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francuzaikursto lenkus
KAIP GI GALIMA TOKIUS KAPITALISTINIUS POLITIKI ERIUS NUBAUSTI?

veržtis Rusijon
Rusai gins Gardiną
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True translation filed with the post-1 True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai meluoją
Rusų armija yra nepajudinta, 

sako čičerinas.

master at Chicago, III., Aug. 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Danzig atidaro
mas lenkams

Lenkai jau yra visur sustabdomi

Rusai kaltina savo generolij suokalbius ir 
tikisi sumušti lenkus

PRANCŪZAI KURSTO LEN 
KUS VERžTIES RUSIJON.

Pataria lenkams nepaisyti etno
grafinių rubežėų, bet kariauti 

už strateginius rubežius.

PARYŽIUS, rugp. 27. 
cijos užrubežinių reikalų 
tevis šiandie paskelbė, 
Francija patarė Lenkijai

Fran- 
minis-

“Lenkija sustos Curzono li
nijoj, jei Amerika ir talkininkai 
pasakys, kad ji turi tai padary
ti. Tcčiaus butų vien tik teisin
ga, jei Lenkija sutinka, padaryti 
toki pat spaudimą į Rusiją, kad

1 ir ji sustabdytų savo armijas.
“Jei talkininkai privers Len

kiją sustoti ir leis Rusijai eiti, 
lai ne tik Europos, bet ir viso 
pasaulio taika bus pavojuje.

“Bet kokia šalis ar kombina
cija šalių sustabdys Rusiją? 'Lai 
negali
nėra nurodymu,

V t

Francija ir

būti Jungt. Valstijos, ir 
kad Anglija?

Italija manytų

nžim- 
ti geriausias strategines pozici- J 
jas iki nebus pasirašyta taika, 
nepaisant savo etnografinių 
rubežių, kadangi karinė padėtis 
darys įtaką į laikos sąlygas.

Ministerija pridūrė, kad Fran- , veikti, 
cija tečiaus patarė Lenkijai iš- '/^Į 
traukti savo kareivius į Lenki
jos rubežiaus 
bus pasirašyta.
Francijos militaristai už verži 

mąsi Rusijon

•^Lenkijos įtvirtinimu yra. 
kad etnografiniai rubežiai turi 

kada taika jau Igiti nustatyti; strateginėje, o 
J ne politinčie linijoje.

“Francija, Anglija ir Jungt. 
Valstijos turi strateginę liniją 

, * Vokietijoje, bet politiniai Vo- 
PARYŽIUS, rugp. 26. — Mar- jkietijos rubežiai dar bus nusta- 

šalo Foch kvatieroje šiandie lyti. Lenkijai 
šlabo pficieriai šutai 
“Lenkijos kampanija 
užsibaigusi, ant kiek yra palie-. 
čiami didieji mūšiai.
nuomonę, kad išėmus laukia
mąjį bolševikų bandymą atsis- negalima pasakyti ar bus gali- 
pirti prie Gardino, jokių didės- ma surinkti spėkas pasipriešin- 
nių mušiu nebus. ; ti sekamai atakai.

Svarbiausias klausimas bu

turi buti leista 
kad užimti tokią pat strateginę li

vrą veik nija vedant taikos tarybas.
Pasekme kokio nors spaudi- 

Išreikšta mo i Rusiją bus naujas sovietu 
įsiveržimas bėgyje mėnesio ir

Jei Lenkijai nebus leista ir 
Kur lenkų armijos sustos toliau kariauti, ji paliuosuos 
ūkas?” J visą sovietų armiją’ atakai ant

ir jis bus nuš
luotas bėgyje dešimties dienų.”

ir
“Etnogafiniai rubežiai nebu- gen. \ rangelio 

linai yra geriausiais strategi
niais rubežiais,” sakė vienas oti-' 
cieriu. Buvo išreikšta nuomo
nė, kad lenkų komanduotojai 
pasielgtų pa kiai, jei jie atsis
totų į strateginius nepatogu
mus, jei jie atsistotų už kilo
metro nuo Versailles sutarties 
nustatyto rubežiaus, ypač cen-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LENKIJOS MILITARISTAI 
NENORI TAIKOS.

Vis dar tikisi sumušti Rusiją 
1 iaudis betgi reikalauja taikos.

VABšAVA, rugp. 27. — Var
šuvos presą darosi pesimistiš
ka apie Minsko taikos tarybas, 

nuo Suvalkų iki Laikraščiai, išėmus socialistų, 
Gardino, per išreiškia nuomonę, kad dabar 

Brest-Litovska ir . yra patogi valanda “likviduoti

Sulig Versailles sutarties, ry 
tinis Lenkijos rubežius praside 
da su Bylų Prūsijos linija, pe 
reina rytuos nuo Suvalkų iki Laikraščiai, išėmus 
i vakarus nuo Gardino, per išreiškia nuomonę, 
Gainotvką, Brest-Litovska ir ■ yra patogi valanda 
Vlodavą iki į vakarus nuo VIa- bolševizmą.” 
dimir Valinski, per Brody ir 
užsibaigia i vakarus nuo Kame- 
nec Podolsko.
Lenkai nenori sustoti prie savo 

rubežiaus.
WASHINGTON, rugp. 26. — 

Valstybės sekretorius Colby 
l iaudie paskelbė, kad gauta at- niaina Danzigo padėtyje lik dar 
sakymas į jo prašymą. kad labiau paskatina militaristi- 
Lenkija duotų užtikrinimą, jog nius elementus, 
jos armijos bus sustabdytos pa- , 
siekus etnografinius rubežius ir 
kad nebus bandoma įsiveržti į 
Rusiją. Jis atsisakė svarstyti at
sakymą, vien pasakė, kad jis 
“nėra suviliantis.”

Tečiaus iš kilo šaltinio patir
ta, kad Lenkijos pakeltieji 
klausimai yra taip rustus, jog 
nebus viešo paskelbimo, ’ kol 
pats prezidentas Wilsonas jų 
nenuspręs.

Sekamas pareiškimas 
gautas nuo valdininko, 
yra galėję pasakyti Lenkijos 
valdžios nuomonę:

Niekuriuose politiniuose ra
teliuose plėtojasi nuomonė, kad 

■ tarybos gali užsibaigti be nieko, 
nors oficialiai skelbiama prie
šingai.

M: Ii ta rista i agituoja už tęsi
mą karo, k;rd privertus pačius 
sovietus maldauti sąlygų ir per-

buvo 
kuris

Tėmytojai vienok sako, jog 
jie mano, kad žmonės abelnai 
nori taikos ir tikisi, kad Minsko 
tarybos užsibaigs sustabdymu 
kariavimo.

Socialistais laiks nuo laiko 
pasiūlė taikos reikalavimus, 
kurie parodo, kad jie yra nepa
tenkinti valdžios politika. So
cialistai ragina vice premieru 
Igną Dišinskį rezignuoti. Socia
listų vadovas Dašinskis patapo 
vice premieru kada Vincas Vi
tos tapo išrinktas premieru.

Įvairių partijų kova, kuri 
buvo aptilusi, kada Varšuva

Francuzai privertė Danzigo ko- 
misionierių nusileisti ir praleisti 

lenkų amuniciją.
- -...o-------

DANZIG, rugp. 25. — Jei, 
kaip sako franeuzų laikraščiai, 
kruizeris Gueydon tapo pasiųs
tas į čia mokinti talkininkų vy- 
riausįijį komisionierių Tovver 
ir parodyti jam kaip reikia elg- 
ties su padėtimi Danzige, ir 
įvykinti Versailles sutartį, jis 
atsiekė savo tikslo.

LONDONAS, rugp. 26. — Ru
sijos užrubežinių reikalų mi- 
nLtcris čičerinas praneša, kad 
Lenkijos ir Francijos bevieliniai 
telegrafai skleidžia melagingas 
žinias apie lenkų pergales, 
kuomet gi išlikrųjų Rusijos 
spėkos yra nepajudintos. Be
laisvių suėmimas yra neišveng- 
tinas besitraukiant, bet jis sa
ko, kad jų skaičius šį sykį yra 
nežymus.

Busi jos airiui ja, įsako čičeri
nas, priėjo prie Varšuvos su 
negirdėtu istorijoje greitumu 
ir laike tokio greito ėjimo jos 
eilėse negalėjo buti ganėtinai 
gvArantuotos. Lenkų šoninis ju
dėjimas privertė armiją pasit
raukti. Tas pasitraukimas tapo 
atliktas pilnoje tvarkoje.

“Busi jos-Ukrainos armija 
yra prisirengusi atakuoti, kada 
tas žygis bus skaitomas pato
giu,” sako čičerinas. “Lenkijos 
bevieliniai pranešimai apie di- 

' tikėtai atakoj suėmė ą. 100 be- i 10 ,lifni| l<a|įjilnan. Pa(hlola Pergales yra lik pasakos.” 
• hiisvių, I kanuoles ir visų stabą apel;acija. i True translation filM with the post-

. master at Chicago, III., Aug. 28, 1920
as reąuired by the act of Oct. 6, 191 
RUSAI Už NEPASISEKIMUS

KALTINA KOSPIRACIJĄ.

Tūli darbininkų tvirtina, kad reikia kapitalistinių partijų politikierius nubausti renkant 
lik geruosius jų. Bet kaip juos nubausti? Visi jie stengiasi būti gerais prieš rinkimus, bet ka
da darbininkai jiems įteikia politinę galę, tuosyk visi jie atsig rįšta prieš darbininkus.

ir nacionalistai demokratai 
(endekai

viriau veda kampaniją prieš 
trez.'dcntą Pilsudskį.

Endekų vadovo Dmovskio 
priešininkai . tvirtina, kad 
Dmovskis kėsinosi nuversti 
valdžią kritiškame periode. En- 
dekai reik Jauja sušaukti sei
mą ir delei to seimo pirminin
kas sušaukė partijų vadovų su-

i rink imą tikslu nuspręsti dic-( 
na sušaukimo seimo.

Endekai spiriasi, kad nega
dina padaryti laikos bo seimo 
nutoi itelo.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Aug. 28, 1920 
is reąuired by the act. of Oct. G, 1917
RUSAI KONCENTRUOJA SA

VO SPĖKAS GARDINE.

Rengiasi dideliu mušin. Troc
kis pats apsiėmęs komandą. 

Lenkai paėmė Ossoviecą.

PARYŽIUS, rugp. 28. — Pa- 
ak Francijos užrubežinių rei

kalų ministerijos 
bolševikai deda 
pastangų ab^Th/ikyli
Pranešimas priduria, 
atliekami bolševikų 
yra koncentruojami

paskelbimo, 
desperatiškų 

Gardine, 
kad visi 
kareiviai 
Gardine

šio, 125 mylių fronte — nuo 
Gardino iki Brest-Litovsko.

80,(MM) Rusijos sovietų ka
reivių tapo suimta Lenkijoje, 
10,000 užmušta ir 30,(MM) inter
nuota Rytų Prūsijoje, sako vė
liausios’ žinios iš Francijos mi
sijos Lenkijoje.
Trockis pašalinęs Tugačevskį 

ir pats apėmęs komandą.
VARSA VA, rugp. 27. — Pa- f 

sak suteiktų laikraščiams žinių, 
gen. Tugačcvsliis, žinomas kai- J 
po “sovietų Napoleonas,” lapo 
paleistas iš savo vielos, kaipo 
vyriauisas komanduotojas bol
ševikų armijos Lenkijos

30 DIENŲ KALĖJIMAN Už 
PIKIETAVIMĄ.

Gor-CHICAGO. — Isadore 
vice prezidentas United 

1 Workers’ Internatio- 
! nal Union, vakar> miestelyje 

apsistoję Oshkosh tapo nuteistas 30 die- 
' i vie '

j t
buvo pavojuje, dabar vėl atgija I sak oficialiu pranešimo, garsi

Osovieco tvirtovė į šiaurryčius Į 
atgaleivių dvarinin- (ištiktųjų gi ta tvirtovė yra į 

kų ir šovinistų partija) vis at-. šiaurvakarius) nuo Bielostoko,
tapo paimta lenkiu utarninke po (jon 
piet. Smulkmenų nepaduoda- Leather 
ma.

Nors mūšiai yra i 
oaugelyje sekforų, lenkai vie- į nil kalėjimam už peržengimą 
nok ketverge paėjo keliose vie- ■ jnjuncliono prieš pikietavimą 
los ir pasiekė Kobrino apygar- Oshkosh Trunk Co. dirbtuvės.

Peter Goerlitzs, prezidentas 
?’ 1 Oshko h unijos, tapo nuteistas

dą 28 m. j šiaurryčius nuo
Brest-iLitovsko, kur lenkai nc-

. 57-tos sovietu divizijos.
Apygarda į vakarus nuoMla- 

vi’.-Cii chano v j 
pamaži apvaloma nuo rusų 
kareivių, kurių virš 3,000 tapo 
paimta belaisvėn.

Savo kampanijoje

geležinkelio yra True translation filed with the post-

paimti 
Lembergą, sovietų kareiviai pa
siekė Zadvože, tuoj į rytus nuo 
Lembergo, bet lenkai atmušė 
pakartotinas atakas.

Bolševikų brigada, . kuri pe
rėjo Dnieslro upę prie Goro- 
denko, tapo apsupta ir pasidavė 
lenkų spėkoms.

Gen. Budenni sužeistas.
LONDONAS, rugp. 27.

Berlino žinia tvirtina, kad at-

master at Chicago,. 111., Aug. 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LATVIAI PERKASI GELEŽIN
KELIŲ REIKMENŲ.

Padavė $25,000,000 užsakymą 
Amerikoje,

COPENIIAGKN, rugp. 25. •— 
Iš Christianįjos pranešama, kad 
Latvijos valdžia užsakė Ameri
kos kompanijai padaryti 850 
garvežių, 7,500 vagonų ir 
600,(KM) pūdų geležinkelių bėgių. 
Pirkinis siekia $25,000,000, ku
rie bus išmokėti į 20 metų, 

> 1926 m. Ameri- 
kad garsus rusų : kos kompanija gaus, kaipo gva- 

A ’ ranciją, “morgičius” ant Latvi- 
sunkiai sužeistas nm- ; jos geležinkelių.

vykstantįs į Krokuvą rusų be-, pradedant nuo 
laisvini sako, k,,,, |
kavalerijos karvedis gen. Bude- | ranciją, 
imi tapo

mūšiai siaučia, sako 
rusai.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Lenkai ir rusai smarkiai kau- 
jasi už Brest-Litovsko fortus, 
sako datuotas ketverge oficia
lia rusų pranešimas. Lembergo 

, setktore smarkus mušis siaučia 
su įvairuojančiu pasisekimu. 
Pranešimas sako:

“Mes vedame smarkų mūšį 
už Brest-Litovsko fortus.

“(Lembergo apygardoje smar
kus mušis siaučia su įvairuo- 

fronte • pasisekimu.
paimti1 “Krymo sektore Chersoniaus 

. apygardoje mes atstūmėme 
Troc_' priešą atgal. Oriechovo apy- 

• ganioje nepaprastai smarkus 
i mušis siaučia su didelėms priešo 

i, kurie |kavalerij°s sPCxkomis ” ( 
kariauja 

su lenkais palei rubežių. Oficia
lia pranešimas sako, kad dvi 
sovietų batarejos tapo nu
vilktos į Prūsiją ir iš jų apšau
dyta lenkus. Taipjau naudoja- . ,, v. .. . v , . • i u • i Juos užmušė, kaip sako žiniam i prieš lenkus ir kulkasvaid- ' , , , , . •mi pins iiuKUB . palestinos< i)an(kl beduinų
žiai.

Rusai noriai stoja armijon.
LONDONAS, rugp. 27. — Iš

Maskvos bevieliniu telegrafu 
pranešama, kad pirmą dieną 
mobilizavimo sovietų darbinin
ku Petrograde kariavimui su

Varšuvos.
Pasak žinios, Leonas 

kis asmeniškai apėmęs koman
davimą armija.

Husų sovietų kareiviai, 
pasislėpė Prūsijoje,

lenkais ir gen. Vrangeliu, 
ketvirtadaliai 
čiaus užsirašė armijom 
ninku i vienbalsiai išreiškė pri
sirengimą važiuoti frontam 
Maskvoje geriausi darbiųinkai 
taipjau tapo mobilizuoti.

reikiamo skai-
Darb’-

VARŠAVA, rugp. 27. — Pa

Smnrkųs

150 UŽMUŠTA PRIE JERU- 
ZOLIMO.

GAURO, Egypte, rugp. 26. — 
150 krikščionių lapo užmušta 
Ajhin kaime netoli Jeruzolimo.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rugp. 27 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip

Anglijos 1 svaras ... 
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos už $1 ...........
Danų, 100 kronų .......
Finų 100 markių .....
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių ... 
Olandų 100 guldenų . 
Norvegų 100 kronų . 
Šveicarų, už $1 .........
Švedų 100 kronų .......
Vokiečių 100 markių

........... $8.59 

...........  $0.47 
frankų 13.45 
.......... $14.20 
........... $3.15 
frankų 14.27 
... lirų 21.35 
.?......... $2.10
........... $0.48 
......... $32.00

True translation filed with the post- 
' mastei’ at Chicago, III., Aug. 28, 1920 

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA VĖL ATSIŠAUKIA Į 
DARBININKUS.

25. —PARYŽIUS, pugp.
Šiandie -Eiffelio bokšto perint 
toj bevielinėj Maskvos 
paduodama sovietų Rusijos at
sišaukimai j viso pasaulio dar
bininkų organizacijas. Atsišau
kiama j darbininkų organizaci
jas, kad jos panaujintų savo 
pastangas jp riesi ninios bolševi
kų priešam's.

žinioj

Anglijos? Angliakasiai už streiką

LONDONAS, rugp. 25. - 
Angliakasiai 3 balsais prieš 1 
stoja už streiką. Sakoma, kad 
Valijos angliakasiai veik vien
balsiai stojai už streiką. Anglia
kasių federacija svarstė ar ji 
turi leisti daryti žingsnių nepri
leisti užtvinimo kasyklų, jei 
įvyktų streikas.

John R. Clynes ir kiti darbi
ninkų vadovai bando kaip nors 
sutaikinti, bet jų darbas nėra 
sėkmingas, kadangi valdžia at
sisako svarstyti net apie kom
promisą.

Fordas steigia universitetą.

DETROIT, Mieli., rugp. 27. — 
šiandie tapo paskelbta, kad 
bus įsteigtas Fordo Technolo
gijos Institutas, su universite
to laipsniu mechanikos, elekt
ros ir chemijos inžinerijoje. 

........ $14.20175,000 Fordo darbininkų galės 
frankų 6.05 jon niokyklon ir be jokių 
......... JpZv.oD \ • • • •
............ $2.10 J kastų baigti ją.

Tower atstovais, kruizeris pra
dėjo iškrovimą šiandie po piet 
ginklų ir amunicijos dėl Lenki
jos.

Tuo pačiu laiku komisionie- 
rius gavo įsakymą nuo talki- 

į ninku ambasadorių tarybos 
I pradėti transportuoti visas Len
kijos reikmenis, arba sutinkant 
Danzigo darbininkams, arba pa
vartojant prieš juos spėką.

Pirmą sykį į šišis mėnesius 
išrodo, kad lenką* atgaus dalį 
savo gvarantuotų tiesių Danzi- 
g°. \

šiandie po miestą vaikščiojo 
gandai, kad Danzigo darbinin
kai darys viską, kad neleidus 
nuvežti franeuzų amunicijos 
koridorių, bet iki šiol nebuvo 
kliudoma iškrovimui.

Neišleidžia 1,6000 lenkų.
DANZIG, rugį). 24. Sug

rusti tvora apverstame darže, 
prie blogiausių maisto ir sani
tarių sąlygų, 1,600 sugrįžusių iš 

kad milžiniškas suokalbis pa- Ąmerjkos lenkų emigrantų, gy-

Sako, cariškai tikisi pagelba pra- 
laimėjnmo karo nuversti 

bolševikus.

BERLINAS, rugp. 26. — Ži- 
nioos iš Pragos sako, kad sovie- ■' 
tų valdžia Maskvoje kaltina,

gimdė susmukimą Rusijos ar- < 
mijų Lenkijoje.

Caristai oficieriai sako žinia, 
kaip eilininkai, taip ir koman
doje, išdavė bolševikus nuves- 
daini armiją į Danzigo korido
rių ir ;
kada Maskva reikalavo sukon-' 
ccntraviino kareivių prieš Var
sa vą.

Tuo pačiu laiku gen. Bude- 
nni kavalerija, veikianti arti

vena didžiausiame varge, 
džiaugtųsi Ellis sala, kaip ko
kiu palociu, palyginus su 
bartiniąja jų gyvenimo vieta.

Nuvaryti kaip avįs nuo Ame
rikos laivo New Rochelle, jo

da-

atsisakydami sugrįžti Į j)nsažieriai buvo rūpestingai su- 
----- _____—------ grupuoti ir tik visiškai netin-

- - , kalniems karei vi avi m ui buvo
leista, važiuoti i Lenkija.

v į ViD Heli ll kK U1K l U U J it Rll"

Lembergo, atsisakė klausyti pa- . kininkų koinisijai,' kuomet Len- 
liepimų iš Maskvos. , kijos valdžia visais budais ban-

(.aristai tikisi, kad sumuši-• (|Q perga]ptj naujas kliūtis, 
mas pažadins Rusiją ir pagini- Kiekvienas bandymas prisiinin- 
dys konti-ievoliuciją. , fj apie Versailles sutartį iššau-

BERLINAS, rugp. 27. — Vie
nuos žinia sako, kad sovietų 
valdžia yra nusisprendusi vesti 
karą kol Lenkijai visai 
sumušta.

kia juoką - apie tą “popieros 
sklypą.” Jos parodiniai daugiau 
nebeturi jokios reikšmės nė dėl 
lenką, nė dėl Danzigo gyvento
ją

šiandie lenkai bandė

nebus
Leninas ir Trockis 

paskelbsią generalinę mobiliza- s.andie lenkai bandė nuga-
Rusijpje. Sovietų benti per Danzigą nedidelį bu-ei ją visoje

viršininkai tai nusprendę todėl, relj neginkluotų kareivių, kad 
kad prisipažinimas prie sumu- saugojus arklius, kurie yra iš- 
šiino reikštų galą sovietų vald- kraunami iš laivų. Darbininkų 
žiai Rusijoje. taryba atsisakė juos praleisti.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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



Užpakalinė siena uždengta di
delėmis vėliavomis. šonuose 
gnilšiniški gobelnui valstybės 
ir draugijų atstovės sėdi pinuo
se eilėse. Kiekviena kėdė pažy
mėta aukštai iškeltu parašu, ku
riai tautai priklauso. Po pietų 
darbuojasi keli skyriai. Be to 
buvo dar du viešu posėdžiu. Į 
tuos posėdžius publika buvo bi- 
letais įleidžiama. Bilėtų kainos 
buvo nustatytos po 5 frankus. 
Vieši posėdžiai, tiesą sakant, tai 
buvo mitingai kuriuose buvo ro- 

ikių nepamesti, rašinėlis domos šveicariečiams kitų tau- 
s savo* tautų reikalais. tų moteris (kiekviena europietė 

moterų sąjun- turėjo teisę kalbėti ne ilgiau 3 
minučių) ir drauge varoma mo
terų teisėms įgyti agitacija.

Tos rūšie pavyzdinga, jei ne
pasakius artizmo pilną prakal
bą, teko išgirsti iš Paryžiaus 
teismo advokatės ponios Vero- 
nė. Balso įvairiavimas, mimi
ka, gestai, išdidis ramumas... 
Tokiu budu žmogus kalbėdamas, 
rodosi, ir žiauriausi priešą su
minkštintum. Ar jos kalba ta
čiau paveikė į šveicarus — dt- 

Visi plojo be 
galo, bet paskui vienu balsu pri
pažino, jog dar daug vandens 
nuplauks, kol šveicarai sutiks

Tarptautinis motery kongre 
sas Genevoje.

įspūdžiai.

Rašo PETKEVIČAITĖ.

Viena tų moterų buvo suomė, 
antra čekoslovakė. Kasdien 
paskui kongrese sveikinomės, 
pasižadėjome gyvenime viena ki 
tos iš a 
ir tarti

Tarptautinės
gos artimiausieji reikalai buvo 
kasdien aptariami vienoje Plin- 
palais (taip kongreso rūmas va
dinosi) didesnių šalių. Prezl- 

* diumo stalas apriestas gėlėmis 
ir apdėtas mažutėmis galvikė
mis, dalyvaujančių kongrese tau 
tų spalvose.

tų moteris (kiekviena europietė

MARŠRUTAS
Šis maršrutas yra sureng

tas Dr. A. L. Graičiunui tik
slu paaiškinti Amerikos Lie- delis klausimas, 
tuviams Lietuvos ekonomi
nį stovį.

Bus aiškinama ar yra rei
kalas važiuoti Amerikos Lie savo moteris teisėmis sulygin- 
tuviams į Lietuvą?

Cicero, Iii.
Subatoj, Rugpiučio 28 d

7:30 vai. vak.

:tL-
Daug publiko patraukė ir ant

ras toks mitingas, kuriame ilgai 
buvo duota Azijos moterims kai

Subafa, Rugpiuči# 28, 1920

taikos ir pirklybos tarybų Va
karuose.

Dar nepraėjo savaitė nuo to, 
kada Anglijos publicistas II. G. 
Wells aplaikė laiškų nuo Maksi
mo Gorkio, kuriame paskilbusis 
rusų rašytojas smerkia talkinin 
kų pastangas sutrempti Rusiją 
ir ryškiai pažymi, jogei jo šalis 
nusikreips į Aziją j ieškoti atsi
teisimo, jeigu, galų gale, Vaka- linkėj Clark ir Oliio galvių, va
rų valstybės atmes jos pasiuly- kar pasimirė pavieto ligoninėj, 
mus daryti taiką.

i'ij '■■■'ML.... Į Al ■'

teikus apsaugos amerikiečiams 
by viename reikale, kuris gali 
suridaryti”.

Estija, kuri yra padariusi tai
ką su Rusija, tAi viena tų ma
žųjų valstybių, kurią preziden
tas VVilsonas imperialiniu pa
tvarkymu padarė beteise. Savo 
notoje Italijai prezidentas Wil- 
sonas pareiškė, jojei Estija, Lat 
vija ir Lietuva privalomos su
naikinti kaipo nepriklausomos 
nacijos ir atiduotos busimąjai 
Rusijos valdžiai, kurią jis ir ki
ti talkininkų diplomatai tariasi 
sukurti Maskvoje.

Nė pačioj Estijoj negi arti jos 
nėra jokių mūšių, kas galėtų 
statyti pavojun amerikiečius. 
Bet Revelis ytin parankioj vie
toj puolimui Petrogrado, jeigu 
tik prezidentas ir jo bendrai 

(Londone bei Paryžiuje visa tai 
ir"tai|T jau \aki<nnųii;'ir‘ kilų įnutart1' ~ neplausiant kongre 
gyvenimui reikalingų produktų lso> savo žmoni,l bei Parlamentų 
ir drabužių brangumas nėleid- P1'“'151'! 'lar vienų prievarti n gų 
žia dideliam žmonių skaičiui nei l'a,'dyii.ų piieš Kusij:,u _ 
sočiai pavalgyti, nei tinkamai: Manoma, kad dabartine admi- 

I ypač žiemų apsivilkti, nei Aiaip nistracija, nugniaužusi Ilaytl, 
reikalingų kūnui Svarumų pa-1 Santo Domingo ir Nicaragua 
laikyti .. tai aiJku, jog dabar-' respublikas — nelaukiant kon-

dienų per rautų, ■ Un(-į ir busjinosjM fmonių kar- groso bei Amerikos žmonių jga- 
fln-I . . . • . 1:-^:--- _____ __tos sveikatai ir gyvybei atsidū

rus pavojuje, gali žlugti ir musų 
civilizacijos pagrindai. Todėl 
visų tautų moterys, kurioms pa
ti gamta paskyrė vaikų globo
jamą, ir kurios atsako už visų 
tų vaikų gerovę, vistiek kokioje 

j šalyje tie vaikai gyvena, —pri-i 
valo pagrįžusius į savo šalį:

1. Gelbėti beturčiams.
2. Pačios savo taupumu rody

ti, kaip reikia mažiausiu ten
kintis. \

3. Savo valdžią raginti bend
rai su kitomis valstybėmis kel
ti Europos sudardytus ukius, 
normuoti tarptautinę prekybą 
T tuo keliu kelti finansus.

c) Taikos klausimu, buvo nu
tarta: “Mes moterys, suvažia
vusios čia iš įvairių šalių, esa
me įsitikinusios, jog tik atleidi
mo dvasia gali privesti tautas 
prie tikro bendravimosi. Rei- 
kįalaujame todelei Taikos dery
bų revizijos, kuri turi būti 
mums geisiingoje pakraipoje 
daroma. Mes trokštame tautų 
susivienijimo demokratybės dės 
niais, laisvos tarptautines že
mės ūkio ir industrijos produk 
tų prekybos ir teisingo valgo
mųjų ir indutsrijos produktų pa 
dalijimo.

Jaunimas turi Imli laikos ir 
atleidimo dvasioje auklėjamas,

R9

gintos. Europoje visos romanų tą, kaip ir vyras. Jokie įslaly- 
tautos iKsulygino dar savo nio- rnai neprivalo varžyti tuo atve

ju moterį; įstatymai privalo rū
pinti* 'globoti tarnaujančias įvai 
rios« įstaigoie moterį#— moli
nas ir sergėti, kad tų moterų, 
nesveikatos laiku, ekonomine pa

turų teisėmis: italė gyrėsi savo 
viešoje prakalboje; jų moterys 
esančios geros motinos, geros 
žmonos, geros dukterys ir sese
rys, todėl jos tikisi greitu laiku 
iš savo vyrų savo teisių pripa
žinimo. Prancūzė advokate Ve 
ronč skaudžiai pajuokė savo ša
lies vyrus; ispanės guodėsi: ka
talikų dvasininkai sulaiko jų

Bėgiu keturiasdešimts aštuo- 
nių valandų Lloyd George turės 
nusitarti ar verta rizikuoti su
draskymu Britų imperijos mū
šy neturint reikiamos atramos 
prieš Rusiją. Sovietų valdžia 
priėmė jo pakvietimą ir rengia
si kęvon.

J. Neffo svct., 1500 S. 19 A v. bėti: japonėms ir Indijos mote-v
Viršminėtų apielinkių Lie

tuviai nepraleiskit progos 
neišgirdę šių svarbių pra
kalbų. Kviečia
L. A. Rūbų Išdirbimo B-vė.

Ch Toniškos Ligos
Tikra Diognoza
„ • .v. •Kraujo ištyrimas

J Elektros Instrumentai

S J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė.

l’hone Boul.rvard 4V1
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

4537 S. Ashland
Chicago, III.

Auksybė, Columbijos 
Grafonola.1 ir lietu- 

v vi Aki naujausi rekor
dai.

■

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Tel. Yards 6492

MUSEBKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Ilalsted 
Si., Chicago, III.
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10. Prekiavimai moterimi* 
(t. y. medžiojimai ir s u pi iki-

Charleą Loberl, valgyklos pa
tarnautojas, gyvenantis apie-

rinit^ Patiko visiems ypač In
dijos vienos moters — poetės 
prakalba. Apsitaisiusi tokiais 
rūbais, kaip kad pas mus čigo
nės dėvi, tik plonų ploninusio 
audeklo, auksu siuto, ir čigones 
veido mergina ilgai, ilgai dėstė 
uivo svajones, tai raudodama tai 
šypsodamasi. Tos kalbos svar
iausia turinys: europietės per 
daug kasdieniniu gyvenimu su
sirūpinusios, reikia didžiau am
žinybę atjausti, jos trokšti...

Japones prisipažinusios, joms 
moterų teisių sulyginimo klau
simas svetimas esąs. Parvešia 
jos tą idėją iš Europos savo tau 
ti( lems. Ar ji prigis? kalbėto
jos negalinčios tųotarpu nieko 
tikro tvirtinti. Jos tik žinan
čios, kad jos pačios tuo klausi
mu nesirūpins, mes idėją, kaip 
kad metanui sėkla į dirvą. Jei 
aplinkybės busiančios palan
kios, sėkla dygs ir bujos... jei 
ne., aišku, jog dirva netinkama.

Abi japoni — kalbėtoji buvo 
jauni. Dūrė į akis jų vienodai 
sušukuoti plaukai, jų margai siu 
vinėti su tokiu pat pagalvėliu 
ties nugara balakonai, jų dideli 
akiniai. Aiškino man iš šalies: 
.japonai esą visi žemų akių. Mo
kyti žmonės nešioja akinius, kad 
atsiskirtų tuo nuo nemokytų.

Kongrese viešėjo drauge su 
viena japone atkeliavęs jos vy
ras. Tas pasakojo privačiai, pa
aiškindamas savo šalies moterų 
būdą. Japonės esančios, bent 
ligi šiol,* vien įkūnytas gerumas. 
Jos niekuomet niekam neprieš- 
larnauja, niekuomet nesupyksta 
Šypsodamas vyras 
pridūrė:

— Bučiau laimingas, kad ma
no žmona nors kartą kame man 
prieštarautų... Džiaugčiaus da
gi, jei supykusi nors langą, iš- 
duažytų.

Kongrese be viešnių ir sve-

K\jo... Amerikietės pasinaudo
jo net stebuklingo žibintuvo 
vaizdais, kad galėtų plačioji pub 
likti įsitikinti, kiek vargo, kiek 
jos kovojo dėl savo teisių suly
ginimo, kiek vargo, kiek kėlė vi
sokių pajuokimų ir pasiprieši
nimų, kiek energijos padėjo kol 
priėjo prie savo tikslo.

Minus lietuvėms buvo leista 
net du sykiu prabilti. Pirmą sy 
kį, man dar neatvažiavus, buvo 
duota žodis Mot. Kai. Dr-jos 

atstovei M. Andziulytei. Ji kal
bėjo apie lietuvės-sodictės nu(>- 
pclnus musų tautybės išlaikyme 
sunkiausio prispaudimo metu. I

Man teko kalbėti paskutinę 
suvažiavimo < 
kongreso moterims duotą Gc-1 
novos burmistro. Trumpai nu-i 
piešiau musų kovų istoriją už 
spaudą. Pabriežiau, jog Lietu
vos mtgerys drauge su vyrais 
dalyvavo toje kovoje ir todėl 
musų vyrai, paėmę dabar vald
žią į savo rankas, visai nesiprie
šina moterų teisių sulyginimui. 
Musų valstybėje moteris gali da 
bar užimti tokią rietą, kokioje 
lik sugeba savo pareigas eiti.

Apskritai imant, išnešem mes, 
lietuves, iš kongreso tą įspūdį, 

ir .■! ro- 
gą-

kad mumis domėjosi 
nemaža simpatijos 
dė. Nuvargusi be 
to ir krašto kongreso pirminin
kė Champan Catt piejieškojo 
mus pasikalbėti. Garsioji ir ypa 
tingai čia visų garbinamoji An
glijos parlamento narys A-sto- 
rienė ir-gi smulkiai klausinėjo 
apie musų šalies klotį. Antroji 
vice-prezidente Annie Furu- 
lijelm, suomė, su kuria nuo Pet
rogrado moterų kongreso bu
liau pažįstama, rodė daug palan 
kūmo ir gyrėsi: čia jos nuopel
nas esąs, kad lietuvėms antru 
atveju leidžiama kalbėti. Nors 
man asmeniniai nesuprantamas 
jausimas, tačiau visos moterys 
tiesiog veržte veržėsi gauti pro
gos, noro kelius žodžius prabil
ti ir rodosi, ne visoms ta laimė 
buvo pasiekiama. Gal ir kitos 
pasaulio didylės teikėsi musų 
tėvyne ir mumis interesuotis, de 
ja... būdama žemų akių, nedrį
sau lenktis prie kiekvienos ir jos 
pavardę skaityti.

nutarimai yra šie
išnešti

1. Motore turi gauti balsavi
mo teises ir moterų teisės pri
valo būti su vyrų teisėmis su
lygintos įstatymus leidžiamoje

tarptautinėje administracijoje.

japonas

iš tų 21 tautų atstovių iš tų 
šalių, kur moterų teises suly-

tikslams) turi būti' draudžiamas 
ir panaikinamas; prostitučių 
reglamentacija irgi panaikinta, 
ir pripažinta vyrams ir mote
rims moralinė lygybė.

11. Nevien motina, bet ir tė
vas privalo būti atsakom ingi vai 
kui, gimusiam be kontrakto, ar
ba be iii ubo. )

b) Nutarimas akio ktyurimu: 
Kadangi karas naikina ūkius, į 
vargų įstūmė daugybę šeimynų

mas.
d) Tarptautinės socialių ir po 

!itikos mokslų mokyklos mote
rims reikalingumas: Dabar, ka
da motoru balsavimo teisės

v

Priežastis — išgėrė medinio al- 
• koholio.

GRAŽUS IR SMAGUS

L. K. Vytauto Beno,
Atsibus

Nedėlioję, Rugpiučio 29, 1920
Ji Darže, 
yto. 

KOMITETAS.

liejimo — visai negaišuos, jei
gu tik galės sukurti priežastį su- i 
naikinimui mažųjų Pabaltos val
stybių.

Vietos valdininkai, kur turi; 
progos gauti daugiau žinių nei' 
kad leidžiama laikraščiu kores
pondentams Europoj, šiandie d i 
lėliu įtempimu laukia, kad bėgiu 
kelių sekamų dienų dėl Rusijos 
klausimo kils sensacingų įvykių. 
Leidžiant, kad Rusija savo tai
kos reikalavimais Lenkijai, Min
sko konferencijoj, yra persi- 
skaičiusi, vis dėlto jaučiama vi
dujinio nerimavimo, kad taipjau 
persiškaitę yra ir Lloyd George, 
Millerandas bei Gioletti, kurie 
militarinį Lenkijos atsigriebimą i 
skaitė esant pakankamu pama-; 
tu ūmiam ultimatumui, įteiktam; 
sovietų valdžiai.

Į talkininkų reikalavimą, kad 
iki rugpiučio 27 dienos Rusija 
atsiimtų savo sąlygas, įteiktas 
Lenkijai, sovietų valdžios atsto
vai Londone atsakė formaliniu 
pareiškimu Anglijos užsienio rei 
kAlų raštinei, kad nužymėtąją 
dieną jie rengiasi apleisti Ang
liją — vykti Rusuosna. Delei toj 
šiąnakt diplomatai viens kitam 
kužda, kad sovietų valdžia dar 
nė kartą nėra nusilenkusi ko
kiam nors bauginimui ar ultima 
tumui; kad talkininkai yra tie, 
kur dažnai buvo priversti mai
nyti frontą tarybose su sovietų 
valdžios ministeriu čičerinu.

Talkininkų nervingumas ati
dengiama tūlo asmens Londono 
užsienio raštinėj, kuris, sovietų 
pasiuntiniams pareiškus noro 
nusikratyti Anglijos dulkių pet- 
nyeioj prasitarė: “Mes pasitiki
me, kad Rusija darys nusileidi
mų, kadangi Rusija reikalinga 
musų pirklybos”.

Šitoje pastaboje, kaip sakoma, 
visai nepažymu “prisakomasai 
tonas”. Rusija reikalinga Anglių 
jos pirklybos, ir dažnai ji tatai 
yra pareiškusi. Bet nė vienas 
ilgiau nebegali užginčyti ir tai, 
kad Vakarų Europa taipjau rei
kalinga ir žaliųjų medžiagų ir 
gero Rusijos noro. Pareiškę, 
kad pėtnyčioj jie apleis Angliją, 
visų skaitoma, jogei sovietų 
agentai šitaip ir padarys, nebent 
Lloyd George dar kartą atmai
nys gymį ir įteiks jiems specia- 
linį pakvietimą pasilikti.

O kuomet jie iškeliaus, kas ta 
da? Tuomet sergėkitės sumiši
mų Mohamedo pasauly, kuris, 
kaip persergsti ekspertai, turės 
supurtyti Britanijos imperiją 
tarp Egypto ir Indijos. Vyriau
sioji figūra maištingamjam Ar- 
tymųjų Rytų judėjime, Enver 
Paša, praeitą savaitę atvyko 
Maskvon. Pripuolamu^ papasa
kojimu, gautu iš Berljno, jisai 
pasiims vadovaujamąją rolę Azi 
jos sukilime.

Nervingieji vietos valdininkai 
šitą iššaukiantį sovietų atstovų 
(Londone) nusistatymą aiškina 
tuo, kad Rusija yra paruošusi 
visų defensyvio veikimo pienų 
Rytuose atsitikime, jeigu Lloyd

Geo. M. Chernausko
Pradžia 10 vai.

Kvi
mi aidi ui ' f > —

Eikite ten kur visuomenė eina

■

Svarbios Prakalbos
ir Krutami Paveikslai.

— Įvyks — 
Nedėlioję, Rugpiučio 29 d., 1920 

Pradžia 8 vai. vakare.
Prie Raymond Chapel

ant 31-mos gat. ir Poplar Av. pusė bloko į vakarus 
nuo Halsted St.

Bus geri kalbėtojai, geri dainininkai. Atsilan
kykite visi, o busite užganėdinti. Tą mes užtikri
name.

Kviečia visus Prakalbų Rengėjai.

Hofmano Prirengiamoji Mokykla pra
neša, kad rudeninis terminas prasidės Rug
sėjo (September) 5-tą dienų. Užsiregis- 
truokit dabar į angliškos kalbos, aritmeti
kos; istorijos, geografijos, mokslo ir litera
tūros klesas. Musų mokytojai yra diplo-, 
muoti kolegijose ir universitetuose, ir yra 
atidavę dešimts metų savo gyvenimo mo
kinimui svetimšalių.

<<

Musų mokinimo mokestis yra prieina
mos. Musų mokykla yra žmonių mokykla, • 
kur demokratija yra netik agituojama, bet 
ir praktikuojama.

vyrų teisėmis ir netrukus, reikia 
tikėtis, bus visur sulygintos,- 
svarbu, kad kiekviena motore 
"upinius savo asmens vertę pa
kelti ir suprasti, jog drauge su 
įgytomis teisėmis yra ji pasi
ūliusi ant savęs daugi naujų pa
reigų ir didelę atsakomybę.

Iki šiol motore, apskritai 
imant, neįstengė dar niekur pa 
rodyti savo tikros vertės. Pir
miau dėlto, kad buvo prie po
litikos neprileidžiama, — o da
bar, kad neturėjo nei progos, >ei 
laiko tinkamai prie savo naujų 
pareigų prisiruošti. [“Darbas”] 

(Toliau bus).

Musų lietuviai studentai yra susibūrę 9 
draugijon, kuri įvykdė klesas lietuviškos 
gramatikos ir literatūros;

Ateikit į mokyklos ofisą pasikalbėti as
meniškai su musų vedėju, kuris yra pagel- 
bėjęs šimtams tokiems kaip patįs. Jis ir 
jums pagelbės. Mes išmokysim angliškos . 
kalbos į kaip galima trumpiausį laiką. Mu
sų “high school” skyriuje galėsite išeiti vi
są kursą į dvyliką mėnesių. Tai nėra ban
dymas. Tą mes darėme penpaskutinius de
šimtį metų, ir musų mokinių randasi netoli 
visose vidurinių vakarų kolegijose ir uni
versitetuose. * LŠiuose progreso laikuose mokslas yra 
būtinas reikalas. Žmogus be mokslo yra, 
taip sakant, neregįs. Ateikit pas mūs, mes 
iŠmokinsim jus skaitymo ir rašto. Mes pa
rodysim jums gamtos tiesas musų mokslo 
klesose. Mes prjvesim jus prie poezijos ir 
raštų musų literatūros klesose. Musų mo
kytojai bus jūsų draugais. Mes parody
sim kaip tapti vedėju ir nelikti pasekėju 
per visą savo gyvenimą. Lies padarysim 
galimu jums turėti geresni supratimą apie 
svarbius šios dienos įvykius ir įvykius isto
rijoj.

Hofmano mokykla klabina jūsų duris. 
Atidarykit jas. 
kilkit.

1537 N. Rebey Street, 
arti Mihvaukee Avė.

ir vyrai būti įstaigų globojamos, 
todėl neturi būti toks vergavi
mas pakenčiamas, koks yra dar 
šiandie prktikuojamas rytuose, 
Azijoje ir Afrikoje.

3. Išėjusi už vyro žmona pri
valo naudotis visomis asmens ir 
piliečio teisėmis. Tuo norima 
pasakyti, kad išėjusi už vyro 
moterų turi teisę savo uždarbį 
ir savo nuosavybę vartoti, kaip 
tinkama, ir kad vyras neturi tei 
sės elgtis su savo žmona, kaip 
globėjas su nepilnamete.

4. Molina turi tokias pat tei
ses globoti savo vaikus, kaip ir 
tėvas.

5. Moteris, eidama už kilos 
tautos vyro, turi teisės, kaip ir 
vyras, laikytis savo tautybes.

6. Kiekvienas mokslas, taip 
technikos, kaip ir profesijos tu
ri būti moterei lygiai kaip ir vy
rui prieinamas tose pačiose 
linkybėse.

7. Moterims, kaip ir vyrams 
privalo būti teikiami lygus pa
lengvinimai, įgyjant kokia pro
fesiją arba amatą.

8. Moteris už lygų darbą turi 
gauti lygų su vyru atlyginimą.

9. Išėjusi už vyro mok ris tu
ri tokios pat teiesės užanti vic-

Time translation fileu with tbe post- 
master at Chicago, 11!., Aug. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kas bus?Phone: Yards 200 Valandos 12 iki 2, NedėŲoj 10 iki 2

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas

3518 So. Ilalsted St., Chicago, III.
Buvę užveizda Irving Paik Sanitariumo ir Medicinos Direkto

rium ( liirago Sanitariumo. Dakbiras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.
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Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWI$CIGARMFG.CO.Neiwrk.NJ.
Lar^ečt Independent Ciįar Faclbry in the World j

ap-

tri-

Nuo Federuotos Presus ir 
Naujienų korenp. 
PAUL IIANNA

Washingtonas, rugp. 26. 
Atvykimas Revelin, Estijoj,
jų Amerikos karinių laivų ryš
kiai pažymi Wilsono administra 
ei jos nerimastį naujame ir dar 
didesniame krizise, kuris susi
darė mūsiškės ir kitų valstybių 
kovoj už nuvertimą sovietų val
džios Rusuose.

Kalbamieji laivai yra skrai
duolio Pittsburgh ir du torpedų 
naikintojai, kuriais komanduoja 
admirolas Huse, turįs laivyno 
sekretoriaus Danielso nurodymų 
“pasilikti Baltijos juroje, kad'George spirsis už nutraukimą

Pastokit mokytais ir pa-

<«

; K
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Turime daugybę gramafonų ku- 
rcikia tuojaus parduoti nulei- 
t C5-tą nuošimtį. Taipgi par

duodame geriausius gramafonus 
Druasv/ick ir Columbia ant lengvų 
išmokėjimų. Didžiausis pasirinki
mas rekordii: Lietuviškų, Angliškų

nuo

Kas atsineš šitą apgarsinimą, tas gaus 
6 rekordus prie pirkimo gramafono dykai.

žvėrių gyveninio ilgis. Dr. 
(Julius Reiner laikraštyj “Kos- 
mos” išspausdino straipsnį iš 
kurio matyt, kad labiausiai ap
rūpintas žmogus ir jo auginami 
gyvuliai nepriklauso prie ilgai 

1 gyvenančiųjų, bet kad tarp sa- 
1 vo rūpesčiai paliktų žvėrių yra 
daug ilgiau už žmogų ir jo au

ginamus naminius gyvulius gy
vinančių. Žinomos sivo ilgu 
gyvenimu yra želvos. Pasako
jai'.a taipjau apie ilgą gyveni
ni!’ varlių, rupūžių, kurios yra 

(to paties skyriaus žvėrys kaip 
\ ir želvės; jos .išbuvusios net ke- 
I lis metus Įšalusios lede, atga
bentos i šillrsnę vielą atgįja. 
Milžiniškoji Londono zoologi
niame darže želvo, pagauta 1737 
metais prie Emunt salų; tuo
met ji jau buvo išgyvenusi 300 
metų, o ji ir dabar dar gyva, 
žv"rių gyvenimo ilgis dar gerai 
ne štirta. Pasakojama apie kar 
po. \'ers?iHės parko prūduose, 
tiu inčias suvirsimi 250 metų; 
apie lydekas išgyvenusias 150 
me tų. Labai ilgai gyvena kai- 
ki’/ic paukščiai; pavyzdžiui, e- 
relis, sakalas, pelėda išgyvena 
suviršum šimtą metu; naminė 
ž;» is gyvena suvirsum <80 metų, 
garniai 70 metų. Pasakoja a- 
pi•' neapsakomai ilgą gyvenimą 
.juodvarnių, bet kad tie pasako
jimai nepatvirtinti suprantan
čiu žmonių, tai, žinoma, jais ti
ki i negalima. Naminiai gyvu
liai gyvena ne ilgai, trumpiau 
nėr,u juos auginantis žmogus; 
kailis retai tegyvena ilgiau 
kaip 20 metų, avis 15 metų, ož
ka 12 metu. Iš žmogaus pri- 
i: akintų ir nelaisvėj laikomų: 
stirna išgyvena 75 metus (gi
rioj, be abejo, ilgiau išgyvena, 
hcį, ten nieks stirnų gyvenimo 
ne yrinčjo) ; karvės išgyvena 
1“ 20 metu; suros, vilkai 20-25 
m. tus. Trumpiausiai gyvena 
ž . ogaus auginami vabalai: bitė 
g; vena vos 5 metus. Yra, ro
di i, Lietuvoj gyvų ir ilgiau vei 
ki. nčių bičių avilių, bet nerei
kia. užmiršti, kad i avilį kas me
tei pribūva jaunų bičių, kurios 
ir palaiko avilio gyvybę. Ant 
c nes juk yra stiprių viešpatys-i 
ių, kurios laikosi daug ilgiau

• (.-'.u jų įsteigėjų amžis; ^alai-> 
ko jas jaunoji, nauja veikėjų ■ 
gentkartė. Taip yra ir su bi
čių aviliais, nors jos pačios ir, 

'tampai gyvena. L. šernas, j •( -----------------------------------

NAUJIENOS, Chicago, UI 8

K L A U S Y KI•s

D r. A. R. Blumenthal

ETUVIAI
The Russian Amerikai! Bureau

Išsiunčia didelį būrį lietuvį pasažierių į Hamburgą, Liepojų ir Revelį.

SPECIALIS BIURO AGENTAS važiuos kartu prie laivo ir ypatiškai 
patarnaus jiems prie taksų, bagažų ir pasportų.

Yra Tai Didelis ir Greitas Laivas
Jeigu norite patogumo ir saugumo, ateikit į biurą tuojaus ir užsisakykit 

vieta kartu. , *
Biuras gabena keliauninkus iš Lietuvos ir prirengia visus reikalngus do

kumentus gavimui leidimų nuo Amerikos- Konsulio įvažiavimui į Jungtines 
Valstijas.

BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 valandai vakaro. Nedė
liomis iki 1 valandai po piet.

Didysis Ofisas:.
160 North WeIIs Street, 
Chicago, IH.

šaka
706 Rooscvelt Road, 

Chicago, III.

Ar VMurei Suvirin
Suvalgytą Maistą?

v*? k.c w o.j 'vidurci suvirin, duoda
pasekme jusu hunu.
Giaras, sveikas apetitas ir tam tikras dirbimas virimo

Į > i

organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą
Esorka

Pasekmingi vaistai dėl ateinančiu į 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delikatnų 
ypatų. Tam tikras sustiprinimo vais
tas dėl senyvu yptatų.

Kaina 75 centai į 3 centai taksa, 
arba $1.50 ir 6 centai taksa.
Pardavinėtas Aptckose arba 

rašikite iki

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKU6ERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St. Chicago, 111. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

hos- 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone
Boulevard 6437

Oi. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą, 
pn. 4729 So. Ashland Av. Jis 
Šydo lipas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmetyj, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

»

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAl^ANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Dr. W. YiioztaiczI
j GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil 
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuotoisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, 111. 

Phone: Humboldt 5849

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
1-euvittt St. Phon® Ganai 6222. V v 
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenime vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

Diarrhoea Remedy

M

IRIMAS GYDYMAS

Ccdar Rapids, 
Iowa

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS 

rhysician & Surgcon
cbioni. komis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.
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MAGDE. “Ak, kaip man niežti pal
vą ! Išbandžiau visokius mazpojimtis, 
trinkimus, muitą ii mus - ir riskas las 
>n\ko nepapclbčjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man (jčda net'darosi !” 

d.\HE. "Sa, tai kam tau kęst be
reikalingai I Žiūrėk, kokie mano plau
kai pražus, švelnus i> čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju HUEELES I“

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesniofuž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už ’čystą neniežinčią galvos odą?

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466

Krautuvė atdara nedėliomis. Katalogą pasiun- 
čiame dykai.

JUOZAPAS F. BUDRIK 
ted St., Chicago, III

Vyrų, kn> ie

33 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Cri!!} Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-lų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki t po piet. Utar- 
n i akais ir Ketvergaiea nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

Šviesą ir najiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago,
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3514-16 W. I2th ST. 
Art) Si. Looh At<. 

CHICAGO, IUL

iJ.

ViluriM kfays
yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
ir,rudens pradžioje. Jos gal pagina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gėrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitiį priažasčitį.

(Severos Vaistas nuo liuosų vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagclba 
nuo kuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinas ligos pas 
vaikus ir nito tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir saugus suaugu
siems ir vaikams. Kaina. 50 centai 
ir 2 centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekoso.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS! ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egz a m i 11 u o j u A bs t r ak t us 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgcčių ant lengvų sąlygų. 
West Sido ofisas atdaras vaka

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

Tel. Cnnal'2552

Telephone Yards 5834

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

jj

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. KašttTOs tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

-F. AD. RICHTEROCO., 326-330 Broadway, New York

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairio1 e pozose. Kas nori turėti 
savo paveik lūs gražiai padarytus tegu 
kreipiasi j manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.
. ...... * - — - ■ •• —— —

Sankrova įvairumų
Aprėdalų, laikrod'lų-laikrodelių, 

žiedų ir auksinių dailOų; gramofonų, 
rekordų visrse kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikalių instrumentu: britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Pailmnn 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistae
10801 S Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dantistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandose—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M,

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

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

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

DENTISTAS
Męs savo darbą cyaruntuojnine 

Kalbame visas Europiškaa kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, 111.

Arti 88-th Street

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Teisinga drabuži y kaina
Kainos kurios tinka bite vieno ki- 

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

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

Specialis nupiginimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun 
čiamas Europon.

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St« Chicago, III,

PRANEŠIMAS

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

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

S iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

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 
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šė brooklyniškė “Laisvė” su 
visa savo suchuliganėjusių- 
jų bendradarbių litanija.

Kuo visa tatai išaiškint? 
Negalimas yra daiktas, kad 
jie šitaip elgtųsi vien per sa
vo kvailumą; faktai, kuriuos 
Nuorteva paskelbė apie 
Frainą, turėjo atidaryti a- 
kis ir paskutiniam žiopliui. 
Taigi, noroms ar nenoroms, 
prisieina daryti spėjimas, 
kad Amerikos komunistais 
da iki šiol tebediriguoja to
kie pat gaivalai, kaip Frai
na. Tiktai žmonės, kurie y- 
ra asmeniškai užinteresuoti 
to provokatoriaus karjera, 
galėjo drįsti stot už jį tuo
met, kuomet buvo viešai pa
rodyta, kas jisai yra; tiktai 
tokie pat provokatoriai, 
kaip jisai, arba galutinai ap- 
jakusiejie provokatorių į- 
rankiai.

centrą ir pareikalaut, kad jisai 
suvaldytų p. Bimbą. Generali
nis unijos sekretorius prižadėjo 
ištirti dalyką, ir po to p. Bimba 
šiek-tiek apsimalšino. Dabar-gi 
jam teko visai apleisti šarvo vie
tą.

Lietuvių darbininkų judėjime 
p. Bimba priklauso tai klikai, ku 
ri darbavosi, kad įtraukus dar
bininkus į justicijos departa
mento šnipų ir provokatorių 
varžą, žinoma po vardu “Komu
nistų Partijos”. Per jų pasidar
bavimą šimtai lietuvių darbinin 
kų pateko į kalėjimą ir kaiku- 
ric jų da ir dabar tenai kanki
nasi, įsivaizdindami, kad jie ken 
čia už socialės revoliucijos idė
ją-
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FRANCIJOS SOCIALISTAI 
SAKO, KAD FRAINA TARP

TAUTINIS ŠNIPAS.

Lietuvos Padangė Einamaja
Valanda.

bos stoja 15—16 metų žydeliai, 
kuriems pavesta daryli opios 
ekonominio gyvenimo operaci
jos. Rimtesni žmonės iš darbi-

[Nuo nuolatinio Naujiem 
bendradarbio Kaune].

Kaunas, VII. 31. 20. i įvairaus plauko vokiečių noras 
Turbūt visiems jums yra ži-’ susidėti su rusais yra labai dide

nonia, kad pasipūtęs lenkų im
perializmas griuvoi kovoje su 
Tarybų Rusais. Mes spėjam*, 
kad tuo pačiu griuvo ir Antan
tes politikių, rytų klausimu, ypač 
toji politika, kurią vedė franeu
zų banklcriai. Pastarieji, be 
abejo, rišo savo kapitalų likimą 
su tvirta, galinga, imperialisti
ni’. “nuo marių iki marių” Len
ki ja. Imperializmas nuo “ma
rių iki marių”, žinoma, turėjo

lis. Vokiečiams vis tiek, su ko
kiais rusais susidėti — raudo
nais ar baltais, kad tik susidėti, 
kad tik pasiekti savo tikslų, — 
paskui jie parodys ir pasisakys, 
kokią jie norėtų Rusiją matyli.
Kuomet pas vienus ir pas ant

rus yra tokio noro, kuomet tą
jį norą jiems diktuoja galingi 
ekonominiai motyvai, mums 
stovintiems ant vieškelio, jun
giančio tuodu pasauliu, gresia 
didelis pavojus, šiandie mes 
gyvename istorines valandas.bet ir Latviją, jau nebekalbant 

apie Gudų kraštus, Ukrainos ir Kurion pusėn nukryps jų eiga, 
1.1.
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šios dienos “Naujienų” 
apžvalgoje išspausdinta dar 
vienas dokumentas, liudijan 
tis, kad garsusis Fraina, ku
ris suorganizavo Amerikos 
Komunistų Partiją, yra pro- 
fesionalis agentas-provoka- 
torius (tas dokumentas til
po taip pat ir “Chicago So- 
cialist”). Federuotoji Pre
są, pasiremdama Francijos 
socialistų organu, praneša, 
kad tas sutvėrimas jau dar
buojasi Europoje, teikda
mas valdžioms informacijų 
apie socialistų ir darbininkų 
organizacijų veikimą ir ar
dydamas jas.

“Naujienų” skaitytojai ši
tame pranešime neras nieko 
nuostabaus, nes šioje vietoje 
jau senai buvo rašyta, kad 
tas Palmerio agentas iške
liavo Europon tęsti savo ju- 
došišką darbą. Bet dabar, 
kada jau ir Europos socia
listai patyrė, koks paukštis 
yra Fraina, reikia nurodyti 
lietuviams darbininkams į 
tą niekingą komediją, kurią 
lošia šioje šalyje to provo
katoriaus draugai, mulkin
dami žmones.

Kada socialistų spauda pa 
skelbė Rusijos Sovietų Biu
ro sekretoriaus, Santeri 
Nuortevas, paaiškinimą apie 
Frainą, tai Amerikos komu
nistų laikraščiai ne tiktai 
nepertraukė ryšių su juo, 
bet da ėmė ginti jį ir šmeiž
ti tuos, kurie iškėlė aikštėn 
tiesą. Tik vadinamųjų ko
munistų darbiečių organi
zacija Washingtono valsti
joje pakėlė savo balsą prieš 
Frainą. O komunistų parti
jos centras ir tos partijos 
agitatoriai bei organai šo
ko “prirodinėt”, kad jokių 
faktų prieš Frainą nesą ir 
kad jo kaltintojai norį vien 
diskredituot komunistų var
dą ir suklaidinti “revoliucinį 
proletariatą”.

Pas lietuvius tokią Frai- 
nos advokatų rolę kaistai lo

Ir radikalė šios šalies spau 
da (pav. pramoniečių orga
nai), nekalbant jau apie so
cialistų laikraščius, ištiesų 
išreiškė tą nuomonę, kad 
naujoji “Suvienytoji Komu
nistų Partija” yra niekas 
daugiaus, kaip naujas Pal
merio agentų padaras. O 
juk šitą “partiją” suorgani
zavo vadovaujantys Komu
nistų Partijos ir Komunistų 
Darbo Partijos gaivalai.

Bet ir senosios Komunistų 
Partijos likučiuose, kurie 
neprisidėjo prie anos 
“partijos”, provokatorių į- 
taka dar, matyt, yra galin
ga. Frainą jie gina, kiek 
tik drūti.

Taigi turime da kartą per 
sergėti lietuvius darbinin
kus. Apie Frainą mes jiems 
pranešėme, kaip tiktai tapo 
susekta jo darbai. Dabar 
tečiaus reikia atkreipti ati
džią į tą lizdą, iš kurio tasai 
paukštis išskrido, ir jo išpe
ras, kurie tęsia toliaus Frai- 
nos pradėtąjį veikimą. Rei
kia taipgi patirti, kas sle- 
pasi už nugaros lietuviško
sios frainistų partijos ir jos 
organų!

Jų chuliganiška agitacija, 
demoralizuojanti lietuvių 
darbninkų minias; istorija 
su Stilsonu, kurio “gelbėji
mui” mūsiškiai komunistų 
lyderiai išleido daugiaus 
kaip $20,000, ir kitos tam
sios istorijos — verča ma
nyt, kad to judėjimo siūlai 
dar ir šiandie randasi to
kiuose pat purvinuose na
guose, kaip Frainos.

Taigi, lietuviakdarbinin- 
kai, apsižiurėkte!

I
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BIMBA PASITRAUKĖ IŠ 
“DARBO”.

26-am “Darbo” numeryj p. 
A. Bimbo, kuris iki šiol redaga
vo lietuvių rubsiuvių unijos or
ganą, jau atsisveikina su skai
tytojais. Kas toliaus redaguos 
“Darbą”, da nepranešta.

Pastebėti delei šito atsitikimo 
galima tiek, kad p. Bimbo, reda
guodamas rubsiuvių drganą, 
buvo pavertęs jį žemiausios rų- 
šies šlamštu, žemesnių beveik 
ir už Brooklyno nepraustburnių 
organą, ‘ILaisvę”. šlykštus 

keiksmai, melai ir nc^krimina- 
liškl šmeižimai, kuriais tas žmo 
gus pripildydavo “Darbo” špal- 
tas, būdavo beveik išimtinai at
kreipiami prieš socialistus. Tū
las laikas atgal “Naujienų” re
daktorius buvo priverstas delei 
užpuldinėjimų “Darbo” špal- 
se kreipties į rubsiuvių unijos

Federuotoji Presą praneša 
sekančią žinią iš Paryžiaus:

“Louis C. Fraina, kuri* su
lošė vadovaujančią rolę, tve
riant Komunistų Partiją Ame 
rikoje, ir apie kurį paskui San 
teri Nuorteva iš Busijos So
vietų Biuro/prirode, kad jisai 
yra ageniąs provokatorius 
Justicijos Departamento tąr- 
nyfioje, dabar ■ išplėtė savo 
veikimą ir šiandie darbuoja
si, kaipo tarptautinis šnipas, 
sulig sensacingais paskelbi
mais, kurie tapo padaryti laik 
raštyj T^a Vie Ouvrier’ šiame 
mieste.

“šitas Francijos darbininkų 
organas tvirtina, kad jisai at
sako savo geru vardu už tei
singumą savo pareiškimo, jo- 
gei Fraina, o ne kas kitas, su
teikė Francijos valdžiai da
viniu, kuriais tapo paremta 
persekiojimai Lorjot’o ir ki
tų įžymių franeuzų, veikian
čių darbininkų klesos judėji
me.

“Generalės Darbo Konfe
deracijos persekiojimai teis
me, sakoma, taip pat esą žy
miam laipsnyje paremti to
mis informacijomis, kurias Su 
teikė Fraina.

“ ‘La Vie Ouvrier’ lobaus 
sako, kad Fraina, dėdamasis 
radikališkiausiu už visus ra
dikalus, buvo didžiausias kai 
tininkas lo, kad tapo pertrauk 
ta ryšiai tarpe Trečiojo Intcr 
nacionalo ir Komunistų Biu
ro Amsterdame, į kurio slap
tus posėdžius Fraina atvyko, 
kaipo įgaliotas tarptautinis 
sekretorius iš Suvienytų Vals
tijų.

“Čionai tečiaus jisai iššau
kė nuožiūrą, atsivesdamas su 
savim tūlą Dr. Bosovrizkį, ži
nomą Amerikoje, kaipo poli
cijos šnipą. Ta nuožiūra ta
po sustiprinta, kuomet vė
liaus laiškas nuo vieno IIo- 
landijos komunistų vado, Būt 
gers’o, rašytas vienam Ameri
kos komunistui, tapo Frainos 
priduotas Amerikos Justici
jos departamentui. ‘La Vie 
Ouvrier’ paskelbė visai Euro
pai persergėjimą prieš Frai
ną!’
“La Vie Ouvrier” (Darbinin

kų Gyvenimas), apie kurį čio
nai eina kalba, yra pačių “kai
riųjų” socialistų organas Fran- 
cijoje. Tų socialistų vadas yra 
Loriot. Taigi pasirodo, kad 
Fraina pasielgė Francijoje pa
našiai, kaip ir Amerikoje: į- 
kliampino labiausia pačius “kai
riuosius” elementus, kuriuos ne 
sunku buvo suvadžioti r-r-revo- 
liucingomis frazėmis.

Sulaikė lietuvį.

Mums pranešta, kad pataisos 
namuose [House of Correction] 
prie 26 ir California gatvių esąs 
sulaikytas tūlas Jortiš Semaš
ka, busią pramoniečių kalbėto
jas. Sulaikytai, rodos, pradžioj 
šios suvaitos. Žmogus, kuris 
nuims apie tai pranešė,sako, 
kad jo paliuosavimui esą rei
kalinga $106.50.

Del ko jisai ten sulaikytas, 
nepasakoma.

tuo tarpu sunku pasakyti. Ar 
! sugebės musų ir Europos demo
kratija surasti išeitį iš padėties, 
pasakys artimiausios dienos.

Tai tiek prie bendros padė
ties. Dabar neproŠali bus susi
pažinti su jtvykusiaja praktika 

Rusai, užėmusie-

ja mums lietuviams sudarė nau
jo ir didelio pavojaus. Tasai 
pavojus tai rusų imperializmas, 
kurs eina pirmyn ir pirmyn, 
mosuodamas raudona vėliava. 
Aš drįstu sakyti, kad pavojus : naujojo karo, 
yra mums, lietuviams. Sakau 'ji Vilnių ir kitas Lietuvos da
tai todėl, kad visoms liesoms, būtent: Gardiną, Lidą, Aš
ių tarpe ir dartiininkams, 
Lietuvos darbininkams, — gre- tah kraštais ne tik strategijos 
šia pavojus, nes užėjus raudo- 'Svilksnių, bet tuose kraštuose 
najai okupacijai daugiausiai ai-; įveria savo valdžią-—revkomus 
kio kentės tas, kurs iš penkių (revoliucinius komitetus) ir sku 
pirštų valgo duoną, nes ponai hiai vykina komisarų diktatūrą, 
komisarai, “revkomai”v (revo- ’lų darbą atlieka Aleksa-Anga- 
liuciniai komitetai) ir tarybos rietis, Kapsukas ir k. Sulig kii- 
Busijoje neįstengė sutvarkyti hos sutarties, įvykusios tarpi Lie 
gyvenimo, ir čionai pas mus dar luvos ir Busijos, tie kraštai turi 
mažiau jiems tai pasisekti gali, hut tuojau paliuosuoti, kaip tik 
Turėjom jau praktikos, dabar strateginiu žvilksniu jie rusams 
gi matome kas dedasi ten, kur' pasirodys nereikalingi, 
įsigriovė raudonoji armija. Ji 
viską gali, tik no ūkio gyvenimą 
sutvarkyti.

'Toliau, ar bus darbininkų tuo 
mot laimėta, kuomet su pagal- 
ba svetimos jiegos įvyks dikta
tūra? Žinoma, ne. Tai bus 
diktatūra ne darbininkų klesos, 
kuri organizuota, pajiega, pajie- 
ga nelik fizine, bot ir intelektua
le imtų valdyti ir tvarkyti kraš- nąją, su sostine Vilniuje ir 
lo ūkį naujais pamatais, o bus Kapsuku priešakyje, ir , taip vi- 
tik diktatūra saujos žmonių, ki- dinamą, 
laip sakant partijos, kuri imsis Griniumi, 
didžio, lafiakomingo darbo, re
miantis asmenimis — komisa
rais, emisarais ir t.t.

Mums, šalininkams 
orienluolės, tai aišku, 
kad Lietuvoje turi gimti ir iš
augti darbininkų pajiegos, ku
rioms ir bus' lemta musų krašte 
Įvykinti najoji tvarka.

Tai tiek paaiškinimui anos 
minties. Nekartą prie jos dar 
prisieis mums grįžti, kalbant 
apie lapsirciškimus kitose Lietu
vos darbininkų gyvenimo srity
se.

Dabar toliau, delei rusų im
perializmo. Mums, • Lietuvos 
gyventojams, aišku, kad tarp ca 
ro Busijos ir dabartinės Busi
jos skirtumų nėra. Grynai eko
nominiais motyvais Vaduojasi 
Tarybų rusai, kuomet jie veržia 
si prie Vakarų Europos ir Bal
tijos jurų. Tarybų rusams yra 
reikalingi vokiečių fabrikatai ir 
gaminiai. Tą patį mei matėm 
ir carinėje Rusijoje. Dabarti
niuose Rusuose, kuomet pas 
juos sugriuvimas pramonės, 
gelžkelių ir, apskritai, viso ūkio 
pasiekė kulminacijos’ punkto, 
kuomet jos dabartiniams vieš
pačiams nėra nė jokios vilties 
savomis pajiogomis jį sutvarky
ti, — veržimąsi prie pramonin
gų vakarų yra būtinybė. Netik 
Šilai dienai rusams ircikalingi ką kitą, bet apie dabartinių rusų 
vakarai, jie reikalingi bus ir.to- imperializmą: jis yra, jo nieks 
Ūmesnėje ateityje. Todėl skirtu- neužginčys, neužginčys nei tie, 
mų tarp senosios ir dabartinės. kurie ant lo imjicrializmo malu 
Busijos šiuo klausimu mes ne- (no pila vandenį.
surasime. I Tuo tarpu Vilniuje ir užhnto-

Pa<$ pralaimėjusius karą vo-’ je raudonųjų rusų Lietuvos da- 
kiečius prisieina konstatuoti tą lyje prasidėjo teroras, uždaryti, 
patį. Rusijoje gludi rinkos vo-^ sulyg pastarųjų žinių, visi laik- 
kiečių jau atgijusiai nuo karo raščiai, prasidėjo suėmimai su 
pramonei, lenai ir žalioji mc- visais diktatūros atributais. Gy-

inteli- vės ir fabrikai užsidarė, prekės 
Jei pražuvo, kainos maisto produk- 

mes dar prisiminsime, kad vo- tams pasiekė Maskvos kainų, 
Riečiams rupi, susijungus su Bu eina pašėlusios rekvizicijos. Vii 
sija padaryti revanšas An- niaus diktatoriai visam tam De
tantai, tai saiku bus, kad prie turi žmonių vykinti, prie dar-

meną su jų sritimis, naudojasi

Dabar, 
kuomet frontas yra nusikėlęs 
apie Baltstogę, tie kraštai ištik- 
rųjų rusams nebereikalingi, bet 
apij/ųialiuosavimą jų nei kalbė- 

: ti jie nekalba. Priešingai, sulyg 
Rusijos konstitucijos tveriama 
lenai valdžia, tvarkomas gyve
nimas.

Reikia spėti, kad greitu laiku 
turėsime dvi Lietuvi — raudo

si!

baltąją, su Kaunu ir 
Skirtumai tarp tų 

| kraštų, žinoma, bus dideli. Pir
mieji remsis rusų raudonąja ar
mija ir, stovėdami už jos nuga- 

kitos ros vykins Rusijos praktiką su 
Aišku, j diktatūromis ir 1.1. Kaip išsiris 

: šitasai epizodas, parodys netoli
moji ateitis, tuo tarpu lauksime, 
kol subręs tas vaisius, kurs pa
sodintas Vilniuje rankomis An- 
gariečio ir rusų raudonųjų.

Kaip Europoje, taip ir Lietu
voje kovos frontas turės nusi
tiesti demokratijos ir diktatū
ros linija. Daug apie tai prisiei 
tų kalbėti, bet šią valandą, kuo
met visa tai jau vyksta, nėra 
nei reikalo tai daryti. Turiu tik 
pasakyti viena. Tarybų Rusams 
turint pašonėje Tarybų Lietuvą, 
nieks nekliudys susisiekti su Va 
karais; antra gi vertus, “didžioji 
nesuskaldyta Busija” stosis fak
tu. To gi nori ne tik raudonie
ji, bet ir baltieji rusai. Kadan
gi klausimas, kas, naujai dienai 
išaušus, viešpataus rusuose yra 
atdaras, — aišku, kad gemančią 
Tarybų Lietuvą sveikina netik 
raudonieji, bet ir baltieji rusai.

Kova su lenkais sujungė visus 
rusus ir sužadino rusų tautinę 
sąmonę. Karą užbaigus, Mask
vai prisieis skaitytis su gimu
siuoju jmramų ir sąmone. Štai 
šitomis mintimis remiantis 
mums prisieina kalbėti ne apie

ninkų laukiu Ir sviruof*; taukia, 
kurion pusėn nukryps pergalė 
ant didžiojo fronto. Iš antros 
pusės Lietuvos komunktui veda 
ir idėjinį šturmą Lietuvos. Tū
kstančiai lapelių platinama tarp 
Lietuvos kariuomenės ir gyvea 
tojų, šturnuus paprastas, piie- 
monūa tos pačios: kolioj'iinai, 
šmeižimai, pravardžiavimas vi
sų, kas su jais nesutinka, “sočiai 
išdavikais”, “pardavikais”, “bal
tagvardiečiais” ir t.t. Lengva ko- 
liotis Vilniaus socialchulign- 
nams, pasislėpus už ruso rau
donarmiečio nugaros.

Rusų armija, praėjusi per už- 
imtoi.s Lietuvos plotus, paliko 
po savęs juodą žemę. Alkanos 
mases nušlavė viską, kas ant 
jos kelio pasitaikė. Pati armija 
nuplyšusi, nuskurusi, alkana, 
jokio maisto su s iviin nesiveža, 

viską ima iŠ vietos gyventojų.
Paskui tos armijos seka kari
ninkų šeimynos ir tūkstančiais 
puola ant likučių maisto. Kas 
matė tą armiją, tas prisimena 
istorinius totorių ir gunnų iš
plūdimus... Žinoma, visa tai 
pamačius, nei gyventojai netiki 
visiems tiems prižaikims, kokie 
yra siūlomi, nes tiems keiks
mams, kurio pilasi iš lupų “dik
tatorių”.

Tai tiek bendrai apie dabar
tinį stovį. Gyvename rimtą, la
bai rimtą valandą. Išganyma.*> 
—musų organizacijoje, musų 
susipratime, musų pasiryžime 
patiems savo, tik savo pajiego- 
mi.i sutverti musų krašto darbo 
žmonių gerovę. Deja, Lietuvo
je viskas buvo daroma, kad Lie 
luvos darbininkai ir bednuome- 
nč nesubartų savo pajiegų. Kliu 
do svetimi okupantą?, kliudoma 
vo buržuazija, bet vistiek ate lis 
turės priklausyti mums.

Kunigas.
[Redakcijom pastaba. — Nuo 

laiko, kaip autorius savo mtraips 
nį rašė, padėtis spėjo kiek pa
kitėti. Paskutiniomis telcg’a- 
fo žiniomis, rusų bolševikai vis 
dėlto kraustosi iš Vilniaus ir ki
tų jų okupuotų Lietuvos sri- 
čiųj.

škaifytijn Baisai
[Ui Išreikštas štame skvrtuja 
nuomones Redakcija neatsako.}

DEL SLA. 36-tos KUOPOS 
PASKELBIMO.

džiaga ir platus darbo laukas venimas sustojo visai; dirbtu- 
vokiečių kvalifikuotai 
gentijai ir darbininkams.

ra, kaip kad tūli mano. Ir cen
tro rekordais nevisuomet galima 
atsidėti — kaip galutina, negin
čijama tiesa. Kalbu apie pasku-
tiniųjų metų rekordus. Ir štai 
delko.

Atsimenu, prieš nominaciją į 
SLA. Pildomąją Tarybą viena 
SLA. kuopa (numerį nebepame- 
nu) kreipėsi į centrą klausimu: 
ar tie ir tie nariai yra gerame 
stovy, kuriuos ji manė nominuo
ti. Centro sekretorius atsakęs, 
kad taip, taigi, kad jię gali būt 
nominuojami į Pild. Tarybą. Bet 
kuomet kuopa juųs nominavo, 
tai centras pranešė, kad nomi
nacija nelegalinė — jie buvo su
spenduoti !

Kuopos sekretorius visa tai 
paskelbė viešai. Centro sekre
torius p. Strimaitis, supranta
ma, įsižeidė ir atsakė, kad kal
bamai kuopai jis jokių * laiškų 
nerašęs.... Tada kuopos sekre
torius, rodos, p. Jasaitis, paskel
bė Laisvėj p. Strimaičio laišką. 
Gi p. Strimaitis pasiūlė kuopai 
šimtą dolerių, jeigu ji priparo- 
dysiantif kad kalbamasai laiš
kas rašytas jo (Strimaičio) ran
ka.

Ką-gi visa tai reiškia? Nieko 
kita, kaip tik tai, kad tulus la
bai tpius musų organizacijos rei 
kalus tvarkė ne pats musų sek
retorius, bet tūli mums nežinomi 
fcnonės. Taip bent galima ma
nyti iš paskelbtojo laiško ir tų 
pasiūlytų anai kuopai dolerių. 
Mes aiškiai težinome tik tai, kad 
musų sekretorius gavo iš musų 
organizacijos algą — ir visa.

Tai reiškia visa, tik ne tvar
ka. €

Dar vienas opus klausimas, 
kurį matau esant reikalingu pa
žymėti. SLA. 36-toji kuopa rei
škė viešo papeikimo Pildomą j ai 
Tarybai užtai, kad ji paskelbė 
naują centr. sekretoriaus nomi
naciją pirma negu ištirta inci
dentas su p. Dunduliu. Organo 
redaktorius deda po juo priera
šą, kuriuo teisinama Pildamoji 
Taryba. Paduodama seimo nu
tarimas ir aiškinama taip, kad 
p. Dundulį nominuoti nereikia, 
nes jisai galės kandidatuoti rin
kimais! Ar ne keista? Bent 
man taip išrodo.

Mano supratimu, jeigu bus at 
rasta, kad p. Dundulis buvo ge
rame stovy, tai jis be jokių rin
kimų gali užimt savo vietą. Jis 
jau buvo išrinktas visatiniu na
rių balsavimu. Tuo bud u musų 
organizacijai bus sutausota keli 
šimtai dolerių.

Bet h r tai kam nors rupi ?
— Pranas Skamarakas.

Kadangi Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj oficialiais organas 
Tėvynė sumažinta, o yra daug 
svarbių klausimų, kuriais būti
nai reikia pasitarti, todėl prisi
eina kreiptis kitan laikraštin. 
Manau, kad didžiuma musų or
ganizacijos narių skaito Naujie
nas, ypačiai t|e, kur seka svar
besniuosius einamojo momento 
nuotikius. Tatai savo mintis iš
reikšiu Naujienose.

Nesenai SLA. 36-toji kuopa 
paskelbė spaudoje, kad p. T. 
Dundulis, kaipo SLA. narys, yra 
gerame stovy. Musų organo 
redaktorius pastarajame Tėvy
nės numery tą dokumentą vadi
na “garsiu”. Vadinas deda jį į j 
svetimženklius, kas reiškia, kadi 
tas dokumentas neturi jokios 
vertes. Ir visa tai daroma tik 
dėlto, kad minėtoji kuopa nepa- 
siuntusi centrui kokių ten rekor
dų. Taip bent mano redakto
rius?
\ Mano supratimu, vyriausi kuo 
Doy rekordai — jos finansų kny
ga.) Ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad musų organiza
cijoj nėra tos naudos pasilikti 
antrąją mokesčių blankos kopi
ją — duplikatą, nors tai yra la
bai svarbus dokumentas. Taigi 
šiuo atveju ištyrimas kuopos 
finansų knygos incidentą už
baigtų kur kas greičiau ir tiks-' 
liau. O jeigu netikėt kuopos 
finansų knygai — galų gale, tai 
kam tuomet betikėti?

Gal kas pasakys — centrui, u 
Bet sekami faktai rodo, kad ir| 
pačiame centre nebuvo taip ge-

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas! j
127 N. Desrbarn St 

1111-1? Onitf eidR.
Tel. Central <411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaUikuostf • 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro į 

visokias dokumentus ir popierasi

Namų Ofisas t
3323 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Diover 1310

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 Kast VVashington St. 
Marshall Field Annrx 
ISth fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 33G2 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-3pindullai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

A^Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE A L E STATE-1N SU R A N C E
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Pdrduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS

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

Telephone fioulevhrd 611

jTelephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

■ W « F K K F KR ■ 11H E E 5 E SI 
lel. Cicero 5963

DR. A. P. GURSKIS
Lietuvis Dentistas H

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. M 
CICERO, ILL. H

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ■ 
išskiriant nedelifta ir seredas. ■

• ’ \ .. t
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Metropolitan State Bank
MLietuvos Atstatymo Bendrovės

%

Si

kutyves tarybas visoje šalyje 
rengtis 
nalinės 
stačius 
darbą”

prie busimosios nacio- 
konferencijos, kad nu- 
savo poziciją “mesti 

klausimu.

fro Lraa«Utl<m fllud vritn Uit 
mastei’ at Chicago, III., Aug.žo, 1920 
;s itųuired by H <• :»«t ut Uel. <«, 191/

RUSIJA.
Maksimo Gorkio kalba ka-

♦ reiviams.

Su'-au, Rugpiučio 28, 1920

Auksino
Kursas

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasiunčia 
daugiausia auksinų už dolerį.

Lietuves Atstatymo Bendrovė pristato grei
čiausiai pinigus į Lietuvą, neg Lietu
vos Atstatymo Bendrovė jau turi lei
dimą Lietuvos valdžios pinigus persiun? 
tinėti.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė tiek išmoka 
auksinų, kiek siuntėjas nuperka ir ne- 
atskaito Lietuvoje už siuntimo kaštus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė garantuoja 
visiems už siųstus per ją į Lietuvą pi
nigus.

M 
dJ

M 
U šiandien kursas

n
n

Pasaalio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINIS VALSTIJOS. i

Protestas dėl pasmerkimo dar
bininkų darbuotojų.
[Federuotoji Presą].

Minneapolis. — Andais teisė
jas W. Bardvvell nuteisė keturis 
organizuotųjų darbininkų dar
buotojus. Tai kilusio tarp dar
bininkų ir Wonderland teatro 
savininkų ginčo dannys. Teat
ro savininkai netik atsisakė iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus, bet dagi kreipėsi į teismą 
ir ten gavo indžionkšeną prieš 
darbininkus. Taigi neva dėl ši 
to indžiokšeno sulaužymo ir 
nuteisia keturi darbininkų dar
buotojai. Be pabaudos kalėji
mu dviems nuteistiemsiems dar 
paliepta užsimokėti po 125 dole
rius.

Delei šito organizuotieji dar
bininkai nepaprastai sujudo. 
Nutarta, kad kiekvienas unijis- 
tas, pasiėmęs savo šeimyną, ei
tų į teismabutj ir ten pareikštų 
teisėjui savo protestą — reika
lavimu paliuosuoti nusteistuo- 
sius.

Kadangi šitas nuteisimas įvy
ko ne be vietos biznierių orga
nizacijų — Associated Business 
Organizations — ir piliečių su
sivienijimo žinios, tai organi
zuotieji darbininkai tarusi ne
pirkti sau reikiamų dalykų vi- 
durpiiesčio krautuvėse.

Uždarė kalėjimo laikrašti.
New York. — Didelio nusiste

bėjimo iššaukė atatinkamųjų 
valdininkų pasidarbavimas su- 
stabdant Sin Sing Bulletin’ą — 
to paties vardo kalėjimo laik
raštį. Imta teirautis, būtent:
dėl ko* visa tai padaryta. Ilgai 
teirautis nereikėjo. Viename to 
laikraščio numery buvo išspaus
dinta straipsnelis, kuriame be 
kitų nusižengėlių suminėta a- 
pie du šimtai buvusių kareivių 
vardų, ft, suprantama, nurodyta

noma todėl, kad dėl šito straips
nelio laikraštis tapo sustabdy
tas.

yra žemiausias
Tuojaus visi kreipkitės persiuntime pinigų, 

o vieną kartą gavę patarnavimą — vi
suomet jo jieškosite pas mus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagelbsti iš
gauti pasportus ir parūpina laivakor-

* tęs; atkeliavusius į New Yorką kelei
vius kogeriausiai priima ir palydi į

Lietuvos Atstatymo Bendrove pagelbsti pa
sipirkti įvairių šalių pinigų.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė siunčia pini
gus į visas svieto dalis.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė padirba vi
sokius rajentalius raštus ir suteikia pa
tarimus visokiuose reikaluose; padaro 
“dovernastis” ir kitus dokumentus.

Nedarbo šmėkla.
Detroit. — Nedarbo šmėkla 

vis stipriau beldžiasi į darbinin
kų duris. Apskaitoma, kad 
Šiame mieste vaikšto be darbo 
mažiausia penkiasdešimts tūks
tančių darbininkų. Neveizint 
vaizbos buto tikrinimų, kad tai 
tik laikinis pasireiškimas, dar
bininkų organizacijose esame y- 
tin didelio sujudimo. Darbi
ninkai nujaučia, kad samdyto
jai daro sumoksią — numažinti 
algas. Daugelis darbininkų ap
leidžia miestą.

Naujas socialistų dneiraštis.
Oklahoma City. — Praeitą pa- 

nedėlį čia pasirodė pirmasai 
naujo socialistų dienraščio — 
Oklahoma Leader — numeris. 
Vyriausia laikraščio redakto
rius yra paskilbusis socialistų 
rašytojas, Oscar Ameringer, il
gą laiką dirbęs prie Mihvaukee 
Leader. Pirmasai numeris da
ro labai malonų įspūdį.

girnas prieš žmoniškumą”. Grau 
denama valdžiai, kad “sumuši
mui šito karo . bus panaudota 
visa organizuotųjų darbininkų 
industrinė jiega”. Be to, su
kurta t. v. Veikiamoji Taryba, 
kad “padarius tokių žingsnių, 
kurie bus reikalingi jau sumi
nėtam nusistaymui pravesti”

[Federuotoji Presą].

Bėdinas, liepos 45 [Paštu].— 
Per Rusų korespondencijos biu
rą, kuris turi artyinų ryšių su 
žinių parupinimo įstaigomis so
vietų Rusijoj, čia gauta patikė
tinas teksas trumpos Maksimo 
Gorkio kalbos, pasakytos burini

PASPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL 
VALDŽIOS TAISYKLIŲ, taip kad jokių kliūčių dėl paso kelionėje nebus. 
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ, o mes parupinsim Jums PASPORTUS ir vis
ką atliksim ATSAKANČIAI.
PARDUODAME LAIVAKORTES ant kokios tik linijos norite.
SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAFTUS Į LIETUVĄ ir visas 
svieto dalis PAGAL DIENOS KURSĄ, o ant didelios sumos dar pigiau.

EUROPEAN AMERICAN RUREAt)
A. PETRATIS IR S. L. FABIJONAS Vedėjai,

809 West 35th Street, (Ihlsted ir 35tos gatvės), CHICAGO
VISI PATARIMAI YPATIŠKAI AR RAŠTU DYKAI.

VALANDOS:
Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. VAKARAIS: Utarn., Ketv. ir Sub. iki 9 v. 
NEDALIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų.

rNoriKadJusuGimk-
Trumpu laika gautų jūsų siunčiamus pinigus?

Maskvą pradžioj gegužės mėne
sio — lenkų frontan.

Gorkio kalba yra sekama:
“Draugai! Tunu tikslo tarti 

į jus keliatą žodžių tuo išroka- 
vimu, kad jie pasiektų sažinin- 
gesniųjų lenkų buržuazijos pi
liečių ausis, jeigu tokių (pilie
čių) ten dar esama.

“Praeity lenkų dvarininkai 
vedė ilgą kovą su rusų carais— 
tuo tikslu, kad įsigijus sau dar 
daugiau žemės ir vergų darbi
ninkų. Šitoj kovoj atsitikdavo 
taip, kad lenkai įsiverždavo į 
Kremlių, o rusai — Varšuvon. 
Kova užsibaigė tuo, kad rusų ca
rai liko nugalėtojais. Trim at
vejais lenkų imperija tapo su
draskyta į skivylus įniršusia 
rusų autokratija. Iš an .1 laikų 
atkaklių kovų kas nors dar už
siliko ir musų, rusu, ir taipjau 
enkų širdyse — tai, kas dabar 
tinčiam karui grūmoja suteikti 
ypatingąją rustų ir nesuvaldomą 
pobūdį.

“Taip dalykai buvo susidėję 
pirmiau. Dabar padėtis kitokia. 
)abar valdžią savo rankose turi 

darbininkai ir kaimiečiai. So
vietų Rusija nesutiks būti atsa- 
cominga dėl autokratijos nuo
dėmių. Vis dėlto, praeities įtek
mė dar yra didelė ir senųjų per
gyventų dienų žaizdos vis dai 
jaučiamos žmonių širdyse. Vi
sa tai karui gali suteikti nacio
nalistinį pobūdį, kuris gali su
vienyti visas klesas, dagi nevei
zint įvairių prieštaraujamųjų tų 
desų interesų.

“Ir vėl, draugai, noriu tarti i 
jus keliatą žodžių dėl tos kovos, 
kurią jus vedate. Smūgis po 
smūgio krinta ant jūsų galvų. 
Kodėl? Vienintėliai todėl, kati 
jus norite sukurti gyvenimą nau 
jais pamatais. Vienoj bendruo
menės daly esama tokios nuomo 
nės, kad jus, savo kūrybos dar
be darote paklaidų; kad savo ko
voje jus, gali būt, leidžiate įvyk
ti bereikalingoms baisenybėms. 
Bet jus esate nepakenčiami ne 
dėl jūsų klaidų ir žiaurumų, 
žiaurumų, ir labai daug, buvo ir 
pirma. Jus esate nepakenčiami 
tik dėlto, kad jus suardėte seną
ją buržuazijos politinę valstybę 
ir sukūrėte kitą naują gyveni
mą.

“Draugai, aš nepakenčiu karo 
kaipo didžiai pasibaisėtino reiš
kinio. Be jeigu kas nors puola 
prie manp gerklėš, aš privalau 
ginti save iki paskutiniosios. 
Lenkų ponai privertė mus ka-

Kad nori keliauti į Lietuvą, tai gali laivakortę pirkti į LIEPOJŲ (Liba- 
vą). Kad nori pirkti draftą, bile kokios šalies pinigų pagal kasdeninio kurso, 
tai mes jums geriausiai patarnausim.
TEISINGUMAS. — MANDAGUMAS IR PATARNAVIMAS, YRA MUSŲ 

PAMATAS.
Verta kiekvienam lietuviui susipažinti su pirmutine Lietuvių Valstijine 

B anka Amerikoj. z

Ant kampo 22roa ir Lcavitt gatvių.

iš
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3- 
fe

Central Mmifactiihk

Kaip tai: drapanas, Valgomus 

 

•laiptus, pinigus, ir taip\toliaus. 

 

Me« siunčiame j Lietuvį vi šo
kius daiktus.

Keliaujantiems Lietuvon parduo
dame laivakortes. Taipgi par- 
travkiame keleivius iš Lietuvos. 
Ypafcagai priturime šeimynas 
ir pasportų neturinčius.
Rašykite tuojaus ir gausite vi
sas mfomasijas ir busi užga
nėdintas.

Kapitalas ir perviršis $245,001.00. 
Turtas daugiau kaip $1,351,000.00

VALANDOS: — Kasdi^hą nuo 9 
vai. ryto iki 4 vai. vakare. Utarninkais 
ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

PINIGUS Dabar Galima 
Saugiai Pasiusti i Vilniu 
ir j Viją Vilniaus Ridybą 
žGmiausisKursas-GrsIčiaiisis Bastai.
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir į visas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visą linijų.

DABAR YRA LAIKAS
PAMUŠTIPAGELBOS
SAVO GIMINĖMS
LIETUVOJE

The Lithuanian Marine 
Forwarding Company

203 W. 33rd St. New York, N. Y.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 28, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, .1917

ANGLIJA.

n
u

Lietuvos Atstatymo Bendrovės nuosavas «•
namas ir ofisas.

Lithuanian Development 
Corparatioiu

294 Eighth Avelius, csr. 25th Street 
REW YORK, N. Y.

Korporacijos ofisas
1712 V^ashington St. 

VVilmington, Del.

Anglijos darbininkų nusi
statymas.

[Federuotoji Presą].
Londonas. — Tai, kas galima 

skaityti didžiausiu Anglijos dar 
bininkų istorijoj įvykiu, įvyko 
panedėjio vakare, rugpiučio 9 
dieną, kada profesinių sąjungų 
kongreso, Nacionalės Darbo 
Partijos ir Parlamentinės Dar
bo Partijos — sudarančių visą 
Didžiosios Britanijos darbininkų 
judėjimą — atstovai susirinko 
atstovų bute ir pilniausiu susi
tarimu pareiškė savo intencijos 
skelbti karą valdžiai, jeigu ji 
laikysis savo nusistatymo ka
riauti su Rusija. Tokios pras
mės turi jų priimtoji rezoliucija, 
kur sakoma, kad šitoks karas 
butų “nepakenčiamas nusižen-

UI2 V/est 35th Street 
Turtas virš $8,OOO,OOO.oo 

A STATE BANK
Atdara ranedėlials, Seredoms ir Subatoms vakarais

pSEG^SEKfiEMEESHHKaElHiaaaNNaBEHBEEHEaKEBP M 
lM

riauti neveizint sovietų respub-įįj 
likos pastangų išrišti visa tai- i» 
kiemis įmonėmis. Jie • puolėsi į § 
prie musų gerklių. Taigi, tegul! į-j 
bunie karas! Už jūsų stovi visi’L 
sovietų Rusijos darbininkai irĮfĮ“ 
kaimiečiai, ir jus busite nugalė
tojais! šaunieji mano draugai, 
aš sveikinu jus!”

J. P. WAITCHES
LAWYER 

Lietlivys Advokatas
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedel. 11—1
4509 S. Ashland A v., Chicago, III.

Tol. Yards 1053
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u R. Urbonas

Esant reikalui, užeikite pas mus 
o rasit užganėdinimą visais atžvil
giais.

DAILĖS įstaiga
Brangiausia dovana jūsų gen

tims bei draugams yra Jūsų paveik
slas.

K< dėl nenusiimti šiandien, nes 
rytoj gal būt pervelu; laikas nelau
kia.

R. URBONAS
1721 W. 47-th St. Chicago, III.

Phone Drover 3473

M
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Malorius
(Painter)

Malevoju, popieruoju ir darau viso, 
kius pagražinimus.

Imu visokius darbus j įtarus, tea
trus, bažnyčias ir visokius namus. 
Duodu geriausj patarnivimą su že
miausiom išlygom. Už išpopieravimą 
kambario imu $8.00 ir augščiau su 
savo popiera. Dirbu visose dalyse 
Chicago.

J. S. Ramančionis
3641 S. Union Avė.,

Tel. Drover 1566.

Lietuvys Kontraktorius
Statom naujus namus ir senus patai

som pagal savininko norą.
Dirbam ant kontrakto arba nuo 

dienų.
Galit matyti vakarais arba 

per laišką.

ANTANAS BIELIŪNAS 
3211 Limo Street, 

Chicago, III.

h



Ar Skubat Važiuot Liatuvon?
Ar Norit Gaut Pasportą

KAIP GALIMA GREIČIAUSIAI?

Informacijos Dykai
VISIEMS' LIETUVIAMS PAS

The Peoples Stock Yards State Bank
Pasimatykit su p. Rapolu Gėčių prie langelio No. 4

Pinigai Pasiųsti į Lietuvą
Dabar per šitą banką

Yra Pastatomi Ten Į Trumpą Laiką

Kas dedasi 
Lietuvoj.
PAŠVITINYS.

PEOPLES g BANK
Bankas ant Kampo

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

Žvirblenų dvare darbininkas 
Dilinnas reikalavo buto. Dva
rininke atsisakė jį duoti, nors 
pridėjo jam algos ir norėjo, kad 
jisai pasiliktu. Diliuno vietoje 
buvo pasamdytais kitas darbi
ninkas, bet Biliūnas, eidamas į- 
stalymų keliu, neužleido savo 
buto. Naująjį darbininkų 
patalpino kamaroje, kur jokiu 
budu žmogui su šeimyna nega- 
limui) gyventi. Gal butų buvę 
viskas gerai ir dvi darbininkų 
šeimyni butų šiaip bei taip var
gusius, bet supuvusios kamaros 
sienos; neišlaikė, ir begriūdamos 
pridarė daug nuostolio: Biliūnui 
ir negeriau gyventi jam atsa
kyta ganykla ir kuras.
Visa tai dedasi todėl, kad musų 

pakraščio darbininkai viską no
ri pavieniui dirbti. Laikas or
ganizuotis ir dėtis j profesines 
sąjungas. [“S-d.“]

ŠIAULIAI.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
BEsaams^iuM of chicago ■■■uaaaanMM

Mi!waukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai, vak-

“Musų" žvalgyba visiems ži
noma, kaip grynai patriotinė į- 
staiga; kalbą vartoja taip pat 
patriotinę — rusų, tardymą da
ro sulig senų metodų, — ‘‘su 
energija".

Pasirodė Šiaulių pašto tar
nautojams tas patriotinis pivyz 
dys sektinas, ir jie pradeda pla
čiai varyti patriotinį darbą ru
su kultūrai. c

Nežinau, ar pasisektų surasti, 
kaipo Sodomoje teisingus bent 
kelius rusus Šiauliuose, o Šiau
lių pašto tarnautojai “kultūri
niam tikslam" vaidina spektak
lius i ūsų kalbas rengia “lietuvių 
rusu" vakarus.

Lauksime ir toliau sektinų pa 
triotinių darbų iš Šiaulių paš
to tarnautojų. [“S-d."]

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James II. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Sercdos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. V'ebcr

fciTIZENS STATE BANkl
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

ELEONORAVO DVARAS.

Liepos 4 d. čia įvyko Raseinių 
sryties Ž. U. Dari). Prof. Sąjun
gos atstovų suvažiavimus.

Dalyvavo 25 atst. nuo 2500 
narių. Vienu balsu nutarė: 1) 
kad darbininkų būvis butų kuo- 
greičiausia pagerintas, būtent 
nustatytas minimam mo
kesčio kaip ordinarninkams, 
taip ir padieniniams darbinin
kams, įtaisytos mokyklos, pa
taisyti butai, duota teisė kon
trolės jų Komitetams; 2) griež
tai protestuoti prie Raseinių ko
mendanto štencelio nuplakimą 
trijų kaimų gyventojų ir vilkini
mą nubaudimo kaltininkų.

[“S-d"].

SEIMAS

■' ••••• ............... ....................... "ks

Cicero State Bausk
48th AVENTJE AND 25th PLACE

CICERO, ILLINOIS. _______
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources ..................     . $1,000,000.00

RANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piety. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

LICITACIJA.
Neatimti Storage rakandai. Taipgi išdirbėjų nauji rakandai. 

Specialia pasiūlymas vėliausio styliaus trijų šmotų seklyčios setai, 
pintiniai, skuros ir overstuffed, taipgi kaurai (rūgs) ir fonografai.

ŠIS SEKLYČIOS SETAS’ $125, VERTAS $200.
Tikros skuros, taipgi ir kitokių išdirbinių.

DYKAI $25 vertės indų bus duodama kiekvienam kostumeriui.
Tokis išpardavimas da niekad nebuvo publikai pasiūlytas. Ne

praleisk šj bargeną, ateik tuojaus. Dastatymas į namus dykai. Atdara 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj iki 4 v. 2810 W. Harrison Street.

Seimo posėdžiuos 28, 30 lie
pos ir 2 rugp. buvo svarstytas ir 
priimtas trečiuoju skaitymu tik 
vienos svarbios reikšmės klau
simas. Tuo įstatymu imama 
krašto nuosavybėn visi privačiai 
miškai, didesni kaip 25 dešimti
nės, jeigu jie priklauso ūkiams, 
didesniems kaip 70 deš., nusavi
nama didesnieji durpynai ir pel
kės, atvirieji vandenys ir eže
rai, žemės gelmių turtai. Nusa- 
vinmo sąlygos turi būt vėliau 
nustatytos. Miškai ir kitokie 
turtai skaitosi paimti valstybės 
nuosavybėn tik tuomet kai savi
ninkas gaus iš valdžios atatinka
mą pranešimą. Iki tam laikui 
ant savininkų dedama pareiga 
daboti, kad skiriamas nusavini’ 
turtas negaištų.

Seimas aiškiai pradeda stigti 
darbo. Jo komisijos taip ne
veiklios, ar nesugeba darbo pa
ruošti, kad visumos posėdžiai, 
kaip sakysim 2. VIII, tęsiasi vos 
valandą, kartais net trumpiau 
Seimo atostogų klausimas ima 
dėlto būti beveik neišvengiaams. 
kad jų metu bent kai-kurios ko
misijos paruoštų* svarbesnius į- 
statymų projektus. [“S-d.”]

UŽSIENIO IR VIDAUS REIK. 
MINISTERIAMS PAKLAUSI

MAS. 
f

Steigiamojo Seimo atstovas, 
K; Vttfielauskis, rugp. 3 dl padfr (

NAUJIENOS, Chicago, III.

Ar Jau Siunčiate
Pinigus į Lietuvą
DaVision State

Jeigu to dar ne padarėte, siųskite dabar ir persitikrinkite/kad pinigus į 
Lietuvą siunčiame sulyg žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai.

JUOZAS M. BALTIS,
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.

Su visais reikalais ateikite ar rašykite j

Di vision State Bank
2749 W. Division St., near California Avenuc, 

(arti Humboldt Park), Chicago, III.

Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: kasdieną nuo 9tos vai. ryto iki 5tai vai. po piet. Utaminkais ir 
Subatomis visą dieną iki 8tai vai. vakaro.
NEDALIOMIS NUO lOtok VALANDOS RYTO IKI 3čiai VALANDAI PO PIET.

RVFIKATA TAI TURTAS IR LAIMISTol. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Lcavitt SU. 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
» ............... - į "-r

Gaujas Išradimas
Kaip svietas svietu yra, 

lar tokio genialio ir naudin
go išradimo nebuvo. Tik 
dausykit. S. Gasparaitis iš
bado dabar ir užpatentavo 
Vashingtone, D. C., naują 
epetį (brush) malevojimui.

Malevos puodelį užsikabi- 
ii ant kaklo su pritaisytu 
>ro spaudimu, kuris varo 
nalevą dūdelė į šepetį, še- 
jetys padarytas taip, kad tik 
šduoda tiek malevos, kiek 
/ra reikalinga.

LUBAS, sienas ir visur 
oir reikia galima malevoti, 
>e jokio APSITAŠKYMO. 
Vuolat MIRKYTI ŠEPETĮ 
į MALEVĄ irgi NEREI
KIA, nes maleva pati eina 
iepetin oro spaudimu.

Šis naujas išradimas yra 
abai praktiškas, nes vienas 
mogus gali tiek numaliavo- 
i, kiek tris dabartiniu pa- 
irastu budu.

Kad įtikinus į tą naudin
gą, o ateityj ir pelningą iš- 
adimą, labai prašau atsi- 
ankyti pas mane kiekvieną 
ietuvį, nedelioj, August 29, 
920, nuo 2 vai. po piet, bus 
)EMONSTRACIJA to išra- 
limo ir taipgi bus rodoma, 
taip su juo dirbama.

Įžanga visiems dykai. 
Lauksiu visų atsilankant.
STAN. GASPARAITIS 

?313 Canton St., Chicago, III.
Seniau vadinosi Berlyn 

^t. Galima nuvažiuoti West- 
jrn Avė. iki Fullerton Avė.

ve Užsienio ir Vidaus Reikalų 
nmis^eriiams šitokį paklausi

mą:
Užsieny (Vokietijoje) tapo pa 

irta, kad išrašytieji iš Vokieti
ns laikraščiai (pav. “Freiheit", 
‘Sozial Monatheft” ir kiti) yra 
sulig užsakymų siunčiami Lie- 
uvon. Tuo tarpu Lietuvoje 

prenumeratoriai minėtųjų laik
raščių negauna.

Dėlto klausiu: 1) ar yra nu
matytos tam tikros taisykles, su 

!ig kurių neįleidžiama Lietuvon 
tam tikros (socialistinės) pa
kraipos laikraščių ir literatūros; 
2)i ką mianoma padaryti, pašali
nimui kliūčių, gaunant socialis
tinius laikraščius ir literatūrą?

a

<

Dabar Firma

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas* 

■ veiksiu.
Mane kankino vidurių ne- 

dirbimas pilvelio nuslaib- 
nėjimas, skilvio nemalimaa 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius alsirugėjiinus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaisius, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTEB1S ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo GeradCjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTER1 ir jum .suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų .skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karkiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $144)0.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit npknkyti siųsk sykiu su užsakymu ir Mouėy Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių.

P a s » r g a: Prisiuskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BA1.TRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351
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Sveikam Kūne Stipri Dvasi

S ž
3

Kam bo reikalo kentėti? Mano spe- 
clalis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi didelių pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l’arp Mar.shfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 diena
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VBHCATINIfJ ■BGISTRUOTAS KURAS AFTIRKOKIUS ANT BRIDGKPOKTO 

SUAUGIEMS
AVInlrd ank»o t iinuou* nuo 14 • • Ir u f ■ 
girion. Sidabro ri'muoi# nuo >1 v D 
*(ųjl0lau. t’i įtaikoma akintus u&drku S 
Atminkit: Qalvo» .opčjin.au, narviftku ■ 
«m, akiu tkaudkjimaa, uivUkin* 1 
tt. yra vitiuiaU įvairių Hgų, kurii’M ff- K 
M būti nroJnlinb>« akinių ptlt.'h-' n 
»«, lityrima* uMykį. jai p.ržt <w K 
•kauda akla .T«! Jo» raudonom. j*l ral n 
ra supa. bintai niHt'l N
ita, netflak ilgiau, o JUikok pasrelboe .r 
atliekoj, kur kitkvianaru v j Įtaikoma *- X; 
z'nii.l ufdyln Atmink, kad tur. » 
••>>>» trvaranruojari tkiulvv. ir .il’Icrt* y 
c.’*nt tratai prirarka»v

M. MBHIHOCF, Kkapartaa Onlilru. 4'*
>«1 jųa aarcato tr reikalaujat* patarimo arba a a totu, atalkįl v-u> AJ Y?*'/. V’ /■ 
tlakoriue Ru.ijoj rirM 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al/uodu patarimu. DYKAI. Gah* /. 
Sadavyti bile kokiu" ruaiikun vatotua. Al rokomendtmjn tik (IKRUS daktaru.. Al ar* u 

ruuizna įmonių.
S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III. į

VYRAMS IR

Subata, RugpTučio 28^ 1920

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTIiS. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padalome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismą už perkalbetoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
l .)l«*ngvin> akių Įtempimą, kuris 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
lumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir tolireg s- 
(ę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas

• >ma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos.nuo 12 iki <S vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W* 47th Si„ kamn&* 

Anhland Avė. Tel Drnvvr 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų. — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Pbone Drovcr 9640.

f r Bf h s? f r rf e e n e n k k s: r- m a b 
g Reumatizmas Siusguie.« 
®i

Nesikankykite . savęs sknus- BI 
w nuiis, Reumatizmu*, Sausgėle, W 
Igl Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu I 

— raumenų sukimu; nes skau- 1 
y dėjimai naikina kūno gyvybę 
Įįj ir dažnai ant patalo paguldo. J

CAPSICO COMPOUND mo- pi 
® stis lengvai prašalina viršmi- hj 
® notas ligas; mums šiandie dau- (□ 
® gybė žmonių siunčia padėka- t A 
® vonės pasveikę. Prekė 50c per 
z;, pačtą 55c arba dvi už $1.05. ®' *' n
u Jusliu Kulis "
M 3259 So. Halsled SI. Chicago, III. J

Knyga: “ŠALTINIS S V EI- M 
y KATOS”, augalais gydylies, 

kaina 50 centų.
mnnniiHamEiHBmHmaDKiai^

Saugok akio regėjimą
O,_fO

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties j 
manę klausti patarimo dėl jūsų to
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausj patarnavimą 
dėl

Akių , Ausą, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. ŠMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-č.ios lubos

Kmnbaris 14-15-16-17
Viršui PLATT'S aptiekus
Tėmykito mano parašą.

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

op%25c4%258djin.au
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iatuviu Rateliuos Be to, Simfonijos Orchestra 
pagriežė kelintų specialiai paruo 

! štų gabalėlių ir p-nia Obdendorf 
— pasakė trumpą prakalbėlę — 

1 paaiškinimą apie tulus kompozi- 
• torius, žmonių buvo ytin daug, 
' arti tūkstančio.

BRIDGEPORT
Jaunųjų darbuotojų

pasirodymas.
Praeitą ketvergą puošniame, 

Ravinia parke duota ypatingas 
koncertas. Davė jį vaikučiai, jų ’ 
tarpe ir lietuvių. Musų jaunio-i 
ji darbuotojai, susibarusieji į 
jaunosios Birutes chorą, 
Staniuliutės vadovaujama, ytin tę, ir kartu vaikučių mokytojai, 
šauniai pasirodė. Jie, apsirengę p-lei 
tautiškais rūbais, pašoko keliatą 
lietuviškų šokių, o Algirdas Brie( 
dūkas ir Stefanija Staniuliutė 
pauainavo dvi liaudies daineli.1 
Susirinkusieji, matyt, buvo la
bai patenkinti: musų daininin
kai pakartotinai šaukta atgal —; 
ant pagrindų.

reikalai taipjau sutvarkyta, Ka- O’Harc. Ji čia pasakys visą eilę 
da prie kuopos iždo prisitaikė | prakalbų — Socialistų Partijos 
“buvusioji žmonės2’, tai jie pasi- rinkimų kampanijos reikalais, 
rūpino išgramdyti jį taip, kad 
“nieko nepaliktų”.

Tenka pažymėti, kad panašių 
koncertų Ravinia parke duoda
ma gan dažnai. Tik lietuviai 
jame pasirodė, tur būt, pirmu 
kartu. Už visa tai reikia padė
koti SLA. 208 moterų kuopai,

p-lės kuri globoja musų jaunąja Biru-

S. Staniuliutei.
— Ten buvęs.

/

žinios-žinelės.

stiprėja. Tuo trumpu laiku, ka
lia ji atsikratė “buvusių žino-i 

inių” globos, narių skaičius žy
miai padidėjo, ir kuopos iždo

Pranešimas
Pranešu gerbiamiems 
mano kostumeriams, jo- 
giai aplaikiau gražių 
materijų sampelių, siu
tams ir overkoutams
rudeniniam ir žiemi
niam sezonams. "Todėl, 
kuriem reikalinga dra
panos, malonėsite nesi- 
vėluoti su užsakymais. 
Kainos dabar:

$40. iki $85
Overkotai nuo $35 iki $75

a

S. ALEKNO
/

911 W. 33 St., priešais šv. Jurgio Bažnyčią.
Tel. Drover 6836.

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

Deirasitsrs State Baik
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

gams ir pažįstamiems į Lietuvą per trumpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva.
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams 

važiuot į Lietuvą.
Dabar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepoją.
Ateikit arba rašykit j mus, o męs Jums patarnausime 

geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA. 
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su 

jejwsiWs Stalu Banlc 
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

—    — „ N i~Į i.M.GTT r i7iiHri"T i.'7.~

Kate Richards OTtare, kaip- 
Nelik pini- ir musų Partijos veteranas, 'se

gus, bet ir kuopos knygyną tie nelis Eugenius V. Debs, 
besarmačiai sunaikino. Bet 
jiems visa tai neišėjo ant nau
dos: musų kuopos pinigai jau 
prašvilpti, pats jų sektos bren- 
čius paliovė gyvuoti (ilgą taiką 
jie dar vadinos LKS. 4 kp., bet 
dabar ne to vardo nebegirdėti), 
o patįs “kovotojai” grįžo iš kur 
atėję: vieni pas vyčius, antri— 
“bepartyvius”, o treti — “taip 
sau žmones.”

Bet m ąsų driiUjęai^ turi vieną 
taisytinų ydų. Ta yda-^Rękreipi
lnas domūs į kuopos susirinki
mus. Nors tiesa, pastaruoju lai 
ku ta yda jau nebetaip pažymi, 
kaip kad buvo pirmo. Vis dėlto, 
reikėtų ją “pakasavoti” visai.—

—Narys.
—o—

“Birutei” pranešus, kad Chi- 
cagon a įvažiuoja p. A. Vanagai
tis — “Birutes” chorui vodovau 
Ii — pasigirdo įvairių kalbų. 
Girdi, jeigu “Birutei” vadovaus 
Vanagaitis, tai ji savo rengia
muose vakaruose visai neturės 
publikos ir 1.1. Noriu pasakyti, 
kad “Birutė” nieko bendra netu

imta kalbėli, būtent: p. J. Va- 
i nagaičiu, laikraščio “Birutės” 
I leidėju Prusnose. Paslarasai nė
ra joks muzikas ir todėl “Biru
tei” jis nereikalingas. “Birutė” 
kviečia visai kitą Vanagaitį — 
muzikų Antaną Vanagaitį, kuris 
dagi nėra joks p. J. Vanagaičio 

! gimine.—Ursus.

C IC K tt O
Iš draugijų veikimo.

Ciceros Liet. P. Kliubas laikė 
savo susirinkimą rugpiučio 19 d. 
Komisija pranešė, kad yra pa
imta daržas piknikui 1921 me
tams — Riversidėj, t. v. Natio
nal Grdve. Piknikas rengiama 
gegužės 22 d. Tatai butų geisti- 

vietosna, kad tą dieną kitos ____
draugijos nerengtų savo pramo
gų-

Beto, “Cicero lietuvių teatra
liška ir meno draugija” per vie
ną draugą kreipėsi į Kliubą, 
kad gavus jo pritarimo (?). Nu- 
tarta nekenkti naujai susikūru
siai draugijai.

Kliubas gyvuoja gan gerai.
— Kl. korespondentas.

NEIŠDUODA LAVONŲ. 
Ligoninė reikalauja, kad pirma 

jai butų užmokėta skola.
Wom.iin’s Hospital, moterų 

. ligoninėj 406 E. 32nd St., pasi- 
• mirė Leoną Chaper, iš Indiana 
! Harbor, kuri čia buvo atgabenta 
gimdyti. Pasimirė ir jos pagim
dytas ligoninei kūdikis. Jos vy
ras, Juozas Chaper, kreipėsi į 
grobininką St. Mažeiką, 3315 

(Auburn avė., kad jis pasirūpin
tų laidojimu. Grobininkas nu- 

, važiavo ligoninėn atsiimti Hp- 
: nų, bet čia jam pasakyta, kao 
ligonė jam kūnų neišduosianti.

i Ligoninė, už Leonus laikymą ir 
priežiūrų, skaitanti 75 dolerius, 
ir kol ta skola nebusianti atly
ginta, ji kimų neišduosianti.

Nabašninkės vyras esąs vat- 
‘ gingas žmogus ir ligoninei ne- 
’ galįs užmokėti. Grabininkas gi 
Mažeika žadąs teismo keliu iš- 

‘ gauti iš ligonines kimus, kad 
juos palaidojus.

OTIARE CHICAGOJ.

Kalbės trijuose susirinkimuose.
Šiandie Chicagon atvysiu pa- 

sfkilbusioji Socialistų 1 Partijos 
kalbėtoja. Kate Richards

KUR

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYčlA ’isoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro- 
•os nietod i nuo visokių ligų. m .

Mes turime ta sekretą kuriuom PERGALIME visokias h^as. 1 a ^rr£‘ 
tą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAšLOZINTI 
vai-.tni PASEKMINGAI GYDO.

Rc'kaL.ukito musu surafio vatntų ir zohų — siunčiame už dyką.

SALUTARAS c™™ company
pnor. J. IIALTRENAS,.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

buvo 
įmesta kalėjimai! dėl kuro me
tu pasakytos prakalbo*. Kalėji
me jinai išlaikyta apie keturio
lika mėnesių, iš kur vėliau bu
vo paliuosuota.

šį vakarų Kute Hichiirdis 
0‘lfare diula pasakyti tris per
kalbąs. Pirmąją kalbų ji pasa
kys nacionalinėj Socialistų Par
tijos raštinėj, 220 So. Ashland 
Avė. Po to, apie trečių valandų 
po pietų, kalbės Workingmen‘s 
Girde Labor Lyceum’e — bu
vusiame Do ilgias Purk Audito
riumi*. Vakare ji kalbės Wicker 
Park svetainėj — prie North, 
Milwaukee ir'Bobey gatvių.

Norintį'* išgirsti jos prakal
bų, tegul atsilanko — kurioj 
vietoj kurni parankiau.

MIESTUI TRŪKSTA PINIGŲ.

Išmokės darbininkams algas 
kvito mis.

Delei sumažėjimo įplaukų iš 
priežasties uždarinio karčia- 
mų miesto taryba sutarė išmo
kėti darbininkams algas kvito- 
mis, pradedant nuo 1 gruodžio

Tarybos susirinkime paaiškė
jo, kad miestas Šiais metais, 
ačiu nekuriu valdininkėlių ir 
administratorių netikumui, tu
rėjęs ytin stambių išlaidų. Sa
ko, kad Fakerty, prezidentas 
įvairių miesto pagerinimų (gat
vių, tiltų ir kitų) tarybos, norė
jęs labiau padaryti turtingu 
kiekvieną narį majoro Thom- 
sono saikas, nekaip taupiau at
likti jam pavestą darbų.
Padidino nekurtus mokesčius.
Kad padidinu? miesto įplau

kas taryba priėmė sekamą pat
varkymų kai dėl laisnių ir mo
kesčių :

Viešbučiai įtupės mokėti po 
15 centu nuo kibkvieno (kamba
rio, atnešančio rcinios nuo 50 
centų iki dolerio, 35 centus — 
nuo dolerio iki dviejų, 50 cen
tų — nuo dviejų dolerių ir dau
giau. 7

Dažymo ša po s-— nuo $5 iki 
F20, žiūrint kiek darbininkų 
samdo.

Aptiekus — $25 metinis bos
nis su pridečku $10 už privile
gijas' parduoti svaiginančius 
gėrimus, pradedant nuo rugsėjo 
1 iki sausio 1, 1921 metų.

Kapines — 10 centų už kiek
vieną laido to ja.

Meklcrių agentai — $25 kiek
vienas.

Teatrai — visi teatrai, kurie 
ima daugiau trijų dolerių už bi
te sėdynę, turės pridėti $5 kas- 
die prie metinio laisnio.

Nepristatyti laiškai.

Žemiau paduodame sąrašų 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
lįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Aflvertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

901 
902 
903 
907 
912 
913 
914 
915 
924 
927 
930 
938 
940 
950 
959 
968 
971 
981 
983 
984 

1002 
1003 
1005 
1007 
1008 
1010 
1011 
1014 
1017 
1018 
1027 
1028 
1031

Abramavicaus Jonas 
Adomavicen Elzbieta 
Ashmont Frenk 
Augustinas Wincentas 
Baleisis Benadiktos 
Baironas Stapuna 
Balsis Petron 
Barkauckas Jonas 
Billanane Benadikte 
Blaskevicius Jonas 
Borbas Izobelij 
Cerkauskis Vitoldis 
Ciliauskas Justin P 
Devonas Petr 
Drokten Konstanten 
Gargasas Anton 
Gidlauski Petras 
Grigaeline Agata 
Grybui Pranui 
Gudelis John 
Jaskulite Annai

JdMfbauskieni Marijona 
Jurchis Stanley I 
Juzapaš Jurgis 
Kajtontenaj Petrad 
Kancevtone Waronika 
Kasinawico Jahn 
Kimant Lenad 
Kison Joe 
Kulis A 
K u pi s W 
Laugalis Augustinas

103G
1038
1046
1058
1054
1055 
lOtfB 
1068 
1072
1078
1070
1083
1088
1089
1091
1092
1098
1099 
1104 
1106
1107
1109
1110
1112
1113
1114
1116 
1117 
1118 
1119
1122
1128 
1136 
1141 
1144
1146 
1150 
1155 
1168
1175 
1176 
1177

Ludejkene Micholira 
Maciulskis Jozapas 2 
Markus I’eter 
Mikalojiunas Stanislavas 
Miknis Jonas 
Mikolajtis T 
Nomeikai Valerijonui 
Norkus Vincantas 
Opulskiu Wladislovui 
Paplauskas Jonas 
Patrutis Jonas 
Piketurna ^Vincentui 
Pipiras Barbora 
Pipiras K 
Pleras Antanas 
Pocius James' 
Račkauskui Juozni 
Rapolis M ari j ana 
Rudis K 
Rumciku Walentinu 
Rupstankis Josefa 
Sakcnas Antona 
Sakunas Franciskas 
Sauciunaite Maro 
Seliniy Kaziincriy 
Sertauticne Angclija 
Sidlauskia John 
Šimkus Juozas 
Sinusas Petras 
Stultaicei Elenai 
Skleniks Josef 
Slurnis Franciskus 
Stankūnas M 
Sudeikis M r. Tzidorius 
Tamasauskem Marijona 
Topis J 
Tumpis Antanoy 
Vingilis Antanas 
Zalneraitis Domicelia 
Žilėnas K 
Zimantas Izedoros 
Zimontas Kazimieras

Pranešimai
Dramatiško Ratelio repeticija bus 

panedelyj, jfligpiučio 30, 7:30 vai. 
vak. Meldažio svetainėj. Repeticija 
abiejų veikalų — “Mindaugis” ir 
“Lizdas Naminio Liūto”. Visi lo
šėjai malonės atvykti laiku.

— A. J ūsas, sekr.

West Side. — Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos susirinkimas įvyks suba
toj, rugp. 28, kaip 8 v. v. Meldažio 
svetainėj. Visi nariai prašomi at
vykti laiku. — Valdyba.

e - —•
Brighton Park. — Keistučio Patol- 

pinio Kliubo Dramos Skyriaus repe
ticija įvyks nedėlioj, 29 rugpiučio, 
10 vai. ryto, A. Pociaus svet. 
So. Kedzie Avė. 
laiku. —

Visi nariai
J. Misevičia,

3824 
bukite 
org.

Chicagos Liet. Vyrų Choras i 
vakarą gruodžio 12 d., C. S. P.S. 
svet., 1120 W. 18 St. Bus statomas 
naujas veikalas “Darbininkij Liki- 
<nas”, tad prašome, progresyvių drau
gijų tą ėieną nerengti, kad nepa
kenkus šiam vakarui.

— C. L. V. Choras.

rengia

Mokinių susirinkimas. North Si- 
des Draugijų Sąryšio mokyklos mo
kinių susirinkimas bus subatoj, rug
pjūčio 28, kaip 7:30 vai. vakare Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. No
rintys mokytis, malonėkite, ateiti už- 
sirogistruot; nes mokykla bus atida
ryta umu laiku. — Komitetas.

Draugai, kur esate paėmę serijas 
Socialistų vyrų choro ir Pirmyn cho
ro, bukite malonus atvežti jas neda
lioj, 29 rugp. j Jefferson girią, kuria
me įvyks išvažiavimas ir sugražinti 
Komitetui. — Komitetas....

Nedėlioj, rugpiučio 29, kaip 10 v. 
ryto Meldažio svetainėj įvyks L. L. 
Federacijos Imos kuopos nepaprastas 
susirinkimas. Bus rinkimas darbi
ninkų piknikui. Visi nariai, kur ateis 
gaus naujai išleistų L. L. Fed. kny
gų. — K. Baronas....

Roseland. — Aušrą palaikančių 
draugijų išvažiavimas bus nedėlioj, 
29.rugpjūčio, kaip 11 vai. ryto į Wa- 
shington Heights mišką. Kurie esa
te paėmę serijas, meldžiu kad sugrą
žytu met Komisijai ketverge, pėtny- 
čioj ar subatoj — nuo 7 iki 9 vai. va
kare Aušros kambariuose, 10900 Mi- 
ehigan Avė. — Komitetas.

Cicero — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugystes susirinkimas įvyks 
rugp. 29 d., kaip 2 vai. po pietų, J. 
Ncffo svetainėj, 1500 So. 49th Avė. 
Meldžiamieji draugai ir drauges, su
sirinkite visi laiku, yra svarbių reika
lų. Tik nepamirškite!

— A. Liutkus, sekr.

L. I). L. I). persiorganizavusių kuo 
pu Chicagoje rengiamas išvažiavimas 
į Jefferson miškus, įvyks nedėlioję 
29 d. Augusto. Dalyvauja šių apie- 
linkių kuopos: Bridgeporto, Brigh
ton Parko, Westsidės, Northsidės ir 
Cicero žadėjo būti. Bus geras pro
gramas, susidės iš dainų, prakalbų ir 
visokių žaismių. Visus kviečiame 
sakitlingai dalyvauti. Rengėjai.

Chicagos Soc. Vyrų Choras ir Pir- 
įnyn Choras rengia išvažiavimą į Jef
ferson girias nedalioje, rugpiučio 29. 
Draugai ir draugas visi kviečami at
silankyti. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio draugiškas iš
važiavimas į Jefferson miškus įvyks 
nedėlioja rugpiučio 29. Bus suruoš
ta geras programas. Bus prakalbų, 
dainų ir visokių žaismių. Kviečiame 
visus chieagiečius dalyvaut tarno iš
važiavime. Rengimo Komisija.

Vaikų draugijėlės “Bijūnėlio” iš
važiavimas į Jefferson girias bus ne.' 
dėlioj, rugpiučio 29. Tai bus pasku
tinis išvažiavimas. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Rengėjai.

L. S. S. VIII Rajono draugiškas iš
važiavimas į Jefferson girias įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 29. Rus suruošta 
puikus programas ir šiaip įvairių 
žaismių. Visus kviečiame atsilanky
ti. — Apšvietos Komisija.

... L. S. S’. 171 kuopa rengia vakarą 
sausio 9 <1., 1921 m., C. S. P. S. svet. 
1120 VV. 18 St. Tad progresiviškų 
draugijų bei kuopų meldžiam nerengi 

neužkenktume
— Kuopą.

jokių iškilmių, 
vieni kitiems.

kad

NEDUOKIT SAVE SU
KLAIDINTI.

Federalės Agentūrų Bendrovės.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

Daugelis žmonių tiesiog 
akis išplečia iš nusistebėji
mo, kaip “karčiojo vyno” 
gyduolės pasirodo, tarytum 
grybai po lietaus, įvairiose 
musų šalies valstijose. Vie
nok nedaleiskit, kad. tai 
suklaidintu Jus!. Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras 
Karčiojo Vyno yra vieninte
lė tikra Karčiojo Vyno gy
duolė, jau nuo 1890 metų iš
statyta ant Amerikos mar- 
keto, ir tas, kuris kenčia 
nuo vidurių užkietėjimo, 
nuo prasto apetito, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo- ar
ba kitokios pilvo negalios, 
turi tik nusipirkti šitos gy
duolės, jeigu tik jis nori iš- 
vyt tuos negerumus. P-nas 
Louis Jacyna, 1337 Jos Cam- 
pau Avė., Detroit, Mich., 
pirm keleto mėnesių parašė 
mums sekamai: “Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras 
Karčiojo Vyno padarė iš 
manęs lyg naujai užgimusį 
žmogų, ir aš meldžiu jūsų 
maloniai paduoti f spaudon 
mano žodžius, nes aš noriu 
rekomenduoti jį visiems, ku
rie kenčia”. — Kitos Trine
rio gyduolės, kaip Trinerio 
linimentas nuo reumatizmo, 
neuralgijos,' strėnų dieg- 
liaus, nikstelėjimo, sutinimo 
ir tt., arba Trinerio Antiput- 
rinas, puikus vaistas ąkaJau
ti gerklės uždegimuose, yra 
taip jau labai pasitiketini. 
Reikalaukit jų iš savo aitie- 
koriaus arba vaistų parda
vėjo! — Joseph Triner/Com- 
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III. Z 
^MYKIT~ŠE1^

ŠIANDIE, AUG. 28, 1920. Pinigai 
d&i siuntimu į užsitmiub au pasiunti
mo kaštais stovi šiuip;

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.60
LATVIJOS 100 roblių ....... $2.25
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.60 
LENKIJOS 110 markių ....... $0.45

Draf taU k aueiuntih mažiau. Mai- 
naat >l*irą į P>*i£4 ^0 nuošimtį* 
dauglaa. riai<ai aplaikyti per 
lui&a* pasiunti į Europą
tų p*šią diaaą pagal tos dienos 
kuy»ą. Piaigus siunčiam į visus 
Liatukas kraštua.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
888 VT. 18th Straat, ' Chicago.

ASMEN U JIE AKOJ IMA 1
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Franciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 

dar gyva. Jos vardas Johanu Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią 
šuo adresu:

POVYLAS GRIGAITIS, 
1341 So. 49 Avė., Cicero, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Jono Luko
šiaus paeina iš Kauno red., Raseinių 
ap., Vainutas par., Kivilių sodos. Am
žiaus 27 metų, balta veido, gelsvais 
plaukais, mėlynoms akims, dešinės 
rankos smiliaus piršto lig pirmo na
rio neturi. Apleido 17 d. liepos, 1920 
m., paliko biedną moterį 18 metų su 
dukrele dviejų mėnesių, išnešė lig pa
skutinio cento, neturiu kuo valgydyti, 
negaliu nei dirbti išeiti. Mylimiau
sioji priotoliai, jei kur dasižnosite, ma
lonėkite' man pr:fcl< šti po šituo adresu: 

ZOFIJA LUKOŠIENĖ,
732 W. 14th yi., Chicago, III. 

Bus atnagradyta..

Jaigu Tamsta sergi ir nie
kas jus nepagydė iki šiam 
laikui, tai kreipkis prie ma
nęs, nes aš išradęs vaistus 
(liekarstas) su kurių pagel- 
ba galėsit išsigydit sekan
čias ligas į Kaulų gėlimą, 
strėnų, pečių,

Taipgi duodu patarimą 
kaip iŠgydit rožę,, spuogus 
ir niežėjimą kūno.

Laiškais prašau nesikreip
ti, nes neduosiu atsakymą, 
bet jaigu norit sau pasigol- 
bėt, tai patįs ateikit.

Petras A. Miller,
2128 West 22 St.

Chicago, III.
I II ■«. , »»». , .L... .... .    

KUR JIE GYVENA

EXTRA IR D A EXTRA.
Nauja receptų ir visokių sekretų 

knyga. Ir naudingų patarimų kaip 
apsisaugo! nuo įvairių visokių ligų 
ir tt. Buvo garsinama laikraščiuose, 
“Naujienose” ir “Vilnį” kurios kaina 
buvo $2.00. Reikalingi agentai pla
tintojai, kurie dabar užsisakys, ne 
mažiau kaip 50 egzempliorių knygų, 
gaus gerą nuošimtį. Knyga tuoj bus 
atspausdinta. Knyga yra spausdina
ma Chicago, nėra reikalo nurodinėti 
vietą kol da negatava knyga. Kad 
neturbacytų spaustuvių, arba redak
ciją, klauskit informacijų pas leidė
ją. Knygos kaina $2.00.

Pinigus siųskite tik Money Orde
riuos arba popierinius, registruota
me laiške, kad neprapultų pinigai 
nei vieno.

Adresuodami:
WM. L. MATULIONIS, 

Post Office, West Frankfort, III. 
Pa'sVEIKSTANTIEMS PO LIGAI.

Pasekmingas gydymas ligonio su
sideda netiktai iš užrašymo jam gy
duolių, bet ir iš jo valgio, regulevi- 
mo, to papročio iki neatgauna savo 
buvusį stiprumą ir gyvumą. Jis
turi gauti maitinantį, valgį, ir jo stip
rumas sugrįžš greitai, jeigu bus duo
dama jam tinkamas tonikas regule-
riai sustiprinimui susilpnėjusių gru- 
muliavimo organų. SLAVISH 
CROVVN BITTER WINE TON1C
šiame atvejui neturi sau lygaus. Jis 
pažadina apetitą, padeda grurtiulevj- 
mui, sustiprina raumenis, užtikrina 
saldų, gaivinantį miegą ir yra dide
lė pagelba atgavimui buvusio stip
rumo ir gyvumo. Parsiduoda pirma
eilėse vaistinyčiose, jeigu jūsų vai- 
Lininkas neturi, rašykit tiesiog mums. 
J. B. Scheuer, 17 W. Austin Avė., 
Chicago, III.

Rez. 1139 Independencv Blvd. Cklcagc 
Telephone Vari Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Pajieškau savo vyro Leono Lauri- 
tėno (Lark) barberys, 31 m. senumo, 
paeina iš Vilniaus gub., Švenčionių 
pavieto, Tveraičių par., Didžiasodžių 
kaim. Augšto ūgio, apie 6 pėdų, 
truputį garbanotais plaukais, -turi 
retį (žymę) ant kaktos.

Rugpiučio 18 dieną apleido mane 
su 2 mažyčiais kūdikiais, pabėgdamas 
su ženota motere Pulkarija Statkiene- 
Buividaitė, kuri paeina iš Kauno rėd., 
Telšių pavieto, Ilakių miestelio, šita 
moteris pasiėmė 2 vaiku, didesnysis 
yra 8 metų vardu Edvardas, (Edis), 
antras G metų vardu Valentinas 
(Valia). Moteris turi nukirptus 
plaukus, apio 25 metų senumo, links
mo budo ir drąsi.

Kadangi mane paliko su vaikučiais 
didžiausiame varge bo duonos kąsne- 
lo. Tai aš kreipiuosi prie kiekvieno 
geros valios ypatos, kad ji man pa
gelbėtų kur nors surasti. Kas takią 
gražią porelę patemysit greitai pra
neškite man, ar jis pats tegul su
minkština širdį link savo kūdikių, si
ja tu.

MRS. ANAST. LAURITĖNIENfi, 
12102 S. Edbrook Avė., Chicago, 111.
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PAJIEŠKAU kaimyno Frano Lin-
kaus, Vinklnėnų kaimo, Šiaulių ap., 
atvažiavęs iš Lietuvos gyveno apio 
Bostoną. Turiu svarbių žinių iš Lie-
tuvos ir noriu su juom susirašyti. Ma
lonėkit jis pats atsišaukti ar kas ži
no pranešti.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 . .

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pld *tulP: 
7—8 vak. NęcĮgjtajns 10—12 dieną

PETRAS MURZA, k 
1189 Taylor St., Gark, Ind.

STANISLOVAS STUPAKISF pa- 
jieško savo švo^ėrio Juozapo Combe- 
rio. Jis šaukiasi pągelbos nuo sa
vo giminių. Naujienų ofise yra nuo 
jo laiškas. Malonėkit atsišaukti pa
tįs arba kas žino pranešti. Jo ant-

S *’ STANISLOVAS STUPAKIS, 
Utenos miestas,

Deržų gatvė, namas No. 12.

Aš ANTANINA IVANAUSKAI
TĖ pajieškau savo tėvelio M ataušo 
Ivanausko. Atkeliavau į Ameriką, 
norėčiau žinot kur mano tėvelis ran
dasi, prašau atsisaukt prie savo duk
ters. Paeinu i j Kauno rėd., Ukmer
gės apskr., Pagirių miestelio. Duo
danti man atsakymą prašau rašyti

ANTANINA IVANAUSKAITE,
4520 S. Hermitage Avė., Chicago, 111,
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r\S RUžELO pajieškau su
vyru Petrulos Ruzelie- 
Petrulio mergaitė ano 

s prasišalino 5 Augusto, pa
su savim sūnų Joną 13 me-

MOTERŲ VYRŲ

VIOnes, pat 
nuo man 
aimdama
tų. Ji sveria 185 svarus, 
veido, riestos nosies, plačių akių, 
tamsių plaukų, augštos kaktos, taš- 

amžiaus.
Išgy-

REIKIA — 2 patyrusių 
moterų pardavėjų, Mokes- 

•i iškrito Pradžiai $25,.00 į savaitę.
Vakarais dirbti nereikia, 
išskiriant subatoj. Spartus 
pagerinimas.
LUSTIG’S DEPT. STORE

REIKIA — patyrusio pardavėjo, 
kalbančio lietuviškai ir lenkiškai dar
bui įvairaus tavoro krautuvėj. Gera 
mokestis. Rašykit tuojaus.

L. MALTZ DEPT. STORE, 
Cor. Quince & N. Sheridan Rd. 

Kenosha, Wis.

PARSIDUODA — Bučemė ir 
Grosernė labai pigiai iš priežas
ties nesveikatos. Biznis gerai 
išdirbtas. Gera proga lietuviui.

4440 So. Wood St. 
Chicago, III.

kuota apie nosį, 42 metų 
Aš su ja gyvenau 23 metus, 
venom 15 metų Amerikoje, 
su ja sykiu išvažiavo. < 
ri amžiaus, vedęs, turi ; 
dukterį; pailgo veido, juodi ūsai, plo- Į 
nos ir palenktos nosies, juodų plau-

. PAGEIDAUJAMAS partneris bent
kų, pražilę. i u 000 jnvestmento. Turi būti

| moteriškų drapanų kirpėjas ir de- 
signeris, ganėtinai kompetentiŠkas ir 
gabus vesti naujai atidaromą skyrių 
prie biznio darančio apyvartą $50,000 

j į metus. Atsišaukit į
AMERICAN EAGLE R. MFG. CO. 

j 454 Broadway, So. Boston, Mass.

Jis tu- 
pačią ir

3410-12 So. Halsted St.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

PARSIDUODA bučemė ir gro-
REIKIA_  šerne geroj vietoj, lietuvių ir

. .lenkų apgyventoj. Priežastis 
Paprastų darbininkų j pardavimo — turiu du bizniu ir 
šapą ir liejimo skyrių, abiejų negaliu apdirbti.

, , 1836 S. Halsted St. Chicago, III.
Pastovus darbas 

SPECIALIS PARDAVIMAS 
Perbudavotų Mitchellių ir 

kitų išdirbysčių. 
Mėnesinių Išmokėjimų Planas 

IŠLYGOS:
Kaina įmokėti išmokėjimai
$ 900 $350 $45 kas mėnesį

1000 400 50 kas mėnesį
1200 500 55 kas mėnesį
1400 600 65 kas mėnesį
1600 700 75 kas mėnesį
1800 800 85 kas mėnesį
2000 900 95 kas mėnesį

PARDAVIMUI namas, 8 kam
barių, ir garadžius, garu apšil
domas, elektra, kieto medžio pa- 
dlagos; naujai ištaisytas. Kai
na $4000.

5564 Shields Avė.

PARSIDUODA BIZNIAUS 
PROPERTĖ.

Naujas 2 augštų muro namas. Mo
derniškas. štoras ir 1 flatas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas va
žiuoja Europon.

2858 Taylor St.
Savininkas ant 2rų lubų.

CRANE COMPANY
Alfonsas atvažiavęs iš Philadelphi-1 

jos labai rauda, kad neberanda mo
tinos. Jei mislini nebegrįžti, tai 
nors laišką atrašyk, ba aš iš to rū
pesčio gavau ligą.
siu $10.00. Neišsižadėk 
dukterų. Gavau 2 laišku iš 
labai prašo šifkorčių, o tu 
$1,200.00.

Kas praneš duo- 
manęs ir 
Lietuvos, 
išsivežei

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

JONAS RUZELO,
3142 W. Carlisle 1'1., Chicago, III.

REIKIA —

Samdymo Departamenas 
40th St. & So. Kedzie Avė.
i arba

PARSIDUODA maža grosernė, lie
tuviškoje apygardoje. Biznis išdirb
tas. Turi parduoti iš priežasties li
gos šeimynoj.

708 W. 30th St.
tarpe Emerald ir Union

15th and Canal Streets

PAJIEŠKAU Antano ir Frano Ge- j 
dvilų, iš Pašešuvio dvaro, Raseinių Į 
apskr., Viduklės par., Amerikoj jau1 
apie 7 metus. Turiu svarbų reikalą, j 
Malonėkit jie patįs atsišaukti, arba 
kas kitas pranešti.

LEONORA PETROKAITĖ, 
726 W. 18th St., Chicago, III.

Porterio 
dirbtuvėj. 
Nuolatinis 
vieta geram vyrui.

švarkų (coats) 
Gera mokestis, 
darbas. Gera

Ateikit pas

PERCIVAL B. PALMER CO.
367 W. Adams St.

PAJIEŠKAU švogęrio Juozapa Gel- _
godos, Vilkaviškio apskr., Gražiškiij j ___________
vai., Vartelių kaimo. Turiu ^ąbai, 
svarbią žinę iš Lietuvos. Malonėkit! hiblKlA 
atsišaukti pats, ^arba kas žino pra
nešti. 

ONA BAJORIUTC, 
2130 W. 23rd Place, 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU švogęrio Marcino Gru j 
po, »pslcir-9 Ai]:ilio miestelio, į
Vėliausiai gyveno West Fullmane, <la- 
bar nežinau kur. Malonėkit jis pats . 
atsišaukti, arba kas jį žino pranešti j 
jo antrašą, nes yra jam labai svarbių 1 
žinių iš Lietuvos.

J. D. DOVEIKA,
3122 W. Jackson Blvd. f 

Tel. Kedzie 3657.

Paprastų darbininkų 
misingio foundrėj.
Geros algos.
Pastovus darbas.

STROMBERG
DEVICES

MOTOR 
CO.,

St.

Aš MYKOLAS BALČIŪNAS iš 
Darsūniškiu pajieškau Adomo Gene- 
vičiaus, Vilniaus red., nuo Markūnų 
ir Šimo Kaušelio iš Darsūniškiu. Ma
lonėkit atsišaukti patįs ar kas juos 
žino pranešti šiuo antrašu:

M. BALCH, 
c-o Chiropractic College

20 N. Ashland Blvd., Chicago, III.

REIKIA —
Shearmenų, yardmenų ir teams- 
terių j sengelžų yardą.

ALTON IRON AND METAL 
COMPANY, 

2122 So. Loomis St.

PAJIEŠKAU švogerio Mečislovo 
Vrubliausko. Pirmiau gyveno Broo- 
klyne, N. Y. Turiu svarbų reikalą 
meldžiu atsišaukti.

REIKIA anglių primetėjų (passers) 
$65, kambarys ir pragyvenimas.

Ateikit pas
CHIEF ENGINEER, 

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 & Cornell Avė.

Chicago, 111.

J IEŠKO KAMBARIŲ
MERGINA reikalauja kambario,; 

kuris butų tarpe 31 St. ir 35 St. ant 
Emerald Avje. arba Union Avė. Yra 
gera ir Čysta mergina, kuri su ge
rais žmoniemis lietuviais norėtų pa-1 
gyventi. Kas turite kambarį duokite i 
žinią ant šio

žmoniemis lietuviai
Kas turite kambarį 

adreso:

Ex
3402

soldiers office, 
So. Halsted St.

PAJIEŠKAU kambario — North 
Sidės apielinkėje, netoli Humboldt 
Park.

Atsišaukite
Naujienos No. 133

1739 So. Halsted St.
v

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU vedusių žmonių, duo
siu ruimus pragyventi dykai ir švie
są iš priežasties — aš vienas su vai
kais gyvenu.

3952 So. Rochsvell St.

IŠSIRANDAVOJA didelis kamba
rys dėl dviejų vaikinų; elektros švie
sa. Aš esu tik vienas ir turiu 4 kam
barius, todėl yra pakaktinai vietos.

M. J. LE1TMAN,
701 West 31st St., Chicago, III. 

kampas Union Avė., trečios lubos.

REIKTA DARBININKŲ
MO'IT'.IU 1

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus 

musų Havvthome dirbtuvėse, 
rimo nereikia. Turime daug vietų iš 
kurių galima pasirinkti vieną. Mes 
duosim jums pradžia su gera moke- 
stimi ir turime instruktorius, kurie 
pamokins kaip uždirbti daugiau.

štai trįs darbai k,urluos jus galite, 
šiandien užimti:

pinigus
Paty-

COIL VVINDING
PAPER INSULATING
INSPECTING

tar-Ateikit į musų samdymo ofisą 
pe 4 vai. po piet, arba utaminko ar 
ketvergo vakare tarpe 6 ir 8:30.

WESTERN ELECTRIC CO., 
48th Avė. & 24th St.

INC.

REIKIA
Darbininkų — 10 valandų darbo 
po 50 centų į valandą.
Darbas nuolatinis — viduj.
Kreipties

JOLIET RAILWAY SUPPLY CO.
93rd St. & Drexel Avė.

DIDELĖ PROGA LIETU
VIAMS PASINAUDOTI.
Parsiduoda labai pigiai 

geriausioj vietoj ant Bridge- 
porto, priešai Mildos Teat
rą, senai išdirbtas biznis, su
sidedantis iš malevos, varni- 
šio, geležinių daiktų ir indų. 
Pardavimo priežastį datirsit 
ant vietos.

3149 So. Halsted St.

NUOŠIMČIŲ MOKĖTI NEREIKIA. 
MORGEČIŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
FREIGHTŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
TAXŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
APDRAUDOS MOKESČIŲ NĖRA.

Kiekvienas karas yra apdraustas 
nuo ugnies ir vogimo ant 80 procen
tų jo vertės ant vienų metų dykai.

Jūsų seną karą (ne senesni kaip 
1912) paimsime į mainus ir paro- 
kuosime kaip cash įmokėjimą.
VISI PERBUDAVOTI MITCHELIAI 
NEŠA TOKIA PAT GARANTIJĄ 

KAIP NAUJI.
MITCHELL,

2 pardavimo kambariai 
2326 2334

Michigan Avė. Michigan Avė.

PARSIDUODA Stcm Knight auto
mobilius — 1918 modelio — 5 pasa- 
žierių touring.

Parduosiu pigiai.
R. GOETZ,

4220 So. Richmond St.
Phone McKjnley 2955

PAAUKAUSIU Conninghan pa- 
grabinį automobilių. Pirmos klcsos 
padėjime. Galima matyti pas

4842 W. Van Buren St. 
Tel.: Columbus 3100

PARSIDUODA didelis namas, 3 pa
gyvenimai ir Storas ir garadžius. Ren 
dos neša į mėnesį $105. Naujos ma
dos įtaisymai: vanos, elėktra ir kiti 
parankamai. Gražioj vietoj, Brigh- 
ton Parke, netoli Archer Avė. Par
davimo priežastis — savininkas iš
važiuoja Lietuvon. •

4129 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA nąmas ir fomišiai; 
fornišiai galima pirkti atskyrai. Tai
pat vištos, ir dvi kiaulės. Kreipki
tės geritu laiku.

P. GRICIUS,
4813 Kostner Avė., 

Chicago, III.

TAUTIEČIAMS PRANEŠIMAS

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
budinkas, išviso 16 kambarių, 4 fla- 
tai. Labai pigiai. 
2809 Lowe Avė. 
šaukit 
ku.

Randasi po No. 
Platesnių žinių pa- , 

arba pasimatykit su savinin-

M R. F. COCO,
6059 So. Kildare Avė., 

Tel.: Prospect 8578

PARSIDUODA namas ir štoras. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Ge
roje vietoje. Rendos neša $80 į mė
nesį. Kaina $6000. Pardavimo prie
žastis, važiuoju Lietuvon. Galima 
gauti su vsiais rakandais. Pirkite,

P. PALASKY,
500 W. 45th St., Chicago, 411.

REIKIA — .
Vyrų darbui serap ge
ležies yarde. $6.00 į die-

UN1TED IRON & METAL 
COMPANY, 

711 West 15 Place

AKRON, OHIO.
Ant pardavimo duonkepykla parsi

duoda labai pigiai, nes aš paėmiau už 
morgičiu ta dunokepyklą dėlto pus
dykiai ir atiduosiu. Renda pigi, Ba
tas ant ilgų metų. Akrone lietuvių 
bus arti dviejų tūkstančių, o nėra, 
kad kas keptų juodą duoną. Čia 
duonkepis padarytų didelį biznį. No
riu, kad lietuvis nupirktų, o ne sve
timtautis. Kam reikalinga ir kas 
norit padarvtl rera biznį atsiliepkit 
tuoj arba tiesiai atvažiuokit ant šio 
antrašo:

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas lietuvių 
apgyventoj vietoj; biznis nuo seniai 
išdirbtas. Pardavimo priežastis — 
išvažiuoju iš Chicagos.

1134 So. Canal St.

PARSIDUODA saliunas geroj vie- 
' ‘ , savininkas

, Parduosiu nebran- 
Atsišaukite greitai.

J. GRUŠAUSKAS, 
2535 So. Halsted St

1 toj priežastis pardavimo, 
REIKIA — . I važiuoja lietuvon.

XT , ’. .v , .. 1 giai.Nevedusio vyro išmokti gerai ap-, 
mokamo bizniaus, tai gyvenimo) 
proga vyrui norinčiam dirbti ir j--------
mokintis ir tuom pačiu laiku pa- ■ PARSIDUODA pigiai saliunas tir

štai lietuviais apgyventoj vietoję Biz
nis išdirbtas nuo senai. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia 
Chicago.

Kreipties pas
1739 So. Halsted St.

sidaryti nuo $40.00 iki $75.00 į 
savaitę. Ateikit nuo 10 ryto iki 
9 vai. vakaro,

Klauskit
M R. SEDLOSKI,

2952 Mihvaukee Avė, Room 14,

REIKTA — 9
Šiaučiaus pagelbininko.
Turi būt patyręs prie to 
Atsišaukit

2290 Mihvaukee Avė., 
Chicago, 111.

REIKIA
MOLDERIŲ

darbo.

Ant benčiaus ir floro.
Geros darbo sanlygos.
Gera mokestis.

Atsišaukit

MASON DAVIS CO., 
7740 S. Chicago Avė.

REIKIA

PARSIDUODA bučemė ir groser
ne labai geroj vietoj. Kas pirks tas 
pelnys. Biznis išdirbtas tarp lie
tuvių.

Naujienos No. 134

TIKRAI GERA PROGA
Trumpu laiku turiu išvažiuoti į 

Lietuvą su Federalės Agentų Bendro- 
, vės reikalais, ir iš tos priežasties es- 
I mu priverstas parduoti savo krautu- 
i vę, kuri susideda iš įvairių saldainių, 
; cigarų, lengvų gėrimų, biterių ir vai- 
j stų. Kartu parsiduoda visi namų ra» 
kandai ir automobilius. Biznis yra 

j labai gerai tarpe lietuvių išdirbtas ir 
j vieta visiems žinoma, o biznis neša 
* geras įplaukas. Parduodu labai-la- 
bai pigiai. Nepraleisk šios progos, 

! ateik ir ištirk viską ant vietos.
JONAS KASTĖNAS,

663 W. 18th Street, Chicago, III.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Mės galime panaudoti ke
letą darbininkų įvairiems 
dirbtuvės darbams. Darbai į 
ant mašinų, prie truckų ir 
taip toliaus. Daugelis dar
bų yra nuo štukių ir gerai; 
apmokama. Patyrimo ne-1 
reikia. |

Ateikit samdymo ofisai) 1 
ACME STEEL GOODS CO.

2836 Archer Avė.
REIKALINGAS 

Lietuvis barberis. < 
Darbas ant visados. 
Gera mokestis ir sanlygos.

S. TAMULINAS, 
10801 Michigan Avė.

Roseland, III.

ŠUVA.
Pardavimui, labai didelis ir gra
žus šuva Mastif.

1112 West 14 St.

PARDAVIMUI saliunas, ir 
namas, 2 flatų. Kreipkitės prie 
savininko

1016 West 19 St.

PARSIDUODA saliunas ir 
Packard automobilis. Priežas
tis — važiuoju į Lietuvą.

2803 So. 49 Avė.
Cicero, III. "

$1275 nupirks gerą grosernę 
su naujais fixtures. Rašykit

Naujienos No. 132
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA — bučemė su 
ar be namo. Biznis gerai iš
dirbtas. Priežastis pardavimo
— liga. Klauskit savininko

2462 W. 46 Place.

SPECIALIS PARDAVIMAS
Per visą savaitę, pradedant suba- 

tą, variniai katilai, labai storų sienų. 
4, 6, 8 ir 10 galionų įtalpos; $1.00 už 

j kožną galioną.
1 MAX WIDREWITZ, 

1838 So. Halsted St.
Phone Roosevelt 7922

S. R., 
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

GKKA PROGA.

Parsiduoda dunokepyklą, bučeme, 
grosorne ir gyvenimui namas, tirštai 
apgyventoje vietoje lietuviais ir len
kais. Priežastis pardavimo — savi
ninkas važiuoja į Lietuvą. Del 
tesniu žinių malonėkite kreiptis 
antrašu:

V. J. LATVĖNAS,
411 Lincoln Avo., 

Rockfdrd, III.

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 
daugel

metų. Taipgi 
kitų daiktų 

pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra- aeklyžio m n 
(parlor). Keikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Ar nori įgyti sveikatą, savistovy
bę ir turtą? Pii-k ten ūkę kur tau 
atneš naudą ir lengvą gyvenimą.

Mes esam pardavėjai ir patįs ūki
ninkai šioj apygardoj, čionai tiktai 
.vieną patalpinsiu.

80 akrų žemę su moliu maišytą, 
40 akrų po plugu, dabar užsėtą: bul
vės, avižos, rugiai, kviečiai ir dar-: 
žovės, 10 bandos, 3 jauni arkliai, 2 
vežimai, 2 bogės, plūgas, mašina 
pjaunama ir kiti visi padargai. Stal
čiai, daržinė ir kūtės. Taipgi ir kiti 
maži budinkai Namas 4 kambarių— 
cimento. 3 mylios nuo gelžkelio, ge
ri keliai. Priežastis pardavimo savi
ninkas vokietys ir nori nuo lietuvių 
pasitraukti, nes čionai mažne vieni 
lietuviai yra per daugel metų apsigy
venę. Kaina šios farmos yra tiktai 
$4,700; $2,000 įnešti, likusius ant iš
lygų. čionai neseniai pirko ūkę p. 
Jonas Kimbarkas (biznierius), kuris 
gyvena po No. 1400 51 Avė, Cicero, 
111., tai galite jo paklausti kaip čio
nai ūkininkai gyvuoja ir koki javai 
ir daržovės. Del mažesnių ar dides
nių ūkių rašykite ,į

ONETDA LAND CO., 
McNaughton, Wis

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis namas, augštas skiepas, didelis 
kiemas, elektrinės šviesos ir maudy
nė. Parsiduos už teisingą pasiūlymą. 
Atsišaukit

3352 Wallace St.

NAMŲ IR ŽEMĖS 
IŠPARDAVIMAS

Teisingas patarnavimas ir leng
vos išlygos. Jeigu jums reikia 
namo ar farmos pirkti arba grei
tai nori parduoti, nors ir išmai
nyti, taipat imam mažas nuosa
vybes, lotus, bučemes ant parda
vimo arba išmainom.

C. P. SU ROM SK I, 
RE A L ESTATE BROKERS

3346 So. Halsted St., Chicago, III.

NEPAPRASTAS PIGUMAS.

2 NAMAI.
Mūrinis, 2 pagyvenimų po 7 kam

barius, garu šildomas, 2 atskiri pe
čiai 50 pėdų pločio lotas.

Namas yra *labai geroj apygardoj 
po num. 2715 W. 36th St. Kaina 
$8.000.00.

Medinis namas 2 pagyvenimų po 4 
kambarius, gražiai ištaisyta, po num. 
4515 S. Wood St. už $3800.

Kreipkitės pas
ZOLP IR BARČUS, 

4547 So. Hermitage Avė., Chicago, III. 
Tel Yards 145.

pla- 
šiuo

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiame per C. O, D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE.

2810 W. Harrieon St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

Parsiduoda namelis (cottage) r> 
kambarių, su vana ir kiti visi įtaisy
mai, beveik už pusę kainos. Turi 
būti greit parduotas, nes savininkas 
išvažiuoja į farmas. Randasi Brigh- 
ton Parke, netoli didelių dirbtuvių. 
Parsiduos lengvomis išlygomis.

J. SKINDERIS,
3301 So. Halfjted St., 

Chicago, 111.
Bile dieną ir nedėlioj iki pietų.

PARSIDUODA saliunas labai 
geroj vietoj, kas nupirks — ne- 
sigraudins.

2744 W.:.18th St.
Chicago/ Įll.

DIDEI.IS BARGENAS.
Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 

namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa- 
rankumų. Namas yra padalytas pa
gal šios gadynes. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tile padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarpduris®. Bandos 
neša $200.00 j menesį. Namas ran
dasi Brigton Parke, lietuvių koloni
joje. Atsišaukite tiesiai prie savi
ninko

Atsišaukite tiesiai prie savi-

PARDAVIMUI geras 
pinis biznis.

2700 Ogden Avė.
Chicago, III.

kam-

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, visus sykiu arba atskirai. Prie
žastis pardavimo — savininkai ap
leidžia Chicago. Galima matyti nuo 
6 ryto iki 8 vakaro

J. SHUSHO,
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel.: Yards 6492

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; biznis išdirbtas nuo 
senų laikų; lietuvių apgyventoj 
vietoj.

2722 W. 47 St.

PARDAVIMUI rakandai (fornitu- 
re) dėl 4 kambarių. Parduosiu visus 
sykiu arba dalimis. Pigiai, 
vimo priežastis — išvažiuoju 
vovon

A. BURBA, '
1447 So. Halsted St.,
3 fl. Rooin num. 7.

Extra

Parda-
Lietu-

PARSIDUODA 3 lotai Chicagos 
priemiestyj labai pigiai, arba mainy
siu ant automobilio, be skirtumo iš- 
dirbystės. Taipgi 5 kambarių nau
jas medinis namelis, parduosiu arba 
mainysiu ant automobilio, arba ant 
kitokios propertės. Atsišaukit 
savininką.

A.
4038 So.

rytus

CHERNAUSKIS, 
Karlov Av., 1 blokas 
nuo Oak Park Avė.

pas

2424 W. 45th St. 
2rų lubų iš fronto.

Extra
PARSIDUODA grosernė labai ge

roj vietoj, biznis išdirbtas per 20 me
tų, apyvartos į dieną $90.00, kredi
tų nėra. Taip-pat parsiduoda 4 kam- 
bariij rakandai, 4 šmotų setas ir gra
mofonas, viskas kaip nauji. Parsi
duoda labai pigiai. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon. Kreip
kitės šiuo adresu:

F. G., 724 W. 59th St., Chicago.
Phone Wentworth 4124

_ įM___
DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda Case automobilius mo
delio 1918 metų, mažai vartotas, at
rodo kaip naujas Turi būt parduo
tas geritu laiku, nes savininkas iš
važiuoja į Lietuvą.

JONAS SELVIANIS,
301 So. Lowe Avė., iš fronto, 

Chicago, III.

Sampcliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skutos sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPILE 
FURNITURE STORAGE

2t02 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
litdura nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

TO fk; 4.

PARSIDUODA — geras namas ir 
pusė akro žemės lietuviais apgyven
toj vietoj, arti miestelio ir mokyklos. 
Kaina tiktai $2,900, Atsišaukit laiš
ku pas

MRS. JOHN LARSON,
P. O. Box 122,___Melrose Park, III.
DIDŽIAŪSIS BARGENAS MIESTE.

Turi būti parduota tuojaus iš prie
žasties savininko mirties. Gera pro
ga dirbantiems McCormicko arba 
Twine dirbtuvėse, du blokai į darbą, 
gali pareiti ant pietų. Neša rendos 
$58.00 į mėnesį. Turi būti parduo
tas šį mėnesį, tiktai už $4,700 arba 
už geriausį pasiūlymą. Kreipkitės 
prie

2216 W. 24th St., 2ros lubos, 
arba pašaukit Van Buren 890

PARSIDUODA — bargenas — ge
ras investmentas. Mūrinis budin
tas — 7 f lutai po 4 Kambarius ir 
štoras. šiaur-vakarinis kampas Pe- 
oria St. ir 20th Place.

Telefonuokit Columbus 891

PARSIDUODA pigiai 2 pagyveni
mų mūrinis namas, 7 ir 8 kambariai, 
su maudynėms, elektra, fumacu ap
šildomas; didelis basementas ir pu
santro loto. Randasi labai gražioj 
vietoj prie 55to Blvd., netoli Sher- 
man Parko. Namas vertas $10,000, 
bus parduotas greitu laiku už $8,000. 
Atsišaukite greitai pas savininką.

J. SINKUS, «
3301 So. Halsted St.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

ARSIDUODA automobilius Enger 
1918, penkių sėdynių, labai dailios 
mados, ir yra geram padėjime, taip 
atrodo kaip naujas, parsiduoda pigiai, 
iš priežasties — važiuoju į Lietuvą.

636 W. 18th St., Chicago, III. 
Telephone Canal 2655.

BARGENAS — Parsiduoda 
automobilius 1920 Elgin, 5 pa- 
sažierių touring $1350.

PREMIER 1917 — 8 pasažie- 
rių limosinas $1100.

STUDEBAKER 1916, — 5 
pasažierių — $250.

Parduodu pigiai, nes turiu 
parduoti greitai.

Tel. Yards 7125
1543 W. 46 St.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

PARSIDUODA — 2 augštų mūri
nis namas — 5 ir 5 kambarių — visi 
įtaisymai — parduosiu ant išmokėji
mų.

Ateikit pas
3357 So. Hoyne Avė.

“M0NR0E” naujas automobilius 
parduodam už $750. Cash ar ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi turim 
vartotų, nuo $400 ir aukščiau.

P. VIZGIRDAS, 
WESTERN AUTO SALES 

6443 So. Westem Avė.

BARGENAS
Parsiduoda aiftomobilius Max- 
welj roadster. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite subatoj po 3jų ar
ba nedėlioj.

5806 So. Washtenaw Av.

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, eime, velour ir overstuffe<l. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir
bysčių rekordus. Užmokėki $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTEKN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

PARSIDUODA rakandai (fumitu- 
re) labai gerame padėjime. Parduo
siu pigiai. Atsišaukit po 7 vai. va
karo ir nedėlioj iki 12 vai. dienos.

1631 So. Canal St.
ant 21-ų lubų iš fronto.

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI medinis namas, 6 

kambarių; pagyvenimui biznis ir šo
kių svetainė. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju Lietuvon. Kreipkitės 
prie savininkės.

1386 So. 52 Avė.
Cicero, III.

$11,500 nupirks modernišką 
mūrinį namą su 9 rendom. Pa- 
siteiraukit pas

M. SHUSTER,
1025 W. 20th St.

PARSIDUODA — 7 kam
barių namas ir garažius. 
Lotas 33x125. Geras biz
niaus kampas.

Z. HEBERT, 
703 ,W. 46 PI. arti Union Av.

PARDAVIMUI mažas meilinis na- 
melis, 6 kambarių; maudyme, toile- 
tas, gasas garadžius vienam automo
biliui; sykiu parsiduoda ir automobi
lius, tinkamas vestuvėms ar šerme
nims. Savininką galima matyti vi
sada dienomis.

2915 So. Arch St.

EXTRA BARGENAS.
PARDAVIMUI naujas medinis na

mas, 5 kambarių, dar negyvenamas, 
labai puikioj vietoj, prie Market Par
ko. Priežastis pardavimo — važiuoju 
Lietuvon. Netoli krautuvės, moky
klos ir bažnyčia.

6925 So. California Avė.

PARSIDUODA — mažas namelis, 
2 lotai. — Kaina $900.00 — $200.00 
mokėti, o likusius $10.00 į mėnesį.

4980 Archer Avė.
Netoli Crawford Avė. 

Klauskite William Kašte.

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

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

Pattems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kas nieką, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
KampnR l.ake St.. ant 4-tu lutu,.

’ VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Welh St

137 Mokyklon Jnngt. ValfltijoM.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui Ir na
mams. Vielos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais nt- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. . 
Teiei. Seeley 1643. j

SARA PATEK, Pirmininkė, j n  r-t,r-«..-iij-jitn.jini ■’-tut-mĮii—-į -...-i., -ui *
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama! angliškos Ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikoa, kaygvedys- 
tės, stenografijos, tvpewrlti»ig, nįr- ’ 
klybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinCs ekonomijos pilietystės, dat- 
Harašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo I rytu 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




