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as require<l by the act of Oct. O, 1917 - ,

Rusai vėl stumia
Vrangelio spėkos sukiošuiates

I priekyn ir taip visiškai sutrins- ; 
kinti bolševikus, kad jie butų ! 
priversti kalbėti su lenkai ; kito- j 
kiu tonu, arba pasilikti prie 1 
iliuzinių nibežių ir padaryti I 
kaip gelmių greičiau taiką.

“I enkai turi padaryti greitą i 
ir evrgišką' nuosprendį,“ sal o 
jis. “Negalima eikvoti laiko, 
ir ji/1 jau pradeda atšalti. Mes 
Nelengva yra uždegti lenkus 
neturime ’savęs prisigaudinėti, 
net jei-mes pasirašysime taiką, 
nes mes vi-uomet paliksime tik
slu Rusijos užpuolimo.“

Pilsudskis nurodo, kad pasi
darė iv normalės sąlygos ir kad ' 
visas lenku frontas, bėgiais 
nuotikių, buvo atkreiptas prieš

Prašo priimti nu

Taikos tarybos perkeliamos į Rygą

Lenkai vis dar tebesapnuoja apie pergalę 
ir Vilnių

RUSAI VĖL STUMIA LENKUS sak ukminiečių organo Bro- 
—------------ . madsma (Gromadska?) Dum-

Rusai atėmė aš lenkų daug mies
telių apie Bielostoką. įdaryti su ukrainiečių vadu gen. 

i Petlura susivienijimą. Pasak to 
laik.aščio, gen. Vrangelis iš
sireiškė, kid jis yra pasirengęs 

pranešimas pripažinti Ukrainos ncpviklau-

LONDONAS, .rugp. 31
Gautas šiandie iš 
karykštis oficialis 
sako, kad rusų bolševikų spe- • somybę. 
kos, kariaujančios prieš lenkus I -------------------------------
; žiant-n nnn ifnvckn na- True translation filed with the post-1 šiaurę nuo m-i^hov>>kv, u«i- .* _ Y </k •• • master at Chicago, III., Sept. 1, 1920
ėmė daug miestelių nuo 10 iki as reąuired by the act of Oct. 6, 191 
20 mylių į pietryčius nuo Bie- ( semIONOVO VISUR PILNA, 
lostoko (Baltstof|ės). Į -

Lnia-rkųs mūšiai, gana prie-> jr prje bolševikų jis dedasi, ir 
lankus bolševikams, siaučia j prieš juos kariauja. 
Lvovo ir Przemyslo, Galicijoje, ______
apygardoje, kuomet Oriecbovo 
apygardoje, Kryme, bolševikai 
aplaikė pergalę.

Toliau į šiaurę, 1 
m ir Volinski, sovietų kareiviai 
užėmė Pielz miestą ir daug 
miestelių i šiaurę nuo jo.

“Jo užpakalis ir jo šonai yra 
linkui Rsuijos,“ sako jis toliau, 
“ir mes turimąjį pastatyti nor
maliu stovia.
jog rusai neatsižadėjo
mierio ir toliau užp
mus.“

Bolševikai už taiką ar karą.
PARYŽIUS, 7ūgį).‘30. — \R 

sijos ūžrubežinių reikalų /k 
misai’s čičerinas pasiuntė be-’ 
vielini pranešimą

COPENHAGEN, rugp. 31. — 
Maskvosj žinia sako, kad gen. n • i • i i v • ii Semionovas, anti-bolševikų va- 

arti Vladi-, (jas ^ytjngj Sibcrijoj, kreipėsi
į bolševikų karo ir laivynų mi- 
nisterį Tpoekį, leis jam (Scmio- 

| novai) įstoti Rusijos sovietų 
: armijom

True translation filed with the post- 
. master at Chicago, Ilk, Sept. 1, 1920 

a* reguired by the act of Oct. 6, 1917
VRANGELIO SPĖKOS SUT

RIUŠKINTOS.

Jo kariuomenė visur tapo su
mušta ir jis turėjo pasitraukti į 

Krymą.

DARBINAS, Manžurijoj, rugp. 
29. — Pasak vaikštančių čia 
gandų, gen. Semionovas, kuris 
užėmė adm. Kolčako vietą, pra
dėjo organizuoti žialiąją armi
ją, kuriąja jis rims vakarinės 
Siberijos valstiečių, sukilimą 
priešysovietų valdžią.

LONDONAS. rugp. 31. —
• London Times paskelbė Slltar- True translation filed with the post- 

.. . „ i ’ master at Chicago, III., Sept. 1, 1920ties sąlygas apie kooperavimą as reqUjrecj act of QCįt 6, 1917 
prieš bolševikus tarp gen. Vran- j 
gelio ir vadovų Dono, Kuba-- 
niaus,/ Tereko ir Astrachanio 
kazokų. Ta sutartim suteikiama 
toms šalims pilna nepriklauso- • 
mybė ir gen. Vrangelis paima į _________
komapdij ant visų jų ginkluotų ; Tarybog ;aihinai jauktos.

' Abi pusės grasina karu, bet kar-

♦

Taikos tarybose
LATVIJA DUODA RYGĄ TAI

KOS TARYBOMS.

iatfri

DARBININKŲ NAMAI.

kuriuosDarbininkų namai — Wo kers .Unity Iknise 
pasibudavojo darbštus Forest Purk, Pa. darbininkai.

50 ŽMONIŲ UŽMUŠTA SUSI 
DAUŽIUS TRAUKINIUI.

100 žmonių sužeista didelėj ne- 
š esu Įsitikinęs,: lain,ėJ 6U trattkiniu Mcksik^e- 

savo
MENICO CITY, rugp. 31. — 

Pasak atėjusių i šį miestą žinių, 
' pereitą subatą liko užmušta 50 
žmonių ir 100 sužeista trauki- 
r.iui susidaužius ties Ciudad 
Victoria, Tamaulipas valstijoje.

Žuvusieji yra daugiausia ka
irei v iu
Gaudalajai a. 
vusių yra ir 2 moterįs ir 3 vai
kai, nariai žymių Tampica šei-

grę-

kurie buvo gabenami į 
Tečiaus tarp žu-

sindamas tuojaus atnaujmti 
Rusijos ofensyvą, jeigii^lenkai 
tuojaus neparodys nuoširdaus . nunM- 
troškimo taikos, sako užrubeži-1 
nių reikalų ministerija.

čičerino pranešimas sako:
“Raudonieji kareiviai yra rc- 

grupuoti ir yra prisirengę pra
dėti nauja besiveržimą, jeigu naudojimui pa vesią uuiviv mu. 
mušiu paliauba nebus paskclb- 1---- ------------ 77
{a : [ 20 ŽMONIŲ ŽUVO RIAUŠĖSE.

“Bet sovietų Rusija skaito ■ BELFAST, rugp. 31. - Vilt 
draugiškus ryšius su Lenkija karvkščiiiosc susirėmimuose 
reikalingais užrutožinoi politi- ' tarp sjnn feinerių ir ulsteriečių 
kai. Mes norime prirodymų, ;jlvo mažiausia 9 žmonės. Ap
kąri tokios pat politikos laiko- kaitoma, kad nuo seredos jau 
si ir Lenkija.“ | įuv0 šiame mieste 20 žmonių.
Lenkai vis dar tebesapnuoja f Riaušės vię dar tebesitęsia ir 

apie Vilnių. ' į miestas niekuriose dalyse de-

VAPŠAVA, rugp. 30. — Da-‘j 
bar yra skaitoma, kad Rusijos 
ir Lenkijos taikos tarybos, da
bar laikomos Minske, bus to
liau tęsiamos Rygoje. Ką lik I 
gauta bevielinis pranešimas, 
nuo čičerino, kad sovietų Ru- ; 
sija sutinka priimti Latvijos l 
uostą, vieton reikalavus, kad ! 
konferencija butų laikoma Es- 
tonijoje.

Delegatai susirinks 
ftąlbut apie vidurį rugsėjo mėn. 
Tilrimąsi, 1 
sugrįš j Varšuvą iš konferenci
jos su Domskiu Brest-Litovske.

Paskutinės Vilios spėkos is 
581 jo pasekėjo tapo demobili
zuotos ir visi jie gavo mokestį 

♦ už 6 mėnesius. Pats Vilią išva
žiavo į Durango valstijų, kur jo 

i naudojimui pavesta didelė ūkė.

11,000 RUBSIUVIŲ LIKS BE 
DARBO.

Jie bus palesti dviem mene 
siams.

BALTIMOKE, Md., rugp. 31.z 
(—Daugiau kaip 11,000 rubsiu- 
į vių šlaite mieste dirba lik po 

išnaujo dvi ar tris dienas, sąvaitėje. Da- 
. ’ bar gi tvirtinama, kad jie jisi 

kad Sapieba šiandie visai bus paleisti iš darbo dviem 
1 mėnesiams — nuo spalių 1 d. 
iki gruodžio 1 d. Fabrikantai

True translation filed with the' post- 
master at Chicago, III., Sept. 1, 1920 
as reguired by the act of Oct. G, 1917

statytas algas ^g}ĮĮvjgj |
ezinentas Wilsonas nrašo an- I

Augustavą
Prezidentas Wilsonas prašo an 
tracito angliakasių priimti jo 
komisijos nustatytas algas. Bet 

ar jie priims?

WASHINGT()N, rugp. 31. — 
! Prezidentas Wilsonas šiandie 
atsakydamas į antracito anglia
kasių grasinimą paskelbti strei- 

■ ką, jei bus patvirtintas didžiu
mos raportas, pakeliantis ang- 

įliakasiams algą tik 17 nuoš.,

, [Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] 1
i Lietuva reikalauja, kad lenkai 

\sustaty Augustavo Italijoj, 
Suvalkų rėd.

WASHINGTON, rugp. 30.— 
Lietuvos Atstovybe šiandie ga
vo sekama kablęgrama nuo

~ . nustatymą algų, kokį išdirbo 
komisijos didžiuma ir kokį jis 

: patvirtino.
I

Nutarė streikuoti, jei valdžia • 
ncišplidys jų reikalavimų.

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
NUBALSAVO STREIKĄ.

LONDONAS, 
Pasak Central News 
•ių federacija refi 
tarė paskelbti streiką,
mas tęsėsi dvi dienas

Angliakasių vadovas 
Smillie pranašauja*, kad 
dūrio sekimo mėnesio 
darbas Anglijos kasyklose 

.sistos, jei valdžia i____
pildyti angliakasių reikalavimų 
Svarbiausiais angliakasių rei
kalavimais yra, kad alga 
pakelta po 50c. į dieną 
butų nupiginta anglių kaina.

Susirinkimas “trilypio 
vienijimo“ ~~ transporto 
bininkų, geležinkeliečių ir ang
liakasių -— lapo sušauktas šian
die po piet apsvartymui anglia
kasių sutarimo streikuoti.

Angliąkasiai gi yra labai ne
patenkinti komisijos nuospren
džiu ir atvirai kalba apie strei
ką. Unija irgi nepriima ant sa- 

rugp. 31. Vęs atsakomybės, nes ji netapo 
angliaka-, pripažinta ir todėl neturi kon- 

cnilumu nu-(|ro|ę,s anĮ vjSų angliakasių, ku- 
Balsavi- daugelis visai nipriklauso 
jiereitą unijaj

Robcnt I Angliakasiai sako, kad komi- 
iki vi- sijos didžiumos nuosprendis 

visas Yra nepriimtinas lodei, kad jis 
ap_ teikia daug mažesnį pakėlimų

nesutiks iš-’ {dgos, negu suteikta minkštųjų

Gen. Savinkov, buvęs Keren
skio kabinete, kaip pranešama 
iš Varšuvos, pilnai pripažino 
gen. Vrangelio valdžią pietinėje 
Rusijoje ir esąs pasirengęs duo- 

> ti Vrangeliui pagelbą. Rusijos 
divizijos, kurios kariauja ler^j j 
kų eilėse, prisidės prie Vrange
lio spėkų ir bus po jo komanda.

Bolševikams paėmus valdžią 
Savinkov pabėgo į Paryžių, bet 
dabar yra Varšuvoje, kur jis 
gelbsti lenkams kariauti prieš 
bolševikus. »

Bolševikų pii’klybos komisi
jos galvos L. Kamenevo vakar 
išleistas, pranešimas sako, kad 
anti-bolševikų spėkos, kurios 

gefo. Vrangelio buvo išsodintos

tu norinčios ir taikos.
VARSA VA, rugp. 31. — 

vija suliko leisti Lenkijai ir so
vietų Rusijai,, perkelti Minsko

į taikos konferenciją į Rygą.
Tai tapo padaryta prašant

■ lenkams.
1
I Taikos tarybos pertrauktos.

VARŠĄVA, rugp. •31.— Pa
sak čia gautos bevielinės žinios, 
taikos tarybos tarp Lenkijos ir 
Rugijos delegacijų Minske tapo 
pertrauktos. Didžiuma Lenki
jos delegatų išvažiavo iš Mins
ko į Brest-Litovską, kuomet 
bolševikų atstovai Išvažiavo į 
Maskvą, abiems pusėms plenuo-

Lat-

t • | AT J. CIO IV T «4 > 144>4\ IBS o j r VIOVB j* •- -- "

Kubaniaus rėdytoje, tapo pil- jant ntnau|lnti konferenciją liž
, nai išnaikintos."

“Po sumušimui gen. Vrange- savaitės laiko, galbūt Rygoje.
I U 0U1I1 UollllUi |

lio spėkų,“ sako toliau praneši- Pilsudskis nori triuškinti rusus, 
mas, “sovietų kareiviai perkir-j YARSAVA, nugp. 29. — Pre- 
fo jo komunikacijas, ’*xąpsupė < zj(jenĮas Pilsudskis pranešime 
juos.ir naktiniu .antpuoliu Lenkijos presai pareiškia, kad
naikino jų kvati< r?s. šiaurinėj riJgp g j talkininkų/ nustaty- 
dalyj Taurida rėdytos gen. > Lenkijos rubežius
Vrangelio kariuomenė yrą galu-1 SĮratcginju žvilgsniu yra nie- 
tinai sumušta. Jis dabar laiko
tik Krymą.“

šliejaM prie Petluros.
Lenkijos prezidentas sako, 

kad yra tik du budai išrišti Ru- 
PABYŽILS, rugp. 31. — Pa-r sijos klausimą — arba veržties

- ----------------------- ------ --- ........... - .
Pasak žinių iš Minsko, Radę- ' sako, kad niekas neperka dra- 

kas pareiškęs, kad busimoje bužių dabartinėmis augštomis 
konferencijoje jis įteiks Lenki- kainomis ir todėl reikią mažin
tos delegacijai niekurias sąly- ti produkciją ir laikinai 
gas, visai skirtingas nuo pir- uždaryti dirbtuves.
mesniųjų rusų reikalavimų. —------——--------------- -

kas pareiškęs, kad busimoje

Klimo iš Kauno:
“Rugpiučio 27 d.

“Lietuvos valdžia pasiuntė 
Lenkijos ūžrubežinių reikalų 
ministeriui kunigaikščiui Sapie- 
hai, Vdršavoje, notą, paskel
biančią Lietuvos neutralitetą 
Rusijos-Lenkijos kare ir prane
šančių Lenkijos karinei vald
žiai, kad lenkų kariuomenė ner
tų per Lietuvos kariuomenės 
saugojamus rubežius.

“Suvalkų gubernijoj, kur nė
ra nustatyto rubežiaus, siūlo
ma yra laikinė demarkacijos li
nija per Grabovo, Augustavą ir 
Stabilią.”1 t

9

(Visos minimos vietos yra 
Augustavo apskr. štabinas yra 
toli į pietus nuo Augustavo, 
prie Bugo upės, veik ant rube
žiaus su Gardino gub.)

anglių angliakasiams. Ta ko
misijai nusprendė, pakelti algą 

butų : P° nuoš. kontraktiniams 
ir kad darbininkams ir 17 nuoš. kom

panijų darbininkams, lebėriams 
ir dirbantiems nuo mėnesių,. 

dar-' kuomet komisijos mažuma re
komendavo pakelti algą 31 
nuoš. kontraktiniams darbinin
kams ir mokėti po $6 į dieną 
padieniams darbininkams. <*
Kompanijos išlups $30,000,000.

Jie nurodo, kad antracito 
angliakasius prašoma priimti 
$4.21 kaipo minimum mokestį 
i dieną, kuomet minkštųjų ang
lių angliakasiai gauna $6 į die
ną, o dabar pakelta jiems mo
kestį. Illinois valst. iki $7.50, o 
Ffensylvanijoj ir Ohio iki $6.7p

susi TENNESSEE BALSAVIMAS 
ATIDĖTAS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 1, 1920 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917 '
VIENOS DIENOS/ISTORIJA.

Turėjo $25, patapo milionie- 
rium ir tą pačią dieną nusiban- 

krutfųo.

NASHVILLE, Terfn., 
31. — Tennesse atstovu 
šiandie atviru balsavimu 
mė įnešimą išnaujo apsvarstyti 
atstotų buto ratifikavimo re
zoliuciją. Paskui 47 balsais 
prioš 24, 20 narių nebalsuojant, 
tapo praimtas įnešimas nepasek
ti senėto žingsnio. Dar pirmą 
sykį nuo rugp. 21 d. susirinki
me dalyvavo kvorumas.

rugp- 
butas 
priė-

SEVASTOPOLIS, rugp. 31.
; Korespondentas čia šiandie už 
$25 jiupiikd 1,000,000 ’fjlono 
rublių, bet Kada jis užmokėjo 
60,000 rublių už pietus, 10,000 
už trumpą vnžiaviųią ' vežėjui, 
jis į vakarui buvo nuštbankruti- 
jusiu milionierium.

Krymas yra labai nesmagioj 
padėtyj. ,Iiš*turi 24,000,00q,00() 
rublių, bet neturi tikrų pinigų 
ir mažai ką galima pirkti.

Uostas jrilnas sugadintų ir 
tuščių karinių ir pirklybinių 
laivų. Bet įimt dokų nėra prekių, 

(gatvekariai susto jo vaikščioję 
visai ; delei stokos anglių, sankrovos

/Nėra laikraščių .

Tas čia atgaivino viltį, jog kon- UŽDRAUDĖ DARBO DIENOS 
ferencija susitars apie senąją 
vokiečių tranšėjų liniją, kurion 
įeitų Vilnius ir Baranavičiai, ki
taip Lenkijos rytinis rubežius.

PARODĄ.

neturi prekių, o gatvės irgi yra 
tuščios ir tik retkarčiais prava
žiuoja vežimas, praeina sužeis
tieji kareiviui ir ginkluotas pat
rulius.

Angliakasių unijos ekonomis
tas Laiick sako, kad dar kom
panijos turėtų nupiginti anglių 
kainą. Jos tikėdamosios^ kad 
reikės'niio bal. 1 d. pakelti algą 
ir kad nepražudžius pelno, pra
dėjo pardavinėti anglis po $1 
ant tono brangiau. Tuo budu 
jos pasidarė $30,000,000 pervir
šio ant savo pelno. Dabar gi 
angliakasiams algą pakelta tik 
po 50c. ant tono, tad kompani
jos turėtų sugrąžinti publikai 
mažiausia $15,000,000, kuriuos 
jos bereikalingai iš žmonių iš
plėšė. Bet ar jos tai padarys? 
Ne. Ir netik kad nesugrąžins, 
bet veikiausia vėl pakels anglių

LIVERPpOL, rugp. 30 
Pirmą sykį į 112 metų Ljgcr- 
poolyj šiandie nebuvo rytinių 
laikraščių, taipjau ir vakarinių. 
Dėlei spaustuvių 
streiko nepasirodė 
Liverpoolvj ir

darbininku 
laikraščiai 

Manchestere. 
Darbininkai reikalauja pakėli
mo algos.

vardan menko pakėlimo, algos 
darbininkams, prisiplėšus.

O angliakasiai gi tjuo laiku 
tildės badmiriiauti ir laukti 1922 
metų, kada užsibaigs dabarti
nis nustatymas algos.

DENVER, Colo., rugp. 31. — 
Pulk. Biallou, komanduotojas 

i federalės kariuomenes,
True translation filed with the post- ’ yra į čia atsiųsta neva tvarkos 
master at Chicago, Ilk, $ept. 1, 1920 ‘ hntrnainm nuf-as reųuired by tho act of Oct. 6, 1917 prižiūrėjimui po buvusiam gal-
BANDĖ NUŽUDYTI KEMAI 

PAŠĄ.

evkarių darbininkų streikui, 
šiandie paskelbė paliepimą dar
bininkams, I™/- j ‘

KONSTANTINOPOLIS, rug. nebūtų Darbo dienoje. Bus leis- 
31. - Pasak gautų čia nepat- »>k •P'kmkai, bet be jokių pra- 
virtinių žinių, , pasikėsinimas kalbM* 1

kuri 1 True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., Sept. 1, 1920 
as reųuired by tho act of Oct. G, 1917

KURDAI ŽUDO ARMĖNUS.

PARYŽIUS, rugp. 31. — Iš
kad jokių parodų • i^0nstan|.in0p0liausi pranešama,

PINIGŲ KURSAS.
rytas netoli Tok.it, S a.‘ aj v-. VAkAR> injgp 31 užsienio pinigų 
ganioje. Paduodama ir nieku- kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 

' ‘ ‘ ‘ bankų buvo skaitoma
.............. $3.56* 
........  $0,49 
frankų 13.60 
......... :. $14.40 
.............  $3.50 
frankų 14.47 
... lirų 21.46 

$2.10 
$0.48 

$81.88 
$14.40 

frankų 6.06 
.... $20.20 
...... $2.10

rios smulkmenos, todėl mano- 25,000 doleriu, bankų b 
.... .... i........n...i ....... . Amerikos pinigais haipma, kad tie gandai galbūt ir tei
singi yra.

DARBN1NKAI UŽĖMĖ DIRB- 
TUVES.

LONDONAS, rugp. 31. — ' 
Pasak žinios iŠ Milano, Italijo-, 
j e, to miesto darbininkai užgrie-; 
be daugelį dirbtuvių ir prievar- ’ 
ta išmetė jų vinilus. į

Anglijos 1 svarus ......
Austrijos 100 kronų 
Belgijos už $1 .........
Danų, 100 kronų ......... 
Fimj 100 markių ...../.
Francijos, už $1 .....
Italijos, už $1 .............
Lietuvos 100 auksinų .ą. 
T/mku 100 markių ... 
Olandų 100 guldenų . 
Norvegų 100 kromj . 
Šveicaru, už $1 ........
švedų 100 kronų ...
Vokiččių 100 markių

A? d

kad Anatolijoje kurdai išsker
dė 400 armėnų. Žinia sako, kad i 
kurdai sušaudė vyrus, bet mo- 
terįs ir vaikai tapo uždaryti j 
bažnyčią ir ten sudeginti.

Nori vlsą-pasaulinės sąjungos.
ZUR.ICH, rugį). 30. -- Inter

nacionalinis darbininkų kong
resas priėmė rezoliuciją, prita
riančią jlsteigimui visą-pasauli- 
nes sąjungos. Kita rezoliucija 
išreiškia užuojautą Rusijai. 
Amerikiečių delegacija balsavo 
prieš tą rezoliuciją.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
« KT A TT T T F KT A C! 99

Kol Markės Dar
Pigios

C-.

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 j 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, Liepojoj, 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 į

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

<*
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

Steigiamasis Seimas 
ir žemės, reforma.

GlžAL

d. ūkininko šač- Kiekivcnas supratęs savo kla-
kaus Margių k. Vilkaviškio ap. į sės reikalus darbininkas turi 
pavogė temstant iš lauko pora į nuolat atminti, kad kovoje su 

Kaimv-' buęžuazija jis negali sustoti.pu-

kė (žiur. “Lietuva” 139): “.Mes 
taip pat niekam nesakome, kad 
gaus žemes visi ir kiekvienas 
tiek kiek panorės. Ne, mes at
virai sakome, kad visiem 
pintiems žemės tiek, kiek 
gali panorėti neišteks, bet 
ištekti Visiems norintiems

VISI Į

Arklių su kumeliuku.
nas pastebėjęs sėdo ant arklio 
ir vijosi, bet jokiu budu negalė
jo pavyti. Nors Jis ir šovė, bet 
vagis nestojo. Jis įjoja į plentų 
ir kiek galėdamas jojo Mariam- 
polės link. <
sakaisi vejančio, bėgo vagį stab
dyt, bet vagis stabdy tojus šovė 
ir nieko nepaisydamas jojo kiek 
galėdamas savo keliu. Išgirdęs 
šūvius ir riksmų, skubiai bėgau 
prie plento. Pamatęs* atjojantį 
vagį šoviau aš priešais. Vagis 
išsigando, šoko nuo arklių bėg
ti ir nežinia ^ur javuos pasislė-

žmonės išgirdę bal-|bo.

nių ir milicijos iš Gižų, 
kiu bildu negalėjom 
Taip išgelbėta žmogelio

bet jo- 
surasti. 
arklius

TELŠIAI.
Liepos mėn. 24 d. kairiųjų 

. mokytojų būrelio buvo steigia
masis susirinkimas kuopelei su
kurti. Sląptu balsavimu išrink
ta valdyba iš 3 asmenų ir komi
sija iš 3 asm. įstatų parupini- 
mui ir paruošimui. Narių su
sirašė per 20 asm. Nutarta bent 
kartą savaitėj, reikale ir daž
niau, daryti kuopelės susirinki
mus ir draugų tarpe plėsti jos 
veikimą, ginant savo idėjas.

b

LYGUMAI, Šiaulių aps.
. Muši] valsčius yra visai pana
šus į senąjį rusų valsčių, kur 
žmones visaip naudodavo.

Jeigu kam netenka turėti ko
kių reikalų, gauti kokį lindynių 
ar dokumentų ir t.t., tai dažnai 
be kyšių nė nepasirodyk. Jeigu 
kas atneša, keletą svarų sviesto 
ar kokią dešrą, ar kumpį, tai 
tuojau gauna. O kas to neturi, 
tai bun'a siuntinėjimas diena iš 
dienos:— “ateik rytoj”... ir t.t.. 
—......... . 1

M. ARCIBAŠEV

nas kovos tikslias — pakeisti 
esamąją išnaudojimo tvarką 
nauja tvarka, kur vienas žmo
gus nebegalės misti iš kito dar-

Tokia tvarka yra socialis
tinė. Delio kiekviena reforma, 
kurią siūlo buržuazinės Seimo | 
partijos ~ kr.-dem. ir liaudinin
kai — ir kuria jie stengiasi esa
mąją tvarką lopyti, veidmai
ningai žadėdami reformomis 
darbininkų būvį pagerinti, yra 
grynas įm ins. Ir žemes refor
ma yra apgautė. Po priedanga 
žemes reformos eina nešvarus 
paveržima/s dvarų žemių iš dar
bininkų ir atidavimas jų trniti- 
uiai buržuazijai. Z

Tcneniano darbininkai, kad 
mes, neapykantos apimti, dalo
me savo priešininkams nepama
tuotų priekaištų.

Užsirašė žemes:
mažažemių (iki 6 dešim
tinių ' ’ 39108,
dvarų darbininkų 16254,
sodžiaus žemėn ūkio dar
bininku 33083,

8148.
100 tūkstančių, 
tinkamos ukiui 

deš. Vienam už-

no- 
kas 
gali 

po
5 |> deŠ. (matai! o patys duo
date ir po 20), o tai,'jcy paly
ginti su Vakarų Europos žemės 
tikiu, nėra tdip labai maža. Be 
to nėra reikalo visų žemy, visus 
dvarus išskaidyti po 5 6 deš. 
Pakaks ir visi bus aptenkinti, jei 
žeme bus aprūpintu: pusė visų 
bežemių ir ęiažažemių, bet jau 
po tiek, kad žmogus su savo 
šeimyna galėtų visai, “savaran
kiai be jokio vargo gyventi ir, 
reikšdl.vmas savo iniciatyvą, 

prie šalies ūkio kėlimo prisidė
tų... Taip, .mums rupi dvarus 
išskaidyti ir išskirstyti beže
miams ir mažažemiams po tiek, 
kiu! vieni jų galėtų visai sava
rankiai be jokio vargo gyventi 
iš savo žemės ūkio, o kiti turč
ių gana tinkamo darbo ir už
darbio žemės ūkio perdirbamo- 
j • pramonėje”.

1'eįsidėmi dabar bežemis dar 
bininkas liaudininko Rimkos 
žodžius? Norintiems žemės iš
tektų po 5— 6 deš., l)£t išleistais 
Seimo įstatymas leidžia pirktis 
net po 20 deš. Taip savo kalbo
je Riųika sako, kad vieni beže
mių ir mažažemių gaus žemės 
pakaktinai, kad galės be vargo 
gyventi, o kitiems ieks pramo
nėje (tai yra fabrikuose) dirbti.

v URA

aido
Nedelioj, Rugsėjo 5, 1920
Didžiausiame Chernausko Darže

| " Lyons, III.

jį 3

<4

“v•: 7'

Adv. Herold MolksKun. M. X_______ _
Ne vienas nepraleiskit šito pikniko, nės jame dalyvauja visos įžymesnios Chicagos spėkos. Dainuos 

Chicagos Socialistų Vyrų Choras, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir tt. Kalbės aclv.. Herold Molks, kun.
3, T. Kučinskas ir kiti Taigi, išgirsite gražiai skambančių dainų ir 
Meldžiame pribūti visus chicagiečius ir apiėlinkes Chicagos lietuvus 

Kviečia

8-nių Veiksmų Drama, Bus Statoma Scenoj

Durys atsidarys pusė po dviejų į
Pirmas lošimas prasidės kaip 3 po/pietų. Antras lošimas prasidės kaip 8 vai. vakare. , , \

Nepamirškite atsilankyti ir atsivesti sa^o drauges ir draugus ant šio puikaus.vakaro. ‘'GENOVAI
TĖS” lošime dalyvauja visi gabiausi Chicagos artistai. Taipgi, scenerijos ir kostumai bus pritaikinti kuono- 
puikiausiai.

/ Lošimas įvyks:
sava b učių •
Iš viso arti

Dvarų žemes 
yra 501 tuksi,
si rašiusiam išeitų truputį dau
giau kai j) 5 deš. (10 margų).

Paklausykite, ką šiandien kal
ba apie dalinimų tie* kurių lie
žuviai nuplyšo bekryk'štaujanl 
kad žemė turi būti išskirstyta ir 
atiduota po lygiai darbininkams 
i nuosavybę.
; štai liaudininkas Rimka, visų 
dvarų žemių dalintojų vadas 
(žinoma, ir kr-dem. Sy darbo 
federacija) savo kalboje, pasa
kytoje Seime liepos 5 .d. pa re i š-

bežemiai p. Rhnka •supranta, tik 
dvaru ir ūkininku darbininkus. 
Yra Lietuvoje bežemių kitos rų- 
Š?e$, kurie dvaro lauke nė vagos 
nėra varę, bot kurie daug pre
tenzijų turi iš tu dvaru žemes

Pažiurėkim, kam Rimka pir
moje eilėje ramdau reikalingai 
ž mes duoti. Jo “Žemės Refor
mos Įstatymo” projekto 17 § 
(žiur. “Lietuva” 147) pasakyta: 
“a) pirmiausia duodama žemę 
dirbti mokantiems ir norintiems

Vertė P. K-AS

avydas
Penkių Veiksmų Drama.

JONAS. — Poni Izmailoviene!
ELENA. — Ką, Izmailoviene? Na, ką?.. Saky

kite? Na? Ko jus norite iš manęs?
oriu...

Aš maniau...
ELENA [ironiškai juokdamosi]. — Ak, taip!$. 

Jūs mane mylite!.. Įsimylėję! Sakykite, niek 
dSiamasis!.. Įkibai man reikalinga jūsų mei
lė!.. Jus dar vaikezas ir jums ne apie meilę, o 
apie lekcijas rcika galvoti!..

JONAS labai nustebęs nebepažindamas jos]. — 
Poni Izmailoviene!

ELENA [truputį susivaldžius]. — Ak, reikia 
man čia jūsų!.. [Greit apsisuka ir išeina].

f Jonas, nežinodamas ką daryli, žiuri paskui 
ją, mašinališkai apsitempia tuzurką, paskui 
staiga lyg supratęs viską, pašoksta iš vietos, 
griebia kepurę ir bėga prie durų, bet duryse

VANDA laikydama ji]. — Palaukite nesispar- 
dykite taip!.. Aš suprantu. Vargšas) vaikinas! 
Aš sakiau jums, kad ir Izmailoviene .tokia pat 
tušti,'kaip ir mes visos!.. Tokių apsivylimų vi
suomet esti jūsų amžiuje.. . Aš suprantu, kad 

'tai turi1 būt labai skaudu. Bet reikia būti vy
rui !..

ELENA [sugrįžta ramia išvaizda]. — O, Vanda? 
Ko jus čia malonėjates?

VANDA. —,0 jus kam skriaudžiate Joną?- 
ELENA. — Aš jus nuskriaudžiau, 

kius niekus čia jus kalbate!..
[Jonas stengdamasis nežiūrėt 

ir pasiima kepurę].
ELENA. — Išeinate?.. Kodėl?..

nai!.. Argi aš kalta, kad taip išėjo... 
VANDA. — Tai kas čia atsitiko?
ELENA. — Nieko, kvailyste... Susitaikykime,

Jonai?.. Ko-

i ją atsistoja

Nustoki!, Jo-

• Jonai I *
JONAS. — Aš su jumis nesibariau... Tik dabar 

aš.supratau, koks aš buvau kvailas ir juokin
gas. .. Sudieu! " z

ELENA. *— Bet tai jau visai paika, Jonai!
JONAS. — Gali būt! Sudieu, poni Kaminskiene.
ELENA [šaltai, su neapykanta]. Na, kaip sau

Atsilankykite anksti norėdami gauti sėdynę. Kviečia KOMITETAS.

VANDA. — Jonai.*,. Tai susitikimas!.. Kurgi jus 
taip?.. KurElefia?..

JONAS.— Nežinau... ten...
VANDA. — Kur—ten?*, r Kas jums yra? Kodėl 

t jus taip keistai atrodot?
JONAS. — Taip... Iki pasjmatymo.
VANDA. - - Ką, jus jau išeinate?.. Ne, aš nelei

siu. Pasėdėkite su manim. Mes senai nesima- 
Argi jums nemalonu mane matyt?

JQ^\rAI. -r- Baisiai!..
VANDA. — Na, tai ir gerai!.. Sėskitės!.. [At

ima kepurę ir spėka sodina jį šalę savęs ant 
. sofos]. - Jus labui pasitaisėt, Jonai! Visai šau-

su Elena?
JONAS netikėtai pašokęs]. — Pasakykite, poni 

Kaminskiene, nejaugi visos moterįs tokios, kaip 
jus ir Izmailoviene?

VANDA. Tai yra, kokios? Ar senai jus pra
dėjote lyginti mane su Izmailoviene^.. Juk Iz- 
mailovicmč tai /“nepaprasta” moteriškė!. .

JONAS [kaip iš grabo]. —- Jus nesijuokite iš ma
nęs!, r . '

VANDA [žiuri į jį ir staiga draugiškai paėmus 
už pečių]. — Jon/ii, kas atsitikoAr Izmai- 
lovienė kaip nors nuskriaudė jus?

JONAS. — Nieko neatsitiko ir niekas manęs ne
nuskriaudė. Aš pats save nuskriaudžiau!..
Leiskite!.. ' ė .

norit.. .
VANDA. — Palaukit, Jonai, ir aš su jumis eisiu. 
JONAS. — Meldžiu. N <
ELENA [pašiepdama]. — žiūrėk... Ir ko jus taip 

staigu abudu?.. ?
VANDA. — Tu jį nuskriaudei, tai aš, kaipo gera 

draugė, pasistengsiu jį nuraminti!. .
ELENA. — Linkiu tau pasisekimo! [ Juokias].

[Jonas greitai pažvelgia į ją ir apsisukęs iš
eina. Vanda bučiuojasi su Elena ir juokda'- 
mosi išeina paskui].

[Elena, piktai šypsodamos, lydi juos (akimis, 
paskui patraukia pečiais, eina prie piano, sė
dasi ir ima akordą. Įeina Izmailovas].

IZMAILO VAS. Tu viena.!.. O kur# tavo Jo- 
* nas?.. [Elena tylėdama varto gaidas, ir pra

deda kažką drąsiai skambinti. Jzmailovas pa
traukia^ pečiais ir vaikšto po kambarį, mato
mai sujudęs. Paskui nedrąsia^ prisiartina prie 
jos, bučiuoja jos kaklą]. —- Na, nepyk, Eleny
te!.. - [Elena vis skambina]. — Elena!.. 
[Sustabdo jos ranką ąnt 'piano. Elena tyli ir 
lyg akmenine žiuri pro jį į gaidas f. — Juk tai 
visai kvaila!.,. Tu pati kalta, ir tu pati pyks
ti!.. Keistas dalykas!.. Na, palauk!.. Tau vi
sai nepritinką pykti!.. Na! Pasižiūrėk į ma
ne!.. [Kutena ją, matomai prieš savo norą 
stengdamasis būt linksmas].

ELENA. — Palik mane ramybėj!
Juk tai, galų gą-IZMAILO VAS. — Na, užteks!.. . 

le,.nemalonu!..
(Tolinus bus).

ki/riškiam, kurie patys žemę 
dirba, turi ar gali įsigyti gyvo
jo ir negyvojo inventoriaus, kas 
atliks nuo šitų duos e) visiems 
diliems bežemiams.

. Žemės gaus tie, ką galės įsigy 
i savo pinigais padarus, gyvų
jų, trobas. Ar galės tai darbi- 

" įninkąs? ( '
' Kad žemę išdalinti į sklypus

5 dčš. yra ncsąųiohč, tai mes 
suprantame, bet jus, kr.-dem. 
ir liaudininkai,.— sakėte darbo 
Tnoncms, kad jus jiems visiems 
žemes duosite. Žinojote, ^.cad , 
netiesą kalbate, ir vis gi žmones 
apgauliojote. Čia aš padėsiu ! 
žodžius kr.-dem. vado kunigo 
Trupavičįaus. “Mctf turime. |pri- 
iiminti, kad vidutinis ūkis (žino 
ma ne šešmargiai) musų ckono-; 
nines gerovės pamatas. Vidu- [ 

’ini.i likis ir dabar geresnis kaip : 
miulkusis. Jei mes tuos viduti- 
mus ūkius riniilkinsim, tuometi 

paliks vieni smulkieji ūkiai. Ko-1 
;ia bus tuomet žemes kultūra?” 1 
Poliau Krupavičiusi ]®iduriaL 
“ar geriau visus ubagais padary I 
■i ar tik kelius nuošimčius pa-' 
•il^tu jei jau lai neišvengiama”. Į 

Sulyg Krupavičiaus, 1>hs kri-. 
kščioniškai, jei dalis darbininkų’ 
(tik ar?darbininkų!) bus žeme 
^rūpinta ir galės gerai gyventi, 
) kita teliks ubagais.

Draugai darbininkai! jus va
kar girdėjote iš lupų kr.-dem. 
ir liaudininkų: daug griaudžių 
kalbų, kad dvaras kankina dar
bininkų ir kad tą vargo lizdą 
reikia išdraskyti, išgriauti ir ati
duoti darbininkams valdyti. 
Pa i buvo vakar. Šiandien: že
mes gau^ tie bežemiai (ne dar
bininkai) kurie gali nusipirkti 
inventorių ir aš nuo savęs pri- 
tie.siu: užsimokėti už žemę.

Ir šauksmas dvarus dalinti, ir
ašaros dėl darbininkų vargų bu' liaus, 
vo vien dėlto, kad suardyti vie
nybę darbininkų eilėse ir pada- nenori susilaukti tai jie turi eiti 
ryti juos ‘palankiais dvarų že
mių dalinimui. < 
šauksimai rado išvargintoje dar- nizacijos, tai vienon vielpn su- 
bininkų širdyje prijautimo, kuo-j traukusi darbininkų jėgas poli

tinė darbininkų partija. Darbo 
žmonių Lietuvoje, darbininkų, 
amatninkų, pusiap role tarų, ma
žažemių, intelgentiškųjų sam-* 
danių darbininkų yra didžioji. 
gyventojų dauguma. Reikia 
jieniiS1 suprasti, kad dabartinio Ii palengvinti ar pasunkinti mu-1

J gyvenimo vargas kįla iš dabar-į su kelią prie galutino tikslo, 
tinio surėdymo netvarkos ir kad . Kaip ji reikėtų vesti, kad ji nc- 
jam išgyvendinti reikia visuo- gultų mumis skersai kelio, apie 
mene sudaryti naujais pama- f ! ‘ ’ “]
tais. Reikia jiems paimli į sa- (T. b.)

žmogue kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą, j 

-j j Kasjmasi pasidaro papro-
' l čiu, ir tuomet žmogus ką- I 

sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir | 

ięjjl visi kiti tQ žino. •
' Yyrai ir moterįs kenčia i 

MF niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o* kenčia bereikalingai, 5 
nes tą niežėjimą „įgalimi I 
lengvai prašalinti. Nebus j 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, |
I įvykstančių nou pleiskanų. • ,» J '

K XI FF » j
? panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas- galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
| nų Atsinaujinimo. # # i

RUFFL.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, g
| Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. ' ' , I

<4> Jus aptiekininkas parduos jums už 65^. bonkutę. Mes taipgi g
! galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto g 
į markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: >■ ® |

RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New Yjrk <♦> 
_____________ __ _________ _V

|1 Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į. 
marsę 3cl/u.is‘ti patarimų dėl jūsų a- 
kių; ’mano 20 metų patyrimas su
teikt; junis geriausi patarnavimų 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 S. sAshland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; ,3-čios lubos

Kmnbaris 14-15-16-1/7 • 
Viršui PiATT’S aptiekos 

• i 
T&nyltfte mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

Laivas

Išplaukia
‘ Rugsėjo 30 dieną 

i
PLYMOUTH—CHERBOURG—HAMBURG

Yra vietinis agentas jūsų mieste arba artymais.

Sold everyivhenc' by famiftirc dealere 
imd deparrninni storos

* ANO ........

Tek Yards 3654 t •
įvirs. A. Michniewich

s AKUfiERKA
Baigusi Aku
šerijas kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pcnn- 
silvanijos hos- 

'pitalėsc. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

i merginoms.
3113 S. Halsted St. Chicago, 111. 

(ant antrų lubų)
Nuo G iki 11 ryto ir 7 ik^vėlaiv

mos laukia ubago lazda. Derlin
gų dvaro laukų dirbti ateis pi
nigingi prašaliečiai įsikurs pui
kius ūkius?o darbininkų vaikai 
vieton dvarininko, jiems tar-

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 

Naujai tvarkai išsivys- kiekviename pirkimo. Kai kurie daly- 
. . ... . kai pigesni negu olseito kaina. Vyrų

į orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
nu su liemeniu,

Iteliininkai įiebešers riebių [
Pamatykite musų specialius siutus 

ir overkotus po $45, $17.50, $20.00 
$22.50x $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 

? . _ » siutai
nuo $35 iki $60. paikinu ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 

Susipratęs pasaulio kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
Į kelinės $5.50 iki $17.50.
; Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atjdpryta kiekvieną dieną iki 9 vai.

ENGI ANDER SPRINO BED CO.
NcwYork - 15r<x>kl>Trt -

vo rankas politinę valdžių, kad
gyvenimo perdarymas galėtų į-
vykl'
čius, nebebus vietos išnaudoji-; ir jaunų-vyrų gatavaipasiūti 
m ui.

Jei darbininkui šito likimo

• kitu keliu. Tas kelias, lai tvir- 
O kuomet Jie; tos) diaubininkų profesinės orga-

mot pažadus išvesti iš sa^n^o- 
mos verguvėj ir padaryti sava
rankiu ūkininku priverto dar
bininkų kr.-demikratais ir liau
dininkais pasitikėti, kuomet jie 
pasitikėjusių darbininkų balsais 
pasiliko Seiman įvesti, tuoiųct 
jie*rodo tikrą veidą ir sako, kad 
jie nė nemano visiems žehies 
duoti ir dalis bčdnuomenės ne
išvengiamai turės .likti ubagais. 
Ne dalis, bet darbihinkiy daugu-

, \ f
/c

tų, kaip patys buvo skriaudžia-
\ į flMbuVj ir į>ou.vv. uuu

m i. Visi turės darbą dirbti ir po $45 ir $65.^ Molyno serge 
visi lygiai galės darbo vaisiais 
naudotis.
projolai laitas jau siekia tos val
džios ir jau ruošiasi naujo gyve
nimo pamatus dėti. Mums, Lie
tuvos darbininkam toks juos vnk.'to. Šubatomis iki 10 vai. vakare, 

bet cidajni pramintu ta- Nejatumi, Ik! C vat. w.karo.
ku, eisim lengviau ir sparčiau 1415 So. Hėlfltad St.. Chicaro. U).

tai kalbesiui toliau. [“S.-d.”]. i

^■1

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

iiis /‘lik.. ■ ui'

RUFFL.ES


Sereda, Rugsėjo 1 d., 19^0

Skaitytoju Balsai
lUt išreikštas iiame xki)riu/t 
nuamanes Redakcija n«at.iako.]

ŽODŽIAI IR DARBAI.

jie yra, o ne tokiais, kokių kas 
nors norėtų. Ir štai kas dabar 
galima matyti: tie žmones, kur 
metai-kiti atgal taip stipriai šu- 
kvo — gyrėsi savo stiprumu ir 
tt. — dabar pakrikę tarytum tos 
Grigo bitįs. Jų sektos organi
zacija, kuri provokatoringomis 
klastomis patraukė savo pusėn

čių narių. Atėjo būrelis dema
gogų ir šituos žmones ėmė ter
orizuoti tol, kol jie apleido or
ganizaciją. Dabar,-norint gau
ti juos atgal, reikės padėti ne- 
mutžąi triūso. Vadinas, musų 
judėjimui pridaryta dideliausių 
nuostolių. O naudos — jokios.

Tai ką reiškia žodžiai ir dar-

NAUJIENOS, Chicago, IU.
----------------------------f:--------------«----------------- -1ĮĮI, IIIIOII . ............................................ . .. ..............

I Važiuokit į Lietuvą |
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Agentūros Agentu

■! ■!___

pats, žmonės, kur turi progos 
būti arčiau didžiųjų musų in
dustrijos viešpačių, 
kuždasi, 
visko.”

Nieko

nedrąsiai
kad “galima laukti

tame nuostabaus

Visi dar pamena kaip pernai 
šukavo musų “ka.’riasparniai," 
o vėliau “komunistai," Tada ir 
jilin si r tūliems jų sekėjams 
rodėsi, kad “ryto bus revoliuci
ja’’, kad “ryto grius .ši supuvusi 
tvarka’’ ir tt. žodžiu, tada dau
gelis manė, kad pakanka tik 
stipriai pašukautFir busS*geras 
revoliucionierius”, toka, kur “ti
krai paliuosuos darbininkų kto- 
SC • /

Bet tai buvo tik stiprus žo
džiai. Nieko daugiau, šiandie 
tai galiSnatyti kiekvienas, kuris 
turi akis, kad jomis matyt gy
venimo įvykius tokiais, kokie 

i

dali Socialistų Partijos narių, 
dabar suplyšo į skivytus. Da
bar komunistų “partijų" yra 
kone tiek pat, . kiek yra pačių 
“komunistų”.

O kur ta j d pranašautoji re
voliucija? Jos nėra. Pasiro
do, kad “supuvusioji tvarka" 
buvo stipresnė už musų “kovo
tojų” šukavimus.

Lietuviai darbininkai dabar 
turėtų pagalvoti: kiek žalos pri
darė musų judėjimui tų “kovo
tojų” šukavimai. Pora-treja- 
tą metų atgal musų politinė or
ganizacija — Liet. Soc. Sąjunga 

turėjo apie trejatą tukstan-

bai. žodžiais ghli pasidaryti dt- 
• deliausiu kovotoju, bet darbais
— tikru darbininkų klesds ne
prieteliu. Tokią tai rolę sulo
šė mūsiškiai “draugo Frainos” 
sėbrai. \ — J. Jasaitis.

e1— 1 ■11 ■■■■■'■ -

KAIRUMAS IR DEŠINUMAS.

Didžiausias Klausimas
Kiekvienai Motinai

’ * £

Kuomet jos pačios pienas pasibaigia, 
kokį maistą duoti kūdikiui, kad jis iš
augtų sveiku, tvirtu ir kuningu.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

»

Išrišo tą klaus’mą tūkstančių tūkstan
čiams motinų bėgyje praietų 60 metų. 
Daugiau kūdikių išauginta ant Eagle 
Brand, negu ant visų kitų dirbtinių 
maistų sudėjus į vieną.
EAGLE BRAND yra GERIAUSIAS dėl jū
sų stalo ir naminiuose reikaluose — vartokit 
jį visiems receptams ir tikslams kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykit jį su ryžių pu
dingu vietoj pieno ir cukraus.
Kad užlaikius kūdikį sveiku ir tvirtu, pa
siuskit mums šiandien kuponą reikalaudama 
dykai Kūdikių Knygos ir instrukcijų maiti
nimui jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

t

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jj šiandien

Mrs........................................ City ..................................
Street.....................i....... .......... State..................... (8)
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga

inhimnm ’nnTnimrriiiiniiiiiiui imrnm t

RbsB&m ir ’fsrkuhs Vanos
I 12th STREET
į T«L Kedzie 8902.
I 8514-16 W.12th ST.
jį Arti St. Lo«l» Avė.

CRTCRGO. 1LL.

Nuo to Įt iko, kaip Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj prasidėjo 
tąsynės už “kairumą" ir “deŠi- 
r.iimą," ųas mus įsigyveno se
kamas p įprotis. Sakysime, so
cialistas pradeda kalbėti apie 
tai, kad reikalinga stoti už tokį 
ar kitokį pagerinimą, tai kitas 
jo draugas socialistas tuoj ap
šaukia jį “dešiniuoju." Girdi, 
lai ne musų, nr socialistų dar
bas. Tuo tegali užsiimti tik “šio 
surėdymo lopyto j ii" ir tt.

Vėliau šilas “argumentas" 
pradėta vartoti ir kitiems svar
besniems klausimams išaiškin
ti. Pav., kada musų “kairias- 
parniai" ėmė atakuoti socialia- 
lūs dėl tariamojo jų oportuniz
mo — dalyvaujant parlamen
tuose, tai jie pripasakojo įvai
riausių nesąmonių. Esą, socia
listai eina talkon buržuazijai 
ir tt. Socialistai gi visuomet sa
kė, kad tai yra daroma tik tuo 
tikslu, idant iškovojus kiek ga
lima daugiau laisvės ir paran
kamų darbininkams - - ,šioje 
valandoje. Daugelis žmonių, 
kurie tuomet manė, kad musų 
komunistai yra visokios išmin
ties pradžia ir pabaiga, šituos 
socialistų argumentus skaitė 
kaipo veidmainiavimą.

Bet pažiūrėkime kaip yra 
šiandie, šiaųdic jau ir patįs mu
sų komunistai sako, kad par
lamentuose dalyvauti reikia. 
Pats komunistų popiežius, Le
ninas, mat jiems šitaip pasa
kė... Taigi tą patį dalyką, kurį 
pirma musų komunistai vadino 
“dešinumu” ir dagi išdavyste, 
šiandie jie patįs vadina geru 
dalyku.

Kągi visa lai reiškia? Ogi tai, 
kad musų koniutf.stai pirma 
nesižinojo ką kalbą. Daugiau 
nieko. No* jeigu jie butų žino
ję, kad dalyvavimas parlamen
tuose nėra nei “dešinumas” nei 
“kairumas,’’ tai šitokios nesą
monės jie nebūtų sakę ir, kas 
svarbiausia, dabar nebūtų pri
sipažinę šitą dalyką esant geru 
dalyku. Kovojimas už pageri
nimą darbininkų būvio juk pats 
savaimi yra tai, ką mes vadina
me siekimas naujos, geresnės 
tvarkos, taigi socializmo tvar
kos. Dešinumas arba išdavimas 
darbininkų'reikalų butų tik ta
da, jeigu kas nors užsimanytų 
stoti prieš darbininkų gyvenimo 
pagerinimą.

Taigi, pasirodo, kad musų 
taip vadinamieji komuistai nei 
patįs žino ko jie nori ir už ką 
jie kovojo. Tik kalba, kalba ir 
kalba, tarytum gramafonai.

—Garbuko Draugas.

inc pasauly, Europoje, jau se
nai visa tai sumalė. Senai pa
saulis, po kruvinosios keturių 
metų puotos, galutinai nusniti- 
ko. %ihndie jam reikalinga ir 
maisto ir visu kita. .Tatai jam 
gal pristatyti tik turtingoji 
Amerika. Bet, meldžiamieji, ne 
už dyką, ne už dyką... Šėmi
ai pasaulis neturi pinigų. O be 

pinigų turtingoji Amerika jam | 
nieko neduos, ku.dir da čia taip. 
Vietoj to, turingoji Amerika 
žiūrės, kad guvus tai, ką jinai: 
jau yra davusi miliardu i do
lerių karo paskolos.

Vadinas, turtingosios Ameri
kos milonininkų rinka susisiau
rins. O kada ji susisiaurins, lai 
juk galingiemsiems dolerio pat- 
liotanis nebus jokio išrokavimo 
varyti bnznį be pelno... Jie nusi
tars palaukti “geresnių laikų” 

kol senasai pasaulis nors tiek 
sustiprės, kad galės nors užtik- 
rinipKTuuoti už jam parūpintą

Skaitlingosios Amerikos p ro
te tarijų minios turės nedarbą.

Ankščiau ar vėliau lasai ne
darbas ateis. Tai yra įgimta ka
pitalistinės visuomenės liga, ku
rią tegalės išgydyti tik nauja 
visuomenės tvarka, kurią mes 
vadiname socializmu.

—Genių Dėdė.

Laiškai iš Lietuvos

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame i senus i| naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba arit išmokėjimo.
Pirmutine Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

I
Phone: Yards 200 Valandos 12 iki 2, Nedelioj 10 iki 2

DR. R E. REICHARDT
Specialistas

3548 So. Halsted St., Chicago, III.
Buvęs užyeizda Irving Park Sanitariumo ir Medicinos Direkto- 

■ rium Chicago Sanitariumo. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos IJa- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.____________________ ■

Artinasi sunkus 
i laikai.

Šios šalies proletariją laukia 
sunkus laikai. Karo metu susi
kūrusi “prosperity” tolydžio 
blanksta. Šimtai tūkstančių

Iš Judenų, Tauragės apskr., 
Stasys šatikas rašo (liepos 27) 
seseriai Agotai ir Adomui Ga- 
limskiams, Chicagoj:

širdingai dėkoju už pyragą— 
šimtą markių, kuriuos gavau 
nuo jūsų... žinot, kai ištiko di
dis ir nelaimingas karas, iš pir
mų dienų ir aš į eiles patekau 
ir išbuvau apie penkis metus. 
Apie tą karą ir jo vargus nega
liu jums nei aprašyti; kada tik 
prisimeni, ką mes pergyvenom, 
tuojau veržias kruvinos ašaros 
iš akių. Kiek ašarų išlieta, 
kiek šalčio ir bado kentėta, kas- 
gi galėtų visa tai apsakyti! Ka
ro lauke žiemą vasarą per die
nas ir nakteles reikėjo pozicijo
se būti, kur neprieteliai tyko, 
stengdamies vienas kitą nuga- 
lėt<tfžmušti. Kad paskui parė
jau iš karo tuščiomis rankomis, 
radau paskutinę viltį, brangią 
motinėlę lovoj besergančią, ir 
ur keturių savaičių, per Visus 
Šventus, 1918 m., ji pasimirė. 
Dabar tarnauju pas ūkininką. 
Per karą daug sveikatos esu’nū 
stojęs. Kariavom, vargom tiek 
metų, gyvastį aukoj am, ir iška- 
riavom: turim dabar savo val
stybę, nepriklausomą Lietuvą. 
Tik mums, biedniemsiems, nie
kas neatsimainė, pasiliko tas 
pats skurdas ir vargas. Gal po
nams ir didžiūnams dabar ir 
daug geriau, bet biednas žmo
gus vistiek niekur negali prieiti. 
Brangumas neapsakomas; alga, 
kurią gauni nuo gaspadoriaus, 
sulyginant su brangimu tai y- 
ra niekis: nieko nenusipirksi. —

1

Jeigu nori gerai ir laimingai ir be jokių kliūčių g 
parvažiuoti j Lietuvą, tai važiuok kartu su Federa- g 
lės Agentūrų Bendroves Atstovu, kuriam visi keliai S 
ir visi kelionės apsiejimai yra gerai žinoma ir jisai 
parveš saugiai ir laimingai į pat Lietuvą visus ku
rie prieš laiką su juom susitars važiuoti. Jonas R 
Kastėnas, musų atstovas, iš musų ofiso išvažiuoja į n 
Lietuvą užimti musų naujai atidaromo ofiso vedėjo 
vietą Kaune, per kurį ofisą bus greitai priduoti vi- 5 
šoki siuntiniai iš Amerkos žmonėinš Lietuvoje, kaip u 
tai daiktai ir pinigai ir kitokį reikalai, taipat paru- 
pinimas pasportų ir laivakorčių važiuojantiems į g 
Ameriką. Musų atstovas Jonas Kastėnas išvažiuos 
iš Chicagos stačiai į Lietuvą šio mėnesio 28 dieną 
(Sep. 28). Jeigu rengiesi važiuoti į Lietuvą, arba 
jeigu nori greitai pasiųsti savo giminėms pinigų, 
arba atlikti bile kokius Lietuvoje reikalus, nieko ne
laukdamas tuojau kreipkis i musų ofisą. Mes parū
pinant pąsportus, laivakortes, taksų popierius, iš- 
duodam draftus ant Lietuvos ir Vokietijos bankų, ir 
siunčiam pinigus Lietuvon paštoms ir telegramais.FEDEm*£^C(MBW
666 West 18th Street* Chicago, III.

P. S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos 
šio piėnesio, ant musų linijų, parduodam laivakortes 
ant'laivų ir gclžkelio tikietus iš Chicagos per Cana- 
dų stačiai j Liepėjų. , ~

r-

LICITACIJA.
Neatimti Storame rakandai. Taipgi išdirbčjų ',auji. rakandai.

Specialis pasiūlymas vėliausio styliaus trijų 
pintiniai, skuros ir overstuffed, ta’įpgi kaurai

roejų tvatiji. rakandai, 
šmotų Seklyčios setai, . 
(rūgs) ir fonografai.

;?D

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

KAI $25 vertės indų bus duodama kiekvienam kostumoriui.
Lokis išpardavimas da niekad nebuvo publikai pasiūlytas. Ne

praleisk šį burgeną, ateik tuojaus. Dastatynias j namus dykai. Atdara 
nuo 9 lyto iki 9 vakaro, nedelioj iki 4 v. 2810 VV. Harrison Street.

rVUMMMu

^jlSCAPIJDINIE
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas
’Uįfci'Jfi/ Del Galvos Skaudesio

— ' 10c 30c 60c butelis arba
Dosoinis

IT> LIOUIO^ 
E A/E/ C^U ICKLY

<3

✓VAŽMĄ (FREIGHT), DIDELIUS IR MAŽUS • 
pakus siųskite per Lietuvių Pasiuntimo Agentūrą.

Informacijų rašyk pas
The Lithuanian Marine Ėorwardiii£ Co., 

203 West 33rd Street, New York, N. Y.

Aušros”

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė., ,2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas J)rexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Telephonai:
Dienomis: Canal

3110 arba 357
Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

į BR. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 

j " Gyvenimas ir Ofisas 
n> 3149 S. Morgan st., kerte 32 st.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

■ ■I.   K. M ....... IW II .1111 III        ■fcii.11.1   —■MIMU —.III. 

DR. S. BlEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS >

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Iieavittt St. Phone Canal 6222. va- 
landosi 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakau*. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phoue McKinley 4988. 
Valandds nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032 I

Dr.Stupnicki
> <3107 S. Morgan st. Chicago

H
; VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

darbininkų jau vaikšto nuo vie-. 
nos dirbtuvės prie kitoS.

Nedarbas.
Bet tai tik pradžia. Tie keli 

šimtai tūkstančių tikrenybėj 
yra tik lašas vandens, juroje, 
Milionai darbininkų, kurie dar 
turi darbo, visa tai dair< nejau
čia. Ir veikiausia nei nejaustų, 
jeigu šios šalies industrijos vieš
pačiai ncsųrengs dar didesnio 
bandymo — visatino industri
jos kriziso. z

Visa tečiaus rodo, kad šito
kiam bandymui jie jau rengia
si. Medvilnės industrijoj krizi-i 
sas. Didelės minios rubsiuviy 
vaikšto be darbo. Kuriose'*]ne 
kuriose kitose industrijpSe tas

Dominykui Astrauskui, Chica- 
io, rašo jo brolis iš Kretingos:

Gyvename dabar ramiai, kai 
susitvarkė šiokia tokia valdžia 
pasidarė vis tik geriau ne kaip 
L8tais metais, Kai vokiečiai pa
sitraukė, tuo laiku buvo labai 
blogas padėjimas. Buvo atsira- 
iusios didelės vagystės ir žmog
žudystės. Rubauninkų šaikos 
buvo susitelkusios, apsiginklavo 
uosi ir ėjo per kiemus žmones 
olėšdami; pakorę žmogų gyvą 
degino ir saikino, kur jis laiko 
savo naudą. Taip buvo visur, 
/isose parak vi jose ir sodose. O 
tų mažesnių vagysčių tai buvo 
be skaičiaus.

Apalionija gavo nuo tamstos 
pinigų 950 auksinų, o 50 auksi
nų pasilaikė tas, pas katrą pa
reina pinigai; o tų 500, kur siun- 
tėte pirmiau, tai negavoiųe. Mel
džiame patys paj ieškokite. —

Mokykloj
Yra šie skyriai:

Anglą kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitą 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Vileika. «

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, 'jos tikslas suteikti neat- 
būtinai reikalingą mokslą, kad su Jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delęi didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėiiodami visi sykiu.
3001 Soirth Halsted Strwf

'■ — —.... o —----------------------------------------------------- ----------
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D
2)
3)
4)

> ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirs 800 iš
gydymą užrašuose.

ir leisk apžiūrėti diplomuo- 
registruotam gydytojui ir 

kuris specialiai išstudi-

« DR. YUŠKA :
g 1900 S. Halsted St. S
EI Tel. Canal 2118
Cl HM Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 ■
H vakare. h
« Rezidencija: 2811 W. 63 St

Tel. Prospect 3466 
iHasaaan ■■■■■■■■■■■■■

Tolefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—• Dentistas—
3331 S. Halsted St., Ckicafo, III.
Valandos:—

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.' !

Ateik 
tam ir 
chirurgui, 
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIU, AUS V. NOSIES IR GERKLES 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Akįs t Kurčios .’. Ausįs 
Skaudamos Akis Tekančios Ausis

Akįs Ūžiančios 
Akįs Užkimštos

.Silpnos .. r-
Raudonos
Žvairos .

Ausįs

Skaudama Nosis 
Bėganti . 
Kreiva . 
Užkimšta Nosis

Franklin O. Carter, M. D.
23 jrhetai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, Iii.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedčldie- 

niais nuo 10 iki 12.
. ................ .......................................

Lietuvys Kontraktorius
Statom naujus namus ir sęjnus patai

som pagal savininko norą.
Dirbam ant kontrakto arbą nuo

Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 

Nosis] Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

Galit matyti vakarais arba 
per laišką.

ANTANAS BIELIŪNAS 
3241 Lime Street, 

Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STKIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į Pcople Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Tek McKinley 263

V - T--;-17 >7-—-—t-----------7

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

t 2—9 vakaro ■
JJ 3303 So. Morgan Street,

Chicago, III.
"■■■■nnaaaEiaaaaaaaaii

Tek Pullman 342 ir 8180.
DR. L,E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas, ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 0:30
• /iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

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

i ■■. ■■■■■■■.........................
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atst.; socialistai liaudininkai l 
atst.; o kitos vietos taryboje pa
sidalino tarpe rusų ir į varių žy

n> Wo, m.

Tikrojoj Lietuvoj
1 11 . ■■ ■■-! 11

tais padaryti perversmą vi
same pasaulyje, atlieka 
jiems meškos patarnavimą, 

,nes šitokios pasakos suke-
Publ'shed Daily evcept .''iinday 1'5 i i;., vninnpc hol’SpvikllRthe Lithuanian N$ws Pub. Co., Ine. ZnlOIlca prieš DOlSeVIKUS.

PolitiškiEditor P. Grigaitis

1739 so. halsted st., \komediįantai. < 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Ganai 1506
juiMiM yanrr- ■ • *

Subscription liates:
$8.00 per year ih Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Kauno “Darbas”, kuris pa
duoda šitas žinias, sako, kad 
rinkinių agitacijos beveik nebu
vo. ir balsavimuose dalyva
vo tiktai 25% rinkikų.

Kaikurie “filozofąi” daro iš

Kaip ji atrodo tikrajam 
amerikiečiui.
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[Rašo ARTHUR RUHL, New 
Yorko dienraščio'Evening Post kores
pondentas Lietuvoje.]

Lietuvos ministeris pirminin
kas yra toks žmogus, kuriam

Anglijoje suvažiavo ketu
rios “kairiaspaięniškos” or
ganizacijos i ir įsteigė “ko
munistų partiją”. Šitą par
tija turės labai mažai reikš- 

Entered as’ Second Class Matter Į mės politikoje, nes JOS pase- 
I kėjai sudaro tiktai menką 
saujalę, palyginant su Ang
lijos Darbo Partija. Pasta
roji turi daugiaus kaip šešis 

Imilonus narių.
Tatai žino patys komunis

tai, ir todėl jie savo kon
grese padarė sekamą labai 
“gudrų” nutarimą: jie nu
tarė prisidėti prie Darbo 
Partijos. Šitaip pasielgda
mi, jie tikisi galėsią prieiti 

1 prie darbininkų minių, ku- 
! rių naujaį gimusiajai “ko- 
; munistų partijai” trūksta, 
i Anglijos Darbo Partija 
yra kone dešiniausia iš visų 

į socialistinių partijų pasau
lyje, ir komunistai nuolatos 
keikia ją “judošiška”, “gel
tonąja”, “social-išdavikiš- 
ka” ir 1.1. Jie keikia ją daž- 
nri pikčiau, negu Vokietijos 
scheidemaniečius. Bet, to ne
veizint, jie nutarė prisidėt 
prie jos, kadangi kitokio ke
lio pasekti( darbininkų mi
nias jie neranda.

Ar tai ne juokinga kome
dija? . ' .

Da juokingiau išrodo da
lykas, kada atsimeni, kad 
komunistai yra vadinamojo 
Trečiojo Internacionalo gar
bintojai ir nepermaldaujami 
“socialburžuaziškb” Antro
jo Internacionalo priešai. 
Anglijos Darbo Partija pri
klauso prie Antrojo Inter
nacionalo; daugiaus net, ji 
sudaro svarbiausiąją Antro
jo Internacionalo dalį. Ge- 
nevos kongresas, kuris ne
senai įvyko, nutarė perkelt 
Antrojo Internacionalo cen
trą į Londoną, kadangi Ąn- 
glijoje dabar randasi visa ši
to Internacionalo sroėka. An
glijos Darbo Partijbs vadas 
Henderson . tapo išrinktas 
Antrojo Internacionalo pre
zidentu.

to tokią išvadą, kad Lietuvos kajp tik ištinka būti galvai to- 
žmonės jau pamatė, jogei rinki-’kjQg naujut 
imu nieko -geia neduoda, ir to- respublikos’*
dėl nebenori ne įlylyųauli juo- jos gydytojas, iš Marijampolės 

— augštas, tiesus kai styga, 
tvirtas vidutinio amžio vyras, 
savo elgesiu ir truputį sardo-

se. Rinkiniuose i Lietuvos Stei
giamąjį Seimą dalyvavo dau
ginus kaii> 80% rinkikų, bet ka-

miu jos “valstiečių
Jis yra provinci-

Marfch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
M a re h 3rd, 1879.

. • t 2. . i vijcv.Mu u uupuų rsiiinu
augi Seimas pasirųde niekam nj^ųu unio^u primenąs mūsiškį 

netikusiu, tai žmonės dabar jau Old nickory [generolą Ahdrevv

Nauji nos eina kasdien,„ Išskiriant 
nedeldienius. Lčidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.; Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 4 
'Chicagoje — paštu:

Metams-..... :....................  $8.00
Pusei metų .......   $4.50

' Trims mėnesiams ......... -....... 2.25
Dviem mėnesiams .................... 1.75
Vienam mėnesiui...................'.... 1.00

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija ......-..... ......
Savaitei ..............................
Mėnesiui ...................... ........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............... ......... —..... $7.00
Ihisei metų ...........................
Trims mėnesiams..................
Dviem mėnesiams ...............
Viepam mėnesiui .................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metanti........ .................«..........$8.00
Pusei metų ..............................  4.50
Trims mėnesiams ................... 2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

4.09
2.00
1.50

True translation f i loti with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pušų ir.latvių 
taika.

Rusija jau yra padarius 
taiką ir su Latvija. Apie 
tos taikos sąlygas Amerikos 
spaudoje iki šiol buvo labai 
mažai žinių, kadangi visų 
laikraščiu domė per" pasku
tinį mėnesį buvo atkreipta 
į karę tarpe rusų ir lenkų. 
Smulkesnį paaiškinimą apie 
Rusijos susitaikymą su lat- 

Berlinoviais randame 
“Freiheit’e”.

Tenai pranešama 
viena iš taikos sąlygų esanti 
tokia, jogei Drisos ir Dvin- 
sko apskrityse nebus visuo
tino balsavimo, kaųr buvo 
siūloma pradžioje;, tų ap
skričių padalinimą tarp Ru
sijos ir Latvijos turės nu
spręsti •bendra'abiejų val
stybių sudaryta komisija.

Toliaus, Latvija gauna 
miškų koncesiją Rusijoje. 
Latvijai, be to,bus sugrą
žinta jos turtai, kurie buvo 
karės laiku išgabenti į Ru
siją (mašinos, gelžkelių ma- 
teriolas, dokumentai ir trt.) 
Rusija tečiaus turi teisės at
lygint už tą turtą auksu.

Pagalios, Rusija apsiėmė

kad

Vienok komunistai, kurie 
keikia Antrąjį Internacio
nalą, kiek tik drūti, nori 
priklausyt prie tos parti-

numoja rhnka ant? rinkimų.
Tai, žinoma, yra kūdikiška 

įasaka. xNuo Seimo rinkinių 
iraejo liktai trejetas mėnesių: 
<oks-gi lai neišmanėlis galėjo 
sivaizdint, kad per tą trumpą 
aiką ‘žmonės galėjo iškovot vi

sa, ko jiems reikia? Kad žmones 
Seime nemažai dalykų laimėjo,

Jacksoną]. Vyras tvirtos valios, 
sugebąs greitai spręsti, turįs 
tos ypatingos išminties, kurios 
įsigyja kaimo daktaras, kurs 
savo artimą profesinį -žmonių 
pažinojimą yra papildęs dar 
amatoriaus ^ekskursijomis į šiek 
tiek labiau abstrakčias prakti
nės politikos sritis.

ARTHUR RUHL

nes. f \
Kad pilnai ■ apverlinus parla

mentinės valdžios gerumus iri 
blogumus ,tai reikia ne trejeto 
mėnesių, o ilgos eiles metų pa
tyrimo. štai, kitose šalyse par
lamentai gyvuoju jau po šimtą 
Ir ilgiaus, o darbo žmonės da 
ir šiandie nemano, kad parla
mentarizmą reikia atmesti. Tą 
pripažino net vadinamojo Tre
čiojo Internacionalo vadai. Le
ninas ir kiti bolševikų stulpai 

-aako, kad darbininkų minos Va
karų Europoje stoja už parla
ment u V todėl reikią ir komu
nistams eiti j parlamentus. Bol
ševikų vadai da tiktai tikisi per
tikrinti tuos darbininkus, kad r .
parlamentiarizmns esąs netikęs 
daiktas; o tuo tarpu atsiranda 
pasakorių, kurie aiškina, kadjNew Yorkę Eycning Post koretpon- 
Lietuvos darbo žmones jau per 
trejetą mėpesių ėmė ir suprato 
visą parlamcntarizhio vertę!

Šitą kūdikišką pasaką tečiaus 
sumuša ir tas faktas, kad Kau
no rinkiniuose šį kartą dalyvp- 
yo ir tokie elementai, kurie-ra-, 
gino boikotuot rinkimus į Stei
giamąjį Seimą.
, Taigi tą apsireiškimą, kad ap
lamas balsuotojų skaičius Mivo 
mažas, tenka aiškinti visai ki
tokiomis priežastimis. Mums 
išrodo, kad svarbiausia priežas
tis buvo susidariusi tuomet pu
delis rusų-lenkų kares 1^’onte ir

mi- 
rin-

rin-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

- .„.X,,,

DANIJA.

viršu- 
bažny- 
trukus

mėnesių po taikos sutarties 
ratifikavimo .(patvirtinimo) 
duoti Latvijai keturis milio- 
nus rublių auksu.;

Kaip matome, šitos taikos 
sąlygos yra labai panašios 
į tas sąlygas, kurios buvo 
priimtos Rusijos ir Lietuvos 
taikos derybose, Tiktai lat
viai gavo truputį daugiaus 
aukso (Lietuva išsiderėjo 
tiktai tris milionus rublių). 
Jie laimėjo daugiaus už Lie
tuvą dėlto, kad jų valstybė 
yra stipresnė,, ir bolševi
kams buvo svarbiaus susi
taikyti su jais.

Šita taika da kartą paro
do, kad šiandie bolševikai 
nori ne kariaut su pasauliu, 
o susitaikyt. Tie bolševikij 
garbintojai, kurie sako, kad 
bolševikai esą pasiryžę gink-

Šitokią dviveidišką politi
ką komunistai visur veda. 
Jie plusta socialistų organi
zacijas, stengdamiesi dis
kredituoti jas darbininkų 
akyse; bet kaip tiktai jiems 
ima nesisekti, tai jie tuojaus 
jieško prieglaudos po tų or
ganizacijų sparnu.

dentas Pabalti*}, daug ir simpatingai 
rašąs apie Lietuvą ir lietuvius.

Pabijojus man visą savaitę 
Kaune, tanąe 'sename, apšepu
siame mieste, su jo šiurkščiai 
akmenimis grįstomis bildžiomls 
^gatvėmis, blogu drenažu, apmu
sijusiomis s saldainių sankrovo
mis, su jo įdomiu — viltingų 
nacionalistų lietuvių ir beveik 
nemažiau viltingų • nacionalistų 
žydų — gyventojų mišiniu, galų 
gale D r. ^Grinius paėmė mane Į 
Marijampolę, kad kaimo oru at
sikvėpus ir pamačius “tikrąją 
Lietuvą”.

Kartu su karo ministeriu sė
dome į didelį karinį automobilį, 
matyt dar Iš Vokiečių okupaci
jos laikų pasilikusį, ir leidomės 
kelionėn. Važiavome valandą 
ar daugiau maloniais laukais, 
lenkdami netapytas, pilkas grin- 
teles, nesutikdami nieko tokia 
ypatingo, kas galėtų žymėti, jo- 
gei tai Lietuvių žemė — nebent 
tik dideli, nuo vėjo ir lietaus pa
juodę mediniai kryžiai, stūk
santys nuolatos Lietuvos krašto 
šalikėliais ir pavieškeliais. Vieną 
kartą pasitikome šermenų pro
cesiją — su kunigais priekyj, 
su nešamomis karūnomis ir dve
jotu dešimčių ar daugiau lydė
tojų kaimiečių sekančių paskui 
dulkėtu keliu ir giedančių liūd
nas gedulingas giesmes.

Šalę giraites, pilnos mėlynų 
ir laukinių žemuogių, kurių kai
mo moterys kas rytas gurbais 
atgabendavo Kaunan, sustojome

■X”3e '-Jsžjgyjjiuat...-*

Į Apžvalga
MIESTO RINKIMAI KAUNEy

Lietuvos laikraščiai praneša 
kaikurias žinias apie rezultatus 
rinkinių Kauno mieste. Iš tų 
dar įlepUnų žinių matyt, kad 
naujasis miesto tarybos sąs.ta- 

j tas yra labai mišrus ir politiš
kai nunusistovčjęs.

Visa Kauno miesto taryba su
sideda iš 55 narių. Iš jų 15 yra 
išrinkti lenkų sąrašu; 13—pro
fesinių darbininkų sąjungų są
rašu; bendras lietuvių srirašas 
išrinko 6 atstovus; vokiečiui 3 
atstovus; |icialdemokratai 1

kuomet įvyko Kaimo rin
kimai, lenkai buvo tik-ką iš
vyti iš Vilniaus, ir į jį tik-ką 
buvo įėjusios ritsų ir lietuvių 
kariuomenės. Visa Lietuva bu
vo susirupinusi šitais dalykais, 
Ir namines politikos reikalai 
tapo užmiršti. Lietuvos liki
mas utoiiH't buvo sprendžiamas 
Vilniuje, o ne'Kaune, lodei 
nios mažai tepaisė Kauno 
kimų.

Bet ir tas kelvh’tądalis
kikų, kurie pasistengė atlilęt sa
vo politinę pareigą, mažai lesi- 
yądavo partijų prograinaisf ir 
pačios partijos, matoma, mažai 
tesirūpino miesto rinkinių klau
simu, nes buvo nukreipusios sa
vo dojnę kitur. Todėl prieš 
rinkinius ir agitacijos beveik ne
buvo. Vieloje partyvi.škų skir
tumų balsuotojuose apsireiškė 
labiausia’ tautiniai skirtumai. , . . . „ . T,
Štai <lelko .li.lžiansias balsy ! Pasitaisyt guminj ratvalkj. Ka
daičius pasidalino tarpe tauti- ‘’a"** taisymas užėmė ilgesnį 
nių grupių — lenkų, lietuvių, i tai galų gale mes nusty- 
vokiečių, žydų it 1.1.; o partijos i 
lapo visai nustumtos į šalį. '

Išėmimas yra tiktai profesi
nių darbininkų sąjungų laimė
jimas rinkimuose, 
nūs sąjungos nėra 
ja; jose dalyvauja 
p įžvalgų žmones, 
krikščionimis

Bet profesi- 
jokia parti- 

įvai riaušių 
pradedant 

demokratais ir
baigiant komunistų pritarėjais. 

. Visa tatai reiškia, kad pagal 
tuos nuėsto rinkimus negalima 
daryt jokių išvadų apie minių 
nusistatymą vidujinės Lietuvos 
politikos klausimais. Tų rinki
mų rezultatai yra keisti dėlto, 
kad buvo keista tos valandos si
tuacija. Kpda praeis tas krizi- 
ąąs, kuris kilo delei Vilniaus, ta
da ir žmonių protas pakryps 
kiton pusėn.

plinom per lauką į artimiausią 
triobą pasiplepėt su kaimiečio 
šeimyna ir pasižiūrit, ar negau
sime ko užkąsti. Visa šeimyna 
— tėvas, motina ir dvejetas 
vaikų; jie tini savo mažiuką? 
penkiolikos margų ūkį, vieną 
arklį, keletą avių, karvių ir viš
tų, ir iš to gyvena. Nameliai 
menki, toki, kokiuos, .paprastai 
vargingesni Lietuvos ūkininkai 
gyvena — priemenėj kamara ir 
grinČia su muro krosnim, lovo
mis, kėdėmis, verptuvėliu ir 
staklėmis su pusiau jau nuaus
tu drobės rietimu.

Kol ministeris pirmininkas 
šnekučiavos su šeimininku, jo 
žmona nušluostė lauke stalą, pa 
statė llkštes ir tris žiedinius 
šaukštus ir atnešu mums geriau-

šia ko turėjo — juodos duonos 
ir didelę puodynę tiršto rūgusio 
pieno. Turkų “jauert”, rusų 
“prostokvaša”, suomių “fil” t— 
tasai rugusis pienas yra vienas 
svarbiausių maisto dalykų visoj 
toj Europos daly, o ir labai ge
ras maistas, nes, kaip kiekvie
nas Dro. MeČnikovo pasekėjas 
žino gerai, jį valgydamas žmo
gus gali gyvent tūkstantį metų. 
Džiaugdamies minčia, kad rūgu
sio pieno pasivalgę gal ir mes 
gyvensime tūkstantį metų, pri- 
sivertėm savo lėkštes, iškliau- 
kėm po kvortą ar po dvi kiek
vienas ir, Atsisveikinę su šeimi
ninkais, leidomės tolesnėn kelio
nėn į Marijampolę.

Pagalios pro medžių 
nes pasirodė miestelio 
čios bokštas, ir neilgai
mes jau \1 audėjom svarbiausią
ja gatve, kur abiem pusėm bu
vo sankrovos su iškabomis dau
giausiai žydiškais vardais, iki 
gabaus mus pasitiko išsitiesus 
miesto sargyba atiduoti savo 
augštajam svečiui ir piliečiui 
prideramą garbę. Sargyba pri
sistatė ginklus, ministerJs pir
mininkas saliutavo, įdomiai žiu
rėjo krautuvininkai i 
mfs važiavome toliau, 
tos tarp medžių besislepiančios 
bažnyčios, prie nedidelių, pui
kiai žalumynais apriestų našle
lių, kurie per ilgus metų buvo> 
daktaro gyvenamieji namai ir 
kuriuose jis taipjau ir ligonius 
priiminėjo.

Jį pasveikinti atėjo tam tikra 
delegacija — juodais švarkais 
pasirėdžiusį miestelio vyresny
bė, Tarybos nariai. Susipaži
nęs su jais, bandžiau užmegsti 
kalbą su vienu jaunu vaikinu, 
kurs dar.atsiminė keletą žodžių 
angliškai iš savo buvimo Ame
rikoj (jis apleido ją betgi būda
mas dėvynių metų vaikas), bet 
kalbai nelabai sekanties, išėjau 
pasižiūrėt miestelio. '

Pamaldos buvo pasibaigusios, 
bet apie bažnyčią, po didelėmis 
liepomis buvo;pilna žmonių, ne 
tik pačių marijampoliečių, bet ir 
iš visos apygardos. Senesni vy
rai, būriais susispietę ir rūky
dami iš ilgų pypkių rimtai šne
kučiavos; saules nudegtos kai
mo mergaitės, savo sveikus vei
dužius baltomis kai sniegas ske
petaitėmis apjuosusios, kuope
lėmis susibarusios linksmai juo
kavo čiauškėjo, kai paukštužės. 
Viena jų, atsiskyruą, sėdėjo ant 
vejos saulėkaitoj, rankas ant ke
lių pasidėjus, ir savo ramiom 
melsvom akim iš po plačių ant
akių kažin-kur į erčias žiurėjo. 
Kada po bertainio valandos man 
teko vėl pro ją eiti, ji nebuvo 
nei pasijudinus: sėdėjo vis tafp- 
pat kai koks nepajudinamas ak
muo ar įaugęs medis, iT^akis 
įsmeigus žiurėjo kažin-kųr į er
čias. šventoryj ir aikštėj prieš 
bažnyčią buvo tartum geguži
nėj, ar jomarke; tik senyvesnės 
motęrys, jautresnės negu kiti 
dėl savo nuodėmių, klūpojo bal
tais bažffyčios pasieniais lauke 
ir meldėsi, kalbėjo savo rožan
čius, tartum trokšdamos iš tų 
baltų muro sienų išmelsti sau 
visokių malonių ir išganymo.

Visi jie buvo gražus pažiūrė
ti žmones. Lietuviai — ne sla
vų ir ne suomių. kilties, kaip ve 
kad estai, bet tikri indo-euro
piečiai. Jų kalba, sako, ėsanti 
viena seniausiųjų Europos kal
bų ir turinti artimos giminystės 
su senovės Sanskritų kalba. Kar
štesnieji lietuvių nacionalistai 
todėl labai .didžiuojas tuo, ras
dami dagi didelio panašumo (sa
vo kalbos su graikų. Šiaip ar 
taip, daugelis jų ištikro turi il
gas, tiesias nosis, puikius pla
čius antakius, ir dažnai tos no
sys su kakta turi pastebėtinai 
tiesią “klesišką” liniją.

Internacionalinis rubsiuvių 
biuras.

[Federuotoji Presą].
Kopenhagen,— čia dabar lai

koma internacionalinis rubsiu
vių kongresas. Viename posėd
žių kaip vienu balsu nutarta 
įkurti internacionalinį rubsiu*- 
vių biurą. Biuro buveinė bu
sianti Amsterdame, Olandijoj.

Vyriausias biuro uždavinys 
bus vienyti viso pasaulio rub- 
siuvius ir padrąsinti juos kovoj 
už geiesnes sąlygas darbo ir tt.

Biuras deis specialį biuletiną 
—kas trj*s mėnesiai. Laikraštis 
busią spausdinamas franeuzų, 
vokiečių, anglų ir, turbūt, skan
dinavų kalbomis.

Sekamas internacionalinis 
rubsiuvių kongresas įvyks 1923 
metais, turbūt Genevoj, Šveica
rijoj.

žydeliai, 
, linkui bal-Nį

JUNGTINES VALSTIJOS.

l>o 
už

Viena atka jau atmušta.
JFederuotoji Presą].

Washington. — Pagalios, 
du metu tverusios kovos*
spaudos laisvę, New Yorko so
cialistų dienraštis C a 11 išėjo 
nugalėtoju. Rugpiučio 25 dieną 
District of Columbia augščiau- 
sias teisinas savo patvarkyme 
pareiškė, akd generalinis Jung
tinių Valstijų pašto ivr.šininkas 
Burlešonas ateityj negali atim
ti antros klesos sintimo teisių 
ne vienam laikraščiui.

šitoks patvarkymas padaryta 
sąryšy su C a 1 l‘o reikalavimu, 
būtent, kad Burlesonas grą
žintų laikraščiui antrosios kle- 

•sos teises. Teismas pareiškė, 
kad neužilgio busią išleista spe- 
cialinis prisakymas, kurį nei.š- 
pildant Burlesonas bus skąito- 
nias paniekinusiu teismą.

Teismo nusistatymas šituo 
klausimu yra sekamas:

Susikirtimas tarp pašto de
partamento ir pasiskundusio 
laikraščio, prasidėjęs / spalių 
mėnesy 1917 melais, augščiau- 
sio laipsnio pasiekė gruodžio 
mėnesyj 1919 metais, kada paš
to departamentas atėmė laik
raščiui antrosios klesos teisę. 
Atėmė dėl tariamų nusižengi
mų špionažo įstatymą, kurie 
nusižengimai surasta peržiurę-’ 
jus išsptausdintuosius to laik
raščio numerius.

Tasai įstatymas, kaip jisai 
sutaisyta gegužės 16 dieną 1918 
m. vis dėlto nesako, kad gene
ralinis., pašto viršininką A turėtų 
teises sunaudoti jam teikiamos 
galios kaip\tinkamas... Teisinas 
todėl išleis patvarkymą, kaj 
ateity visos šito laikraščio lai-, 
dos (numeriai), kurie sulig esa
mais įstatymais yra priimtini 
paštan, kad ateity jos butų pri
imamos ir persiunčiamos ant
ros klesos teisėmis.

Tai visa.
C a 1 l’o advokatai, kaip kad 

pirma ir pats laikraščio redak
torius Charles W. Irwin, nuro
dinėjo, kad šiame latsitikime 
tikrasai Įstatymų laužymas bx'i- 
vo ne laikraštis, bet generalinis 
pašto viršinnikas 
kadangi -jis atėmė 
antros klesos teises 
jis buvo pareiškęs nepasitenki
nimo valdžios politika pirma 
nei buvęs pravestas kalbaniasai 
patvarkymas. Šituos priparody- 
nius teismas rado esant pama- 

' luotais.

■Sereda, Rugsėjo 1 d., 1920

Markių puolimas.
Šiuo laiku Vokietijos markes, 

o kartu ir Lietuvos auksinai yra 
nupuolę beveik iki $2 už 100.* 
Bąnkininkai mano, kad žema 
markių kaina gali pasilaikyti 
dar kokį laiką — gal savaitę, 
gal dvi, gal mėnesį. Vėliaus, 
sako, markės pakilsiančios. Kar
tu su Vokietijos markėmis yra 
nupuolę ir kilų Europos šalių 
pinigai: Anglijos, Francijos, Ita
lijos, o labiausia Austrijos ir 
Lenkijos.

Viena priežasčių, kodėl Euro
pos pinigai yra dabar nupuolę, 
yra ta, kad liepos mėnesyj iš 
Amerikos tapo išvežta daug pre
kių, o dar daugiaus yra išveža
ma šiame mėnesyj. Toliau bet
gi nelaukiama labaitdidelio pre
kių išvežimo iš Amerikos. . 
Anaiptol, laukiama, kad Ame
rika išveš mažiaus, o įveš dau
giaus iš Europos.

Jau šių metų liepos mėnesyj 
įvežimų iš kitų šalių buvo arti 
dviem šimtais milijonų dau
giau negu tame pačiame mėne
syj pereitų metų. Išvežimams 
iš Amerikos bosiinažinant, o 
įvežimamas besidauginant, tu
rės nupulti Amerikos doleris, o 
pakilt Euroops pinigai, Jeigu 
apskritai visas gyvenimas Eu- 
f^poj eis prie taikos ir tvankos. 
Jeigu viskas taip vyks, tai kitais 
metais apie šį laiką, kaip kai- 
kurie finansistai sp/ija, markės 
ir kiti Ifhrpos pinigai bus dvi
gubai brangesni. •

A. Petratis' Ss Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
25 East VVashington St. 
Marshall Field Annex 
18th ii. Ruimas 1827 

Telephone' Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Annitage 2010 
Rezidencijos telcf. Albany 8710

Telėphone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedeliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.J

Wąukegano
Lietuviai“-
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
ciaus aptieką:

tekilos Afsaipas
Mums netekb

girdėt,\kad umi<* 
kieno nors išleista lietuvių kal
ba. \

Delegatui. Į menkniekius nė
ra reikalo nei atsakinėt.

Burlesonas,1 
laikraščiui 
dėlto, kad

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, HL

si visi pažangus žmones. Skai
toma, kad ja užduota stiprus 
smūgis generaliniam pašto vir
šininkui. Pastarajai tečiąus ža
dąs paduoti apeliaciją.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuotdf 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas;

3323 S. Halsted St.
Ant trėčių lubų

Tel. Drover 1310

Mieato Ofisas?

127 N. Dcarborn St 
1111-13 Unlly Bldg.

Tel. Central 4411 
R

* joiIn kuchinskas
L a w y e r

k LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALVE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

VISUOSE TEISMUOSE. ■.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius LcgaliŠ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolini pinigus ant Pir
mų Mortgcčių ant lengvų sąlygų.
West Side ofisas atdaras vai

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Sįtate Įlan
kos; 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.
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36 policistų ir 500 liuosnorių kų. partijos, streikų laimėjimas 
unistų palaikė pilniausią tvarką. ’ darbininkų laimėjimai rinkimuo- 

Tos priežasties delei senosios se, kūrimas viešbučių kooperati- 
partijos ncbenominavo jį į ma *

pip 
r rHIN PpR 

L Yl/ARS’

ris”.
Nusišypsojęs jis pridūrė

Persikėlė
•|U x>a«3ių3 .

’IS »WS ’S 61’601
•so3ų aifiTSi Ijį 

-rpnjf jį nu
-nijud Įu3uj;sad 
-tu fasoSiį tujįocu 
tuiu.tyKl nūn j,

DUSINS ’l 
IMSIM

bučio tarybos direktorius.
Iš jo aš sužinojau, kad 90 

nuoŠ. dalininkų yra unistai. Da
lininkas gali turėti Šerų tik už 
$2,000. Aš mačiau tos pačios 
bendrovės planą kūrimui naujo 
viešbučio. Prie viešbučio propo- 
nuojama įteigti svetainę darbi-

(1 Keis- 
v. Dra- 

kuris ilgą laiką 
nebepasirodė, dabar

—j \VHY ER-E.R-1____
IT IS SORTA FARLY 
AIH’T IT MOM <1___

Bankas ant.Kampa 
17tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

Telefoną* Pilbntn Bt'S 

DR. P. P. ZĄLLYS 
i.ielurū Dentiata*

1(1801 S. Midngu'i pnReland 
Valandai 9 iki # v«kar«.

Ofhu Te!. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH/ 

DENTISTAS
Męs savo darbą ivarantaoiame 

Kalbame visas Europifikas kalbas 
8804 S. Kedzie Avė. Chicago, UI.

Arti 38-th Street

JAMES’ W H AT ARE .
YOU OOlNGe HOME; FROU'l 
SCH0M, AT TRIS TIME? 
OP PAY T? _______

Ar Norit Gaut Pasportą
KAIP GALIMA GREIČIAUSIAI?

DR. VAITUS H, O. D.
— Lietuvis Aldų

l’įJcngvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tnmo, skaudamą akių karšti, atitai
so, kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumphfegystę ir toliregys- 
lę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsilikimuose egzaminavimas 
tar^mn su deki ra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipsima j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėidieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 VV. 47th SU kampas 

Ashland Ava. Tol. Drovęr 8660.
DR. R. WAGNER

Mono specialia gydymas yra chronii- 
ky, — nerviškų ligų. •

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

lofprmacijąs Dykai
VISIEMS LIETUVIAMS PAS

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

Pinigai Pasiųsti į Lietuvą
Dabar per šitą banką

Yra Dastatomi Ten į Trumpą Laiką

j viais pamatais ir kūrimas dar- 
jbininkiŠkų laikraščių,

J t.l Pirm dviejų savaičių prieš rin toonos darbininkų nuopelnas. Re- 
ir laikydavo susirinki- kimus Blair County Darbininkų akcija ateina ir praeina. Gi dar- 

Sekamą dieną bosas paša- Nepartinė Lyga laikė savo kon- biftinkų judėjimas nuolat stiprė- 
venciją. Ji nutarė dalyvauti rin-! ja. Reakcininkai naudojasi pa
kiniuose. . Rhodes’ui pasiūlyta lankiomis sąlygomis, o darbini?! 
priimti kandidatūrą. Ant grei- kai dirba neatlaidžiai.

Kaip aukščiau įminėjau, dar
bininkai net išsižada keliems me 
tams savo darbo, kuris teikia 
jiems pragyvenimą. Kas yra 
girdėjęs apie tokį pasiaukavimą 
iš Jungtinių Valstijų plieno kor
poracijos pusės?

Tuo bų/lu siaučiant reakcijai 
visoj šalyj, darbininkų judėjimas 
Altoonoj nesilpnėja, bet stiprėja,

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

CHICAGO.
Vai indo?: 9:30 ryto iki 12 dięoą 

huo 1 iki 9 vakare

nios. Priėpuolamai jis išliko gy 
vas. Pasitaiko ir tokių dalykų.

Kooperativai, unijų stiprėji
mas, naujų unijų kūrimąsi, so-

Prcsal. 
šiame mieste

Jis parodė gatvę. “1911 m. 
Jack Gallagher toj gatvėj buvo 
sumuštas ir mirė. Streiko me
tu jis čia darbavosi, kaipo Ame
rikos Darbo /Federacijos orga
nu atorius. Jį užmušo Pennsyl
vanijos gelžkelio bosų žudeika. 
Jei tais laikais man reikėdavo 
pasikalbėti su iš kitur pribuvu-

Federalės Agentūrų Bendrovei!.
PINIGU TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 1, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo i užsieniui! su pasiunti
mo knatam stovi iinip;

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.50
LATVIJOS 100 rublių ___  $2.25
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ...... $0.45

Draftais 5 nuošimti“ mažiau. Mai
nant pinigą i pinigą 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos' dienos 
kursą. Pinigus siunčiam i visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. 18th Street, Chicago.

“Labor News,” kuomet kapita
listinės partijos išleido penkis 
dienraščius. Visa kampanija dar
bininkams atsiejo $300. Rhodes 
liko išrinktas majoru. Be to, iš
rinkta ir ankščiau suminėtieji 
viršininkai ir padaryta da vie
nas svarbus ^dalykas.

Lyga išrinko Milton Fiery 
Poot “biednuomenės direkto
rium”. Jeigu Amerikos Darbo 
Federacijai yra reikalingos so- 

■ netos, oficialinės lyriųės eilės ar
ba epikos ir jeigu ji nori suoi- 
ganizuoti Amerikos rašytojus, 

j —.tai Poot geriausia atsako tam 
darbui.

Altoonos darbininkų judėji
mas kuogeriausia parodo, ko 

i darbininkai gali atsiekti laiky
damiesi vienybės. Ir aš galvoju 

, apie Jack Gallagherą, kuris ne- 
, mažai prisidėjo prie išbudinimo 
čiabuvių darbininkų. Gelžkelie- 
čių susirinkime aš girdžiu trukš- 
mingus delnų plojimus, kaip lie
ka paminėtas Eugenijaus V. Deb 
so vardas. Delegatai stato Sam- 
uel Cessnos, ūkininko, kandida
tūrą į kongresą. Cessna pasa- 

, ko stebėtinai gerą kalbą. Jis pa- 
i briežia tą faktą, kad jis ir jo 
i draugai ūkininkai iki šiol nesu- 
: prato darbininkų. Kapitalistinė 
[ spaudamielagingai jiems persta
tė darbininkus. Bet dabar jie 
žino kur teisybė ir kapitalisti- 

(niai melai nebesuklaidins jų. Be
klausant tos kalbas? aš galvoju 
apie E. V. Debsą, kprio dvasia 
viešpatauja tarp čiabuvių darbi
ninkų ir ūkininkų.

Kardinolas Newman kartą pa
sakė, kad “gįero darbo iškaičius 
visuomet prisieina pakelti tam. 
kuris tą darbą dirba”. Altoonos 
rinkimų išlaidos buvo $300, Jack 
Gallagherio mirtis ir Dėbso lai
kymas už krotų.

šio miesto barzdaskučiai ir 
muzikantai' yra unistai. Sugrį
žęs į Le Roy, aš sutikau Charles 
Kutz’a.

Jis vedė gelžkeliečių'susirinki
mą. Be to, jis yra mašinistų 
unijos vice-pirmininkas ir vieš-

S^V E 3 K A T O S SEKRETĄ S
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LlhlU- 

VIŠKA VAIST1NYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. 'I ą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINU 
vaistai, PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTAKAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Ilalsted St., Tel. Ganai 6417 Chicago, III.

—Kitip lik lietuviai nutemps 
džei nimuis, lai aš ir iškilsiu lie
tuvių vėliavą — pasakė jisai.

Laukėme rugpjūčio devynio
liktos. Pietį metu lietuviai ir 
vokiečiai susikabino už virvės, 
o musų “brolis Jietuvis” styp
čiodamas laike po skvernu savo 
atsineštą vėliavą. Bet atsitiko 
laii>, kad džermanai” lietuvius 
nugalėjo, Pasiėmę dvidešimts 
penkis dolerius “džermanai” 
nuėjo “ant magaryčių”, o mu-

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 išsigyti it sekan
čias ligas: Kaulų gėlimą, 
strėnų, pečių, kojų ir tt.

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

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

Petras A. Miller, 
2128 West 22 St.

Chicago, III.

Taip, jie yra dėkingi leisti miestą. Gelotti pasiliko 
miesto iždininku, jam! Pereitą rudenį lininiai dar mieste. Jo gyvasčiai kiekvieną

są. Ir narių skaičiumi ir iždu 
ji darosi vis stipresnė.

Ih’acitame susirinkime nutar
ta ir išrinkta speciafė komisija 
apšvietus vakarams rengti. Ža
dama pakviesti vietos daktarų 
ir Šiaip darbuotojus iš kitų ko
lonijų (Chicagos) paskaitų bei 
refera'tŲ duoti. , Keikia manyti, 
kad tatai musų draugiją dar la
biau sustiprins.

Beje,* praeitame •susiriąkime 
dviems draugijos nariams įteik
ta specialių davimų. Tai dėlto, 
kad per dešimtį metų jie nei 
kartą nesikreipė į draugiją pa
šalpos. Tie nariai p.p. Zala
torius ir Samsonas.

Aplamai, Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija yra pažangiausia ir 
geriausia pašalpos žvilgsniu — 
vietos lietuvių oi’gapizacija.

—Naujas narys.

HIi’5 IN LUGk t r J M.TH ra 
FCR H?<LP TUftl MATI-i G! OME
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po rinkimų savo prižadus jie 
užmiršta. Jicn/g, vadinasi, rei
kia tik “gerinamųjų piliečių” 
balsų ir daugiau nieko. Tatgi 
dėlei to čia kalbama apie rėmi
mą socialistų partijos. 'Šitį mo
mentą musų Mrailgai privalo 
išnaudoti ir burti savo cilūsna 
naujus kovotojus už darbininkų 
klasės pasiliuosavimą. Esmi tik
ras, ka<f neiržilgio vietos L.S.S. 
kuopa ir vėl suburs skaitlingą 
būrį draugų ir draugių, kaip 
kad anais laikais, kpl musų or
ganizacijoj buvo vienybe ir su
sitarimas. Kad tai kuogreičiau- 
sia įvyktų! —■ Plotininkas.

VVESTSfDE
Iš vietos draugijų darbuotės.

Praeitą subalą, rugpjūčio 28, 
įvyko Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos susirinkimas. Tenka 
pažymėti, kad pastaruoju lai
ku Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja ima .'•purčiau darbuotis Pra
eitais ir dar pradžioje
šių molų a^iųgijoG susirinki- 
mak būdavo labai neskaitlingi. 
Dažnai atsilikdavo taip, kad na
riai užsimoka mėnesines duok
les ir vėl išsiskirsto... Tūli drau
gai dažnai kuždėdavo: “kas čia 
bus su musų draugija”... Tuo 
tarpiu jau išrodo, kad tasai snū
duriavimas praėjo. Draugijos 
susirinkimai jau kur kas skait- 
lingesni ir gyvesni nei kad bu- 
lavo pirma. Tiesa, musų susi
rinkimai galėtų būti dar gyves
ni. Bet reikia neužmiršti tai, 
kad Dr. V. Kudirkos. Draugija 
ne politinė organizacija. Visą, 
kas jai tenka svarstyti, tai pa
šalpos reikalais. O tų pašalpos 
’eikalų nū vienoj draugystėj ne. 
ra perdaug. Jų nedaug ir Ku- 
lirkos Draugijoj. Antra, musų 
traugija, kiek tatai jai galima, 
bando vengti politinių organi
zacijų reikalų — nei užgirių 
juos, nei kenkia. Tuo budo jos 
iiisirinkimai pašvenčiama išim
tinai tiK saviems reikalams syar 
ityti. Ir tai draugijai eina į 
sveikatą. Kuomet kitos drau
gijos, pastebėtinu greitumu iš- 
mgusios ,pradeda nykti, tai Dr. 
Vinco Kudirkos Draugija kad ir 
povaliai, vis dėlto daro progre-

Vienas vielos lietuvių nubu 
dimo ženklas yra tas, k 
Ličio Pašalpos Kliubo t 
mos Skyrių 
veik nieko
ir vėl eniė Sparčiai veik'ti. Rūg
inčio 29 dieną įvyko Dramos 
Skyriaus susirinki m® s-rcpctici- 
ja. Pasirodo, kad pas narius 
now> ir sugabmno veikti pasi- 
sldrtąjį darbą nestokuoja. Lo- 
šėjai-mylėtojai dabar mokinasi 
veikalo “Salomėja”. Veikalas 
bus vaidntas spalių 16 d. C. S.. 
P. S. svetainėje.

Antras musu nubudimo ženk
las yra toks, kad artinantis pre
zidentinei rinkimų kampanijai 
jau pradedama kalbeli apie vei
kimą “politinėj dirvoj”. Visi 
tie, kur seka dalykų padėtį, jau 
mato, kad laukti ko gera iš de- 
mokartų ir republikonų partijų 
neišpuola. Tų partijų šulai 
Įirieš rinkimus visuomet 'žada 
balsuotojams aukso kalnų, bet

i suti- 
Pirma 

š buvau jį matęs Johnstowne 
Jie yra dė- laike1 plieno darbininkų streiko, 

kingi McAdoo, buvusiam tuo lai Jis ten organizavo angliakasius.
į ir tvarkos” atstovai, 

jaunųjų* krikščionių asociacijos 
mų patvarkymų, kurie paskatino' sekretoriui vadovaujant, įsilau- 
Altoonos darbininkus susirišti 'že į jo kambarį ir liepė jam ap- 
unijomis ~

Tie laikai buvo da visai nese- 
O dabar vietinė gelžkelių 

i 17,000 narių, ir pinkams.
tire Lyga. “Labor News” rodą- visose dirbtuvėse dirba 90 nuoš.| Viešbučio valgykloj 
guoja H. D. Kelley. Jis taipgi organizuotų darbininkų. Garinių kau Doihehick Gelotti

Le Roy — uninio viešbučio katilų dirbėjai vadiną savo sky 
sekretorius. Aš sužinau iš p. rių McAdoo skyrių 
Kelley, kad Darbininkų Neparti 
ne Lyga yra nepartinė todėl, kad ku Jungtinių Valstijų adininįs- (“Įstatinių 
bešeimiai priešinasi kaip denio- tratoriui, už išleidimą atatinl<a-T 
kratų, taip ir republikonų par 
tijon.

Pereitą rudenį toji lyga išrin 
ko mašinistą 
gelžkelio klerką registratorių ir bininkai sumušo rinkimuose abi valandą gręsė pavojus, nežiūrint 
du mašinistu ir gelžkolietį pa- partiji. Tai įvyko tuoj po strei- to, jis pasiliko ir nepaklausė mi- 
viečio komisionieriais.

Ant kampo aš sutinku garinių 
katilju. dirbėją, kuris pirma bu
vo gi i akas i s. Jis sako man:

William Hard 
[Fcderuotoji

Altoona, Fa. — 
man teko pastebėti keletą daly 
k g kurie šiais reakcijos laikais Blair County barbininkų Ne^ar- federacija turi 
pąsitaiko labai retai.

Aš gavau Le Roy viešbutyj 
kambarį ir tuoj' nuvykau valgy
ti vakarienės. • Žiuriu 
patarnautojos turi unijos ženk
liukus. Aš pradedu teirautis. 
Sužinau, kad viešbučio direkto
rių tarybos pirmininkas yra ma
šinistas. Daugiau to, mašinistų 
unijos viršininkas. Kiti direkto
riai susideda iš dviejų mašini
stų, dviejų gelžkeliečių ir dviejų 
šųiip darbininkų. Visi jie priL 
klauso unijai. Jie užlaiko ytin 
gerą viešbutį.

Aš sužinau, kad Altoone gy
vuoja kooperativė krautuvė — 
darbininkų krautuvė. Pradedu 
skaityti laikraštį — ilindu straip 
snį anie> krautuvę. Tai naujas 
darbininkų laikraštis “Labor 
News”. žmonės čia perkasi New 
York Call. James H. Maurer, 
Pennsylvanijos Darbo Federaci-

Altoonos darbininkų 
veikimas.

Sereda, Rugsėjo J d., > .........
jos prezidentas, kuris socialistų siu žmogum, tai aš įsivesdavau 
tikietu yra renkamas į legislatu- jį viešbutį ir užsirakydavau du
rą, o dabar dalyvauja Farmer 
Labor Partijos konvencijoj, — 
gan dažnai atsilanko į viešbutį, no viešbučio savininkas prielan

Yaikraštyj “Labor News” aš kini atsinešdavo į mus”, 
pasrebiu, kad, apart socialistų 
ir ūkininkų partijų, čia da yra nai

Tai buvo streikas, kuomet AL 
toonos majoras — Rhodes — ne
įsileido miestan PennsylVanijos

‘^Seniati mudviem nebūtų bu- gelžkelių žudeikas. Jis pagalba! cialistų partija, įvairios darbiniu 
vę galima kalbėti ant šito kam
po. Taisjaikais, jei man reikė
davo eiti angliakasių susirinki- 
man, tai aš eidavau į visai prie
šingą pusę. Apeidavau kalną ir J01' 
atsidurdavau miške, kur anglia 
kasiai 
mus.
tindavo iš darbo už dalyvavimą 
susirinkime. Pašalintajam kitoj 
kasykloj nebuvo galima gauti 
darbas. Kada mane pirmą kai'- liko įkurtas savaitraštis 
tą pašalino iš darbo, aš bėgiu 
trijų metu nebegalėjau gauti 
darbo kasyklose”.

BRTGHTON PARK
Mes jau nubundame.

Po ilgo snudunavimo ir ne- 
sntikinių mus politin<ese bei, pa
šalpos organizacijose, vietos 

lietuviai ir vėl pradeda nubusti. 
Mes ir vėl stojame prie tveria
mojo darbo.

Tai yra labai džiuginantis ap- 
sieri.škimas. Tuo labiau džiu
ginantis, kad šitame darbe ne- 
užilgio ir vėl ims dalyvauti ir 
tie, kur iki šiol buvo užsikrėtę 
taip vadinamu stilsoniniu r-r-rc- 
voliucinginnu. Tai sakydamas 
visai nemanau šiluos draugus 
įžeisti. Anaiptol. Šituo aš tik 
noriu parodyti kilų kolonių lie
tuviams, kad kalbamieji drau
gai yra pirmieji, kur drįso pasi
rodyti vyrais. Jie pamatė savo 
klaidas ir dabar stengiasi jas 
pataisyti. Kąd jie darė klaidą, 
tame nieko stebėtina: #visi, kas 
lik dirba daro klaidu. Bet ne
visi Imi pakankamai drąsos tas 
klaidas pataisyti. Briglitonpar- 
kicČai pasirodė esant pirmieji, 
ir delei to juos tenka pasveikin-

miu

LTU-l. ( Itl '■■'I'. 
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MELROSE PARK
Samdytojų gudrumas; norėjo 

iškelti lietuvišką vėliavą.
Samdytojai visuomet “rupi- 

rtasfi” savo darbininkais. Bet 
taip, kad darbininkai turėtų 

kuo mažiausia laiko dėl savų 
reikalų pasitarti. Nelik darbo 
laiku juos atidžiai dabojama, 
bet ir tada, kai darbininkai pa- 
lįuosuojama nuo darbo, taigi 
pietų laiku. Kad tas samdytojų 
gudrumas neišeitų į aikštę, tai 
jie sugalvoja įvairių skymų. 
Taip, pavyzdžiui, viešįs Malcab. 
le Casting kompanijos bosai su
galvojo, kad pietų metų darbi- 
nininkai eitų žaisli. Rugpjūčio 
17 ir 18 dienomis, pietų melu, 
bosai iššaukė visus darbininkus 
iš dirbtuvės ir padavę ilgą vir
vę liepė traukti. Prie kiekvie
no virvės galo pastatyta po de- 
šinjt vyrų. Taip per dvi dieni 
darbininkai tampėsi. Tūliems 
tas ypatingasai “gėmis” jau bu
vo įgrisęs. Bosai tai pamatė h’ 
trečiai dienai, taigi rugpjūčio 
19, jie sugalvojo dar gudresnį 
skymų. Laimėjusiems trauk- 
tynėse jie pasiulė dvidešimt pen
kis dolerius dovanų. Šitas pa
siūlymas padaryta rugpjūčio 

1<8 dieną. Tų pačių dicflų bosai 
surašė visus tuos, kur nori eit 
trauktus. Pasirodė, kad vie
name gale virvės bus lietuviai, 
o kitame vokiečiai.

Tūlas “brolis lietuvis” delei 
to nepaprastai nudžiugo. Jame 
susikūrė patriotingunio jaus
mas. ' Girdi, tai labai gerai. Ry
to pamatysime, kaip lietuviai 
tampys “džerinanus”. O kad 
šita “tampymą” tinkamai pažy- 
mejs, lai “brolis lietuvis” pasi
žadėjo atsinešti ir lietuvišką 
vėliavą.
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Rez. 1139 Indei Bhd. Ckicafo 
Telephone Vm Burtu 294

mtA.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistai Moteriškų, Vyrišky, 
Taikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Tdephone Drovcr 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—§ vak. Ngdūlięins 10—1^ dienų
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vienas banditų atkreipė revol
verį Į jo galvą. Bot detektyvai 
perbloškė banditą pirma negu 

Ijis spėjo paspausti gaiduką.
Užpuolimas buvo padarytas 

pinu vidurnakčio. Keturi vyrai
sm uždėjo jisai. jr (Įvj moterį atvažiavo prie ka- 
kompanija yra į b iroto. Vyfai su revolveriais 

visus patronus 
Jie paėmė 

e $ !() iš regi. ;e! U) ir dau-

(Tųsn nuo 5 pusi.).

nemokėjo

sų “brolis lietuvis" skubiai nu- ■ 
kiūtino, kad pakovojus savo vė 
iiava...

—Liurbiai, 
kaip traukti...

Beje, ta pati
įsteigus savo krautuvę, kur dar- j jfjo vidun i 
biiiinkanH duodama įvairių ' sustatė prie sienų, 
maisto produktų truputį uupJ-'ap.;( 
gint i kaina. lai yra nebloga !g:au Lmp $l(!0 iš patronų. Kuo- 

ir dar) ininkam.s ir pačiai nR j vienus banditų norėjo at- 
kom pu i»i,į i. I . i,.,jį ' utits-iuj i£> įgulti llitrcli,
na p'giau nusiphk! maisto, <> . 3 39 Michigun gatves, ji pasi- 
kompaniiai garbė ir (lavhiniukų ' p.j, <vino Banditas peršovė jos 
palankumas. — XXIX. » jį buvo nugabenta j

■ i .. ,‘i'ai■< ligoninę. Tada ban- 
jditni išbėgo laukan ir susėdę

20 niclų nuvažiavo.
5130 Honore gatvės, policijos viršininką; Garrity 

su septyniais detektyvų seržen- 
nus’ Į tais pribuvo ^penkiom minutoni 

kendo ežere prie 66-tos gnlv^'s.1 vėliau. Jie sučiupo banditų ari
jo kunas netrukus tapo suras- 1 In(>|>į|i|j
tas.

Nuskendo.
Eail Diiily

amžiaus, 
betaisydamas valtelę su 
draugu WilHam Brovvnley,

savo

Areštavo legislaturos .kandidatą policijos šūvių.

prie Rcx kabareto, 
aid 22-ros ir State gatvių. Vie
nos banditu iššoko ir ištruko iš

Nugabenti i Cottage Grove 
ge gatves, k incuuaias j tvgiMu- p Jiei jos stotį, banditai pasisa- 
turą, narys valstijos konslabu- ų-. csantis: Emma Būrus 24 
lerijos ir buvęs darbininkas ; ni 352.3 Eitis gat., Effie Van 
korporacijos tarybos ofise, hi-'Ą;|en Biady, 25 metų, 3511 S. 
po areštuotas už vagystę ir už- cuiifoniia gat., William Van 
darytas Ct ntral Detali stoties , yu..n< brolis ponios Brady, Ha-, 
belangėn. Sako, kad jis su sa- r|y Stonebick, 1131 Princenton 
vo draugu atėmęs $10 iš Paul ■ <<.,4 David l)c Corrly, 40-tos 
Sotiz, 708 S. Halsted gatvės. 
Cogswell užginčijo apkaltinimą 
ir parodė policijai, kad jis turįs 
ganėtinai ir ''savo pinigų.

Įves, kandidatas į legisla- į 
naęys valstijos konslabu- i, 
t ir buvęs

ir State gatvių.

Trokas sužeidė Šešis žmones.
Vakar ant State gatvės, mo

to inis tre kas, ant kurio nebū
vi šoferio, netikėtai pasako iš 

'vi.'tos ir įpuolė i žmonių mi
nią. Pasekmės - - šeši žmonės

Guard*kompanijos,( 1226 E. 16; šveista1, ir United Cigar krau- 
gatvės, kreipėsi į ’aukščiaiisįjį t.ĮV(-,s i§l,auž|a fronląs. .Įieško 

atidaryti /ėjo. Sako, kad pabėgęs.

Nori atidaryti dirbtuvę — pra- Į 
šo indžioikšino.

teisina, reikalaudami ;
dirbtuvę ir išduoti indžionkši- 
ną prieš majorą ir kilus miesto 
viršininkus įiž kišimąsi i kom
panijos reikalus.
linkės gyventojai,
pakęsti bildesio

Persiskėlė galvą.
Edward II. Maylo, 45 metų 

nrižiaus, 715 S. California gat., 
randasi* labai blogam padėjimo

Nesenai apie- 
negalėdami 
ir smarvės, 

kre ipėsi pas majorą Thompso-
na, reikalaudami uždaryti dir- 
btuvę. Jų reikalavimas buvo iš- i £ra|Va.

damas parpuolė priešais savo 
n: i uis ant šaligatvio ir persis-

pildytas.

Raliuodavo valka — nubaudė

Leo. Graszyvkowski, 1434 
Blaokhayk gatves, apkaltintas 
ir uždarytas belangėm už užga- 
viiua savo tėvo su Sviedinio 
muštuku, tapo išteisintas ir pa
leistas. Jis teisinosi, kad užga
vęs tėvą gelbėdanm motiną 
Jiuo mušimo. Teismas apkalti
no tėvąr liepė jam užsimokėti 
$200 baudos, teismo lėšas ir at
sėdėti tris mėnesius.

_____ I—------- .----------------------- -
ANGLŲ KALBOS 
, MOKYKLA.

Svarbiausias mokyklos už- 
i d; vinys: prirengti moki
nius prie valstijos egzami
nų (State Board Examina- 
tion). Užsiregistruokite tuo 
jms: kasdien vakarais:

L. Narmontaitė,
3223 ParneH Avė., 

telefonas: Boulevard99923

PraneSimai

NAUJIENOS, Chicago, IU
MMmmavMA <v»r >4*1—--------f------------ *----------------------------------—

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
• — —rrfc—— - — _ —-.-T-j —' u*^ l —A‘i ** —' fc —. iii n ■ - .a-!. ~ — - -a rL » j—n «irtum., . — •»-**

a Sereda, Rugsėjo 1 d., 1920

JONAS MATUZEVIČIA 
tapo užmuštas RugpiuČio 28 d., 19*^0 
m. ant Grand Av. ir North Av. per 
pasąžierinį automobilių. 45 metų 
amžiaus, ]

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

t

r PARDAVIMUI NAMAI-ž.EMfi

REIKIA MERGINŲ 
Jaunesnių kaip 16 metų, 

paeina iš Mogilevos gub., n(H darbus. Graži čysta 
ra jo moters su trinus vaikais, lengvas užkandis dykai.

1 i kur nors jo gimines kesits pradžiai. 
’’-------------------- |TllK huMP HAIR PIN

| 1918 Prairie Avė, Cov. 20th

Nuolatl- 
dirbtuve. 

Gera mo*

VYRŲ

REIKIA —

PARSIDUODA Saldainių — Cigarų __ _ _ _____ , -
ir Ice Creatn krautuvė ant veikliau-, kambarių; pagyvenimui biznis ir fio-

PARDAVIMUI medinis namas, 6

Jeigu randasi kur i 
malonėkit atsišaukti šiuo antrašu: 

NIKODEMAS JANUŠKA, 
2612 N. Moade Av., Chicago, III.

PAJIESKAU brolio Petro Lukaus- 
kio. iš Kurkalnių kaimo, Janapolės 
parap., Telšių ap-kr. Kelį metai at
gal gyveno Kensingtone. Turiu labai 
svarbių žinių aŠ Lietuvos nuo tėvo. 
Mnlonėk-it sitMiSnulcti pntA, nvba. Icjih 
žino pranefiti ant ftio lulrepo: .

ANTONINA DAUKSlENfi, 
730 W. 17th St., Chicago, III.1

MFG. CO.
Metalinių patternų dirbėjų,
Gera mokestis ir

REIKIA — i

Merginos arba moteries namų 
(kubui, visą arba pusę dienos. 
Gera mokestis.

Atsigaukit
MRS. H. ZIFF, 

3140 So. IMorpęsvii St., 
2nd fl.

.ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

Krutamu paveiksiu ter.tro. Biznis la
bai gera eina, tik man vienai yra 
persunku, -neš apart teatro aš lai
kau dar kitą biznį. Partneris turi 
įnošt $1,500. Norėdami platesnių 
žinių kreipkitės antrašu. į

W. MISEVIČIUTfi, I
3518 So. Halsted St., Chicago, III. REIKIA

’ VYRŲ.J IEŠKO DARBO
l’A J IEŠKAU lengvo darbo k. t. už- 

pardavėją arba už darbininką štore. | 
Kalbu lietuviškai, angliškai ir lenkiš-, 
kai, rašau taip pat, kaslink teisingu-! 
:no guliu priparodyt, Kam yra toks 
Žmogus reikalingas, malonės atsi-1 
šaukt.

IGNOTAS NARUšA, 
3208 So. Wallace St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
f moterų

nuolatinis darbas.

Ateikit pas

McCORD &
847 W. 120

CO.

-----f------------ , ......... ...............
REIKALINGA mergina prie na

mų darbo. Maža šeimyna. Gera mo
kestis ir pragyvenimas.

P. K. BRUCHAS,
11256 T oUuiir Avė.. Morgan Park, III.

Telephone: Beverley 943

REIKIA DARBININKU
VYKŲ

Molderių ant plieno, 
mallcable ir žilos 
geležies.
Ateikit pas

WESTERN STEEL CAR
& FOUNDRY,

1368 Brandon Avė.
JAUNOS MOTERS

Jus galite padaryti gerus pi
nigus musų didelėse IIawthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį REIKIA, 
pageidaujamų darbų, iš kurių VYRŲ
galite pasirinkti. Štai trįs dar
bai, kurie nereikalauja patyri
mo. Mes turime ir kitokių ly
giai gerų.

Coil VVinders
‘Lengvas, čystas darbas prie 

kurio jus gausite $19.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinantiesj 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo štukių (piece work). Mer-j

REIKIA —

Mašinisto ir shaper 
Gera mokestis}

Pastovus darbas.
Ateikit pas

McCORD & CO.
847 W. 120 St.

vyrų.

REIKALINGAS patyręs lie- 
tuvys bučėris. Kreipkitės 

VVORKERS CONSŲMERS 
ASSN.

2005 Wj Lake 
Melrose Park,

Hegewisch, III

ant tavorinių vagonų 
(freight car).
100 plieno darbininkų 
ir padėjėjų. Tavorinis 
vagonas 25.
Ateikit pas

ROCK ISLAND LINE
124 & Ashland Avė. 

Blue Island, III.
i

St., 
III.

Paprastų . darbininkų 
darbui serap geležies 
yarde. Už 9 valandas 
darbo, gauni 10 valan
dų mokestį. Puikios 
darbo sanlygos.

/ latinis darbas.

Ateikit pas

sios gatvės Chicagoj. , Didelis Storas; 
rendos tiktai $25. Priskiriama soda- 
fountain ir saldainių virtuvė. Pridė
jus groserius biznį galima padvigu
bint. Puiki vieta lengviem užkan
džiam. Išduoda čysto pelno $200 į 

^nėnesį. Arti/telefonų et ntro ir High 
School. Vnrta $1,700, ^parduosiu už 
$850 cash. Didelis bargenas greitam 
pardavįnnii, 2054 W. Madison St.

PAAUKAUSIU $250 vertes 
tikro mahogany Victorola ir 
rele vi s, Icaip nan.jns, už

Telephone: Garfield 5871 
—j_.------------------------------------

PARSIDUODA gera giosernė ir 
mėsos marketas pigiai.

30th St. & Lowc Avė.
Chicago, III.

PARSIDUODA - 
Čysta graži vieta, 
naujas pianas ir kiti visi 
geri dalykai. Biznis geras, 
vlmo priežastis važiuojam Lietuvon.

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

s.iliunas pigiai.
geri įtaisymai.

reikalingi 
Parda-

'AUTOMOBILlAf
PARSIDUODA vienas tiekas 1 to

no 1920 metų. Gera proga tam, ku
ris sykiu norėtų Express “Branch” 
ofisą vesti. x

BRIDGEPORT EXpRESS CO. 
3226 S. Halsted Str.

Phone: Drovėr 9757.

RAKANDE

kių svetainė. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju Lietuvon. Kreipkitės 
prie savininkės.

1336 So. 52 Avė.
Cicero, 111.

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

Z. HEBERT,
70* W. 4G PI. arti Union A v.

PARSIDUODA — 5102 LoWe Avė., 
2 augžtų — 5 ir G kambarių — na
mus, maudynė ir gazas, naujas cemen
to basemontas, sewerės. Kaina 
$4,500.00.

4941 Princenton Avė., 2 augštų na
mas ant cementinių plytų pamato, G 
ir 4 kambarių, $400 cash, likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Kaina $3,700.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Traukinis užmušo prlvnkata.
No r t Invcs t c r n gelcžinlt e! i o 

traukinys, užvakar, netikėtai 
užinušo advokatą Charles Ma- 
thew Sturges. Jis buvo nariu 
Chicago Bar asociacijos ir prak
tikavo nuo 1863 melų.

Sturges grižo namo aplankęs 
savo sūnų, kuris gyvena prie- 
miestyj. Jis buvo apjakęs ant 
vienos akies ir ačiū tam, tur 
būt, nepatėniijo ateinančio trau
kinio, eidamas skersai bėgių.

Jis buvo gimęs Mansfield 
Ohio 1838 metais ir paskutiniu 
laiku gyveno Oak Parko. Nese
nai jis paaukavo du bloku že
mės įtaisymui žaismavietės 
Oak Parke.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. 
i r., r esinis : usirinkiinas įvyks sere- 
I doj, rugsėjo 1, kaip 7:30 vai., vakare 
Li.'osyl^s svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė 
kjti

Visi nariai kviečiami atsilan-
— V. Briedis, fin. rašt.

Rrighton Park. — L. S. S. 174 kuo
jos mene, inis susirinkimas bus se- 
redoj, rugsėjo 1 d., 7:30 v. vak. Po
ciaus svet., 3824 S. Kedzie Avė. Vi
si nariai bukite laiku.

— P. Gura, Org.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks potnyčioj rugsėjo 3 d. Auš
ros svetainėje 3001 S. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vakare. Visi nariai bū
tinai susirinkite. Kviečia Valdyba.

komisijų 
rugsėjo

L. S. S. 4 kp. visuotinas 
susirinkimas įvyksTcctVefge, 
2 d., 7 vai. vakaro, po num. 2918 So. 
Union A v. ant fitnj lubų iš užpa
kalio. Kviečiami atsilankyt būtinai, 
nes yra svarbių reikalų aptart.

— J. M. -Vainauckas, Rašt.

Apsiriko — užsimokėjo $10.
Ernest Kolster, inžinierius, 

gyvenantis ant 4852 Winthrop 
gatvės, sako, klaidingai supra
tęs gestą ponios H. H. 
Springer, jos yyro vaistinėj, 
1041 N. Clark gal. Mat jis pa- 

ją su juo flirtuojant, 
Bet tuoj

ir nugabentas

( hieagos Liet. Sbcfelistų Vyrų cho
ras savo repeticijas perkelia iš ket- 
vergo į petnyČią — toj pačioj Melda- 
žio Svetainėj. Taigi sekama choro 
ropeticijir bus jau ne ketverge, bet 
pėtnyčioj, rugsėjo 3 d. Choristai mel
džiami susirinkti laiku.

— F. Mažola.

manęs 
prisitartino prie jos. 
buvo areštuotas 
policijos stotin.
mas Ičšavo jam tik $10. Sako^ 
kitą kartą busiąs atsargesnis.

Paj Ieškojimai

Pagavo penkis banditus.
Vakar detektyvai po vadovys

te policijos viršininko Garrįty 
pagavo penkis banditus y— dvi 
merginas ir tris vyrus — už 
puolime ant Frank Tuffos ka
bareto, 3210 Cottage Grove gal-

vViršininkas Garrity vos išsi
gelbėjo nuo mirties, kuomet

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
vylaa Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Meš labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana 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.

PA J IEŠKAU savo draugo Augu
sto Rudoko, Balnikų miestelio, Uk
mergės apskr. Girdėjau, kad gyve
na apie New Yorką. Malonėkite at
siliepti, ar kas jį žino, pranešti man 
adresu: ,

PRANAS SLAVINSKAS, 
8960 Thaddeus St., Detroit, Mich.

i . , , , .i REIKIA — pardavėjo pardavimui
I e,mos dabar dirbančios, aplamai .svetimšaliams. $50 iki $60 į savai- 
imant, yra jau po tris metus'tę. Turi būti apsukrus ir progresy- 
prie to paties darbo. Juo ilgiau i pfar(|avjmUi, Ateikit 8 vai. ryto iki 
ios būna, tuo geriau jos ta dar- 5:30 po piet.

/ . ve w nizi,.
bą mėgia.

Paper Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

šiną, kuri apvynioja ] 
(colored) popierą apie čysta va-j 
rinį dratą. Jus gausit virš $20 
už kiekvieną pilną Savaitę moki- 
nanties ir musų instruktoriai 
pamokins jus uždirbti daugiau.

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

Jus galėsite prisėsti, greitai iš
mokti ir uždirbti gerus pinigus 
nuo pradžios.

Atsišaukit į musų samdym£ 
ofisą bile dieną prieš 4 vai. po! 
piet, arba utarniko ir ketvergo 
vakarais tarpe 6 ir 8:30."

WESTERN ELECTRIC CO.,
• INC.

48th Avė. & 24th St.

357 W. 63rd St., Merrick Bldg. 
Room 412.

purvuota ’j.1 i vežimą.
i *■. tis.

REIKIA — Vyro važiuoti vienur- 
Mokama gera mokes-

KEPUBLIC
(>3p

wastf: pafer co., 
W. Taylor St., 

Kampas Desplaines St.

REIKIA bučerio, kuris mokė
tų savo darbą; gera algai At
sišaukit tuojau,

700 W. 31 St.

REIKIA
VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Nuola
tinis darbas, patyrimo ne
reikia, 
lygos,
dą pradžiai. 
Avė. karus 
Street.

REIKIA — patyrusių hnote- 
rų perrinkimui skudurų. Gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.
VVALLACE IRON & l^ETAL 

CO., 
548f W. 63 St.

4

REIKALINGA

Stenografė gerai varto
janti anglų ir lietuvių 
kalbas. Labai gera al
ga. Atsišaukit tuojaus 
telefonu:

Boulevard 2160
DR. KARALIUS

REIKIA merginų lengvam 
dibtuvės darbui. $15.00 į Sa

PIESER LIVINGSTON CO
1527 So. Halsted St.

REIKIA
KRIAUČIŲ
ŠAPOS
DARBININKŲ

Gu^ikų skylių darytojų, 
Rankinių siuvėjų.
Nubaigėjų (finishers).

Jeigu esate smagios su adata 
ateikite tuojaus.
ALFRED DECKER & COHN, 

P.-V. kampas Van Buren & 
Franklin Sts.

Geros darbo san- 
50c—55c. į valan-

Imkit Grand 
iki Ręckyvell 
r’

Ateikit į samdymo skyrių: 

U. S. RUBŲER CO., 
2601 W. Grand Avė.

reikDT——————
PAPRASTŲ

DARBININKŲ
Mes galime panaudoti ke

letą 'darbininkų įvairiems 
dirbtuvės darbams. Darbai 
ant mašinų, prie truckų ir 
taip toliaus. Daugelis dar
bų yra nuo štukių ir gerai 
apmokama. Patyrimo ne
reikia.

Ateikit samdymo ofisan 
ACME STEEL GOODS CO.

2836 Archer Ąve.
REIKIA — ’ X

Bučerio.
Patyrusio.

Atsišaukit tuojaus.
1967 Canalport Avė.

Chicago, III.

REIKALINGAS
Draiverya duonos išvežiojimui. 
Gera mokestis.
Atsigaukit tuojaus.

JOHN VISOCKIS, 
1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III.

REIKIA — vyrų dirbtuvės darbui. 
Gera mokestis ir bonai. Valgis duo
damas be pelno.

Kreipkitės pas superintendentą. 
BIRDS & 'SON, INC.

1472 W. 76 St.

PARSIDUODA gera farma. 92 ak
rų geros derlingos žemės, 4 mylios 
nuo miestelio Barberton, Ohio ir 8 
mylios nuo didelio miesto Akron. 3 
akrai jauno vaisingo įsodo. Geras 
9 kambarių .namas, šaltinis pas na
mą. Didelis tvartas, kutis taip pat 
vasarnamis. Kaina $115.00 už akrą. 
Galima pirkti su gyvulius, padar
gais, javais ir visu užderėjimu už 
$15,000.00. Gyvulių yra: 4 arkliai, 
3 karvės, 2 veršiai, 31 kiaulės ir 200 
vistų. Įmokėti reikia $3,500.00. Li
kusieji ant išmokesčio.

Atsiliepkit ^greitai, nes į trumpą 
laiką bus parduota. Kas neaišku 
kreipkitės laišku ant šio antrašo: S. 
R., 130 Wooster Avė. Akron,'Ohio.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographaa, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame ’ per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

Nuo-

PRICE IRON & STEEI. 
COMPANY,

67 St. and 48 Avė.

SMARKIAI auganti nacionalė or- 
gartizacija turi progą dvi< m angliškai 
kalbantiems vyrams, turi būti pamo
kinti, geros įtekmės, sugabųs ir tei
singo pasivedimo, kurie gali duoti ge
rus paliudijimus. Šios vietos yra 
nuolatines ir pagerinimas bus spar
tus. Pageidaujama vyrų, kurio turi 
užsiėmimą dabar ir kurie nesibijo už
sidirbti $10,000 į rnetūs laiko: Atsi
gaukit po 10 vai. ryto į Room 301.

3166 Lincoln Avė.

REIKALINGAS geras barz
daskutys, tik vakarais. Atsi
šaukite

3357 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5009

~ PARDAVIMUI
TIKRAI GERA PROGA

Trumpu laiku turiu išvažiuoti į 
Lietuvą su Federalčs Agentūrų Bend-

D.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
Išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Soti] apdirbtų į/ skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbinio ir kaip nauji. Gvarah- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

. Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim.

rovės reikalais, ir « tos priežasties es- . 25 s(!ll žio3 setai ir 20 phonographų 
mu priverstas parduoti savo krautu- . ». ...

~ * ... . « . ----- 1 luinom it* Iavagvę, kuri susideda iš įvairių saldainių, 
cigarų, lengvų gėrimų, bitelių ir vai
stų. Kartu fiarsiduoda visi namų ra
kandai ir automobilius. Biznis yra 
labai gerai tarpo lietuvių išdirbtas ir 
vieta visiems žinoma, o biznis neša 
geras įplaukas. Parduodu labai-la- 
bai pigiai. Nepraleisk šios progos, 
ateik ir ištirk viską ant vietos.

JONAS KASTfiNAS,
663 W. 18th'^ Street, Chicago, III.

PARSIDUODA — Storas ir flatas 
vrišui, arti Kedzie Avė. Bargenas. 
Kaina $4,500. Išlygos.
MULHOLLAND MARLEY & BRAY 

6243 So. Wostern Avė. 
Phone Pręcpect 611

EXTRA!
Parsiduoda $4,000 už $2,5&), bu- 

černe ir groserne. Biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Pardavimo priežas
tis yra labai svarbi. Nepraleiskit 
šitos progos.

Atsišaukit:
716 W. 3lst St.

PARSIDUODA gera grosemė ir 
bučernū pigiai. Priežastį patirsit ant 
vietos.

30th ir Lowe Avė. trįs blokai
\ į rytus nuo Halsted Str.

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

708 W. 30th St.
tarpe Emerald ir Union.

PARDAVIMUI saliunas su barais 
ir visais įtaisymais, taipgi yra dvi 
svetainės mintingams. Parduosiu 
urnai, nes apleidžiu Chicagą.

5321 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas 
rai apgyvento] vietoj, 
pardavimo — savininkas 
Lietuvon.

MIKE AGLIS, 
538 Bunker St.

labai ge-
Priežastis
išvažiuoj

mKm!

ftENGKIS PAVASARIUI l 
--------

Pirk lotą arba * mažą ūke

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti I)cs Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
JTik 35 minutės nuo pat vidurniics- 
’io, 54 traukiniai kas-dien.

.Vi akro .................................. $275
% akro ..........   $425
t akras ...................  <550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
IŠ’vgos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tirųau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumnžįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną nuginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite pamatysi jų žemes. 
Mes turime laip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, korius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.
1404

A. T. McINTOSU & CO.
XV. l.Sfh $1. Chicago. 111.

Phone CanaI 6296

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

A. CHERNAUSKIS, 
4038 So. Carol Av., Benvin,

1 blokas į rytus nuo Oak Park Av.

ant 
pas,

i

visokių isdfrbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės *mieros phonogruphas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skutos sek 
lyčios setai, etine, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui. z

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

' 2702 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
*xUk ’a nuo 9 iki 9, nodčlioj nuo 

*0 fk; 4.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Priežastis pardavimo, važiuoju 
į Lietuvą, parduosiu pigiai, 1 metai 
tik vartoti. '

ST. RUBEIKIS,
4429 So. Honorc St.

“S“
NAMAI-ZEMH

PARSIDUODA — Medinis namas, 
Storas ir 1 flatas. Medinis namas 
125 pėdų ilgio. Garu apšildomas. 
Parduosiu labai pigiai. Namas ant 
4536 So. Paulina St. Teiraukitės pas 

4538 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA — Kampas 39-tos 
ir Sacramento. 2 augštų muro na
mas. Storas ir flatas. Kaina greitam 
pardavimui $7,500.

Phone Prospoct 611
MR. MARLEY,

PARSIDUODA — Pigiai! 7 kam
barių plytų namas. Puiki vieta di
deliai Šeimynai arba šeimynai su 
įnamiais. Kaina $2,600 cash. Pa
šaukit tarpe 7 vai. iki 9 vai. vak. 
Columbus 8342.

PARSIDUODA — Tuojaus galima 
užimti 8 kambarių namą, galima var
toti laiko 2 flatų, 5 ir 3 kambarių, 
maudynė, gazas ,visi įtaisymai $1,300 
cash $30 į mėn. priskiriant 
Šimtį. Kaina $8,500.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

nuo-
v

III.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktiko* besimoki u damas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektrps jie^a.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ki> 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 
žiurčti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MABTER designing scrool
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

199 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lak# StM aut 4-tų luby

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. MadUon, 
1850 N. We!Ia St.

1ST Mokyklos Jnagt. ValaMioae.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Dildomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės ietef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: a n <11 ik o s ir lietuvi*-

kos kalbų, aritmetikos, knygvedis- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, poIL 
Ukfnės ekonomijos pllletystės, dnL 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryh 
ild 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki H) valandai,
31Ū6 SO. HALSTED ST„ CHIŲAGO.


