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Talkininkai stabdą lenkus
Rusai sumušti Galicijoj

Bolševikai siūlą Lietuvą lenkams

Daug lietuvių žuvo mūšiuose šti lenkais
sutinka tęsti RusijosrLenkijos 
taikos tarybas Kolonijoje. Jis 

Lenkų gaujos veržiasi Lietuvos manąs, kad taiką galima greitai 
Suvalkijon neva dėl “strateginių įvykti, kii(l,i t.iryli 11 ■

LENKAI PAĖMĖ SEINUS.

II fį rytus delei lenkų spaudimo, True translation flled with the post- mais, jei nebus sutarta mokėti 
įsako seredos išleistas rusų ofi- pusių padarytus nuos-
■cialis pranešinras. Centre fronto _  _ toliais, kas reikštu, kad vei ne
skelbiami yiv. pasisekimai. ’ 
Pranešimas sako:

“Cholino apygordoje (40 m. 
į rytus nuo Liublino) mes pere-' 
jonu' į dešinįjį krantą vakarinio : 
Rūgo arti Opalin ir atmetėm 
priešą į kairįjį krantą upės.

“Vladimir-Volinski apygar
doje, po užėmimui Hrubiešovo 
ir išvystimo musų besi veržimo, 
mušis siaučia mums priekin- 
kiai. ’ • i

“Lvovo apygardoje, delei 
priešo spaudimo mes pasitrau-, 
kerne kiek į rytus sektore į

išrokavimų. jintos.

PARYŽIUS, rugp. 2. — Už
rubežinių reikalų ministerija 
šiandie paskelbė, kadį lenkai už
ėmė Seinus, Lietuvoje, į rytus 
nuo Suvalkų, dėl strateginių iš- 
rokavimų. Delei tų pačių išro- 
kavimų lenkai veržiasi už Su
valkų.
Talkininkai liepia lenkams ne

liesti lietuviu?

True translation filed vvith the post- 
mastop* at Chicago, III., Sept. 3, 1920 
as reduired by t]ie act of Oct. G, 1917

BUDEN^I ARMIJA IŠBLAŠ
KYTA GALICIJOJE.

Tik jos likučiai įstengė pabėgti, 
sako lenkų pranešimas.

žinkelio.
“Breshiv-Oriechovo apygar- I 

doje (Kryme) mes mušu m ės 
su priešu, kuris labai atkakliai 
ginasi.

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Pu
siau oficialiuose rateliuose 
sprendžiama šiandie, kad talki
ninkai persergėjo lenkus, iead. 
jie neturi užpuldinėti lietuvių Į 
ir ypač nebandyti vėl užimti 
Vilnių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

DAUG LIETUVIŲ ŽUVO 
ŠYJE SU LENKAIS.

MU-

lankai užpuolė lietuvius 
Augustavo.

arti

VARŠAVA, rūgs. 2. — Ofi- 
cialis lenkų pranešimas sako, 
kad paskilbusio kavalerijos va
do gen. R fdenni bolševikų a - 
mija liko visai išnaikinta vei
kime Lvovo sek tore, prasidėju- 

• šiame rugp. 29 d. ir užsibaigu
siame vakar.

Pavieniams pulkams gen. 
Rudenni spėkų pasisekė ištrauk
ti ir jie traukiasi betvarkėje.

Gen. Rudenni kavalerija sten
gėsi prasilaužti per lenkų lini
jas ir eiti ant Liublino. Jie be- 

į veik apsupę Za'mošių, pusdau- 
1 kely tarp Liublino ir Lvovo, bet 
, lenkai jiems užėjo iš šono ir

lapo 
centre 

ir buvo priverstos pasitraukti 
■apie lenkų |)ejvarkėje, lenkams jas vejant. 

Bolševikai aplaikė didelių 
nuostoliu užmuštais ir sužeis- C

tais ir lenkai suėmė tuksiančius 
! belaisvių, 16 kanuolių ir dau-

LONDONAS, rūgs. 2. Gau- Sni1U|§|O8 visame fronte 
toji iš Kauno oficialė Lietuvos 
žinia, pranešanti i 
spėkų padarytą, ataką ant Lie-j

• tuvos kareivių arti Augustavo 
sako, kad lenkai pridarė “dide
lių nuostolių lietuvių eilėse.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Sept. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Zamoš apygardoje.
RUSAI NORI PARDUOTI LIE- atakų kavalerijos, 

'TUVĄ LENKIJAI?

Už taiką rusai siūlo lenkams 
Lietuvą, sako Varšuva.

Smarkiausias mušis buvo 
Buvo daug 
infanterijai 

užimant vietas pasidariusiuose 
plyšiuose ir atakuojant visur 
kartu.. Mušis įvyko sulig lenkų 
plonu ir rusai papuolė į sląs- 

I lūs, kada jie buvo užpulti iš
VARŠAVA, rūgs. 2. — Tary- visų pusių.

bos apie bendrą Lenkijos ir pie- ' Be paskelbimo lenkų per
linės Rusijos anti-bolševikiškų galės ant Budenni pušyje prie 
spėkų veikimą yra laikomos čia 
tarp Lenkijos valdžios ir gen.

Zamoš, pranešimas skelbia pa
sisekimus palei visą centrą ir 
pietinį frontą, kur rūsiai buvo 
nuveikti mūšiuose.

Lenkai- artinasi prie Gardino.
PARYŽIUS, rūgs. 1. — Grei- 

i ėjimu į rytus nuo 
Lietuvos Augustavo palei kanalą linkui 

Nemuno ir'j šiaurę nuo Sokol- 
pasiu- kos, Lenkijos šiaurinė armija

ukrainiečių yra skaitoma dide
liu pavoju rusų bolševikams ir 
sakoma, kad jie parodė tą žino- j 
jimą tuo, kad jie pasiūlė dideles tu dvišaku 
koncesijas Lenkijai ] 
kaina.

Tikrinama, kad tuos
lymus davė soyietų atstovai pu- grasina Gardinai iš dviejų pu
siau oficialėje konferencijoje siu. Lenkijos kavalerija šia- 
su lenkais delegatais, kada jie nakt yra tik už 10 mylių nuo 
buvo Minske. ’ miesto ir pasitinka tik 'mažą

Šiaurinis sparnas Lenkijos pasipriešinimą, 
armijos einąs priekyn be pasi
priešinimo (Lietuvoje?)..
Lenkija neisianti su Vrangeliu.

VARŠAVA, rūgs. 1.
bežinių reikalų ministeris šian
die paskelbė, kad Lenkija atsi
sakys kooperuoti su gen. Vran- 
gcliu karo lauke, jei nebus 
sudaryta internacionalinė ek
spedicija ėjumui ant Maskvos.

Sapieha sako, 1

Visuotina mobilizacija

Jau 175,000 angliaka= 
šių streikuoja?Taikos tarybobus atlyginimų.

* 1 Lenkai negali priimti nusi-
I ginklavimo, sakė Sapieha, ką? 
į dangi Lenkija šiame klausime 
laikosi los nuomones, kad jokia 

^svetima šalis negali maišyties, 
kadangi lai yra pačios Lenkijos 
dalykas. Lenkija negalinti su
likti, kad svetima šalis spręstų 

'apie jos tautinę spėką. Taipjau 
Lenkija nesutiks atiduoti so- 

j vietų reikalaujamos kontrolės 
ant geležinkelio linijos.

PARYŽIUS, rūgs. 2. -- Bu
vęs Lenkijos premieras Vladas 
Grabski šiandie atvyko į Pary
žių tarties Mu Francija apie pir- 
klybinę sutartį ir apie užmokė
jimą už karo medegą.

Laikraščiai skaito, kad Grab
ski misija yra didelės politinės 
ir ekonominės svarbos.

LE^AI DUOSIĄ SAVO PA- ! 
SIŪLYMUS RUSIJAI.

Tai jife padarys atsinaujinus ta
ryboms. Bet Rusijos sąlygos 

clą vistiek nepriimtinos.

VARŠAVA, rūgs. 2. — Pasili- 
' kr Minske nariai Lenkijos tai
kos delegacijos tapo pašaukti 
sugrįžti į Varšuvą.

I Jie išvažiavo iš Minsko pet- 
nyČioje ir bus- laukiama jų čid 
subatoje, prisidedant prie jau

i esančių Varšuvoje delegatų. 
Lenkijos delegatai tada važiuos 
į Rygą ar kokių kitą parinktą

■ neutralu vietą tęsimui Rusijos- 
Lenkijos taikos konferencijos.

Lenkijos užrubežinių reikalų

175,000 ANGLIAKASIŲ METĖ 
DARBĄ PENNSYLVANIJOJ.

72 kasyklos stovi uždarytos, 
nors unijos viršininkai ir pasi

rašė sutarti su asvininkais.

anglių ir kurį turi pirkties* pa
tįs angliakasiai. .

.i \
BELLEVILLE, III., rūgs. 2. 

— 30 kasyklų pietinėje Illinois 
dalyje stovi uždarytos 
ba. Apie 10 kasyklų 
delei neva trukumo

ir nedir- 
užsidarė 
vagonų,SCRANTON, Pa., rūgs. 2. —

Angliakasių unija ir antracito kuomet kitos užsidarė delei pa- 
kasyklų savininkai šiandie pa- . dienių darbininkų streiko. Pa
sirašė po dviejų metų kontrak- dieniai darbininkai yra neužga- 
lu, kurin įeina prezidento Wil- 
sono paskirtosios
nustatytas mažas pakėlimas al
gų. Kontraktas tapo pasirašy
tas su protestu iš angliakasių 
pusės. Jų algos komitetas susi
rinks ryto ir pareikalaus naujo 
svarstymo apie algas, kad jas■ ?

Time translation filotl with the post- . . . . .. _ .
master at Chicago, III., Sept. 8, 1920 m misteris Sapieha, kalbėdamas 
as reqnire<l by the act of Qct. 6, 1917 Sll Amerikos ir Anglijos laikraš- 
VOKIETIJA ATSISAKO JUNG-f čių korespondentais pasakė,

TIES SU RUSIJA. (kad sovietų užrubežinių reikalų 
\ ; ministeris čičerinas pritaria

kokiam nors Estonijos miestui, 
galbūt Reveliui. Lenkai gi prita
ria Rygai, Latvijoje, bet neda
rys klinčių parinkimui tinka
mos sovietams vietos ir nesta
tys pavojun konferencijos, spir- 
damies už Rygą.

(Jau Luvo iš Varšuvos žinių, 
kad Maskva priima lenkų pa
siūlymą perkelti tarybas iš | 
Minsko į flygą).

Sapieha šake, kad.tas faktas,
i 

pasekę ka, galbūt yra priežastim C i-j 
derino parinkimo Estonijos. Jo ■

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

RUSAI KELIA MAIŠTĄ.

Nesidės prie Rusijos, bet ir ne
kariaus prieš ją, sako Simona.

Nenori eiti kariauti su lenkais.

nėdinti nauju pakėlimu algos 
komisijos po $1.50 į dieną, kadangi tas 

pakėlimas algos panaikino bo- 
nusą, kinis iki šiol buvo moka
mas.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

CHICAGO. Laike pastarųjų 
24 valandų Chicagos gatvėse 
3 žmonės liko užmušti gatvelei- 
rių ir 4 - - automobilių.

PHILADELPIIIA, Pa., rūgs. 
2. —.Pasak šiąnakt gautų žinių, 
virš 175,000 antracito angliaka
sių jau metė darbą ir pasiėmė 
“vakari jas,“ protestuodami 
prieš menką pakėlimą algų. 
Kiti metė darbą protestuodami 
prieš unijos sutikimą priimti 
komisijos nuosprendį.

52 kasyklos stovi uždarytos j
9-tame distrikte, o 28 kasyklos ry(a pasekant Milano ir Turino j

DARBININKAI UŽGRIEBĖ 
DIRBTUVES.

WASIHNŲTON, rūgs. 2. — 
Valstybės departamente gautą/ 
žinių, kad visi atliekami bolše-

BERLINAS, rūgs. 2. — Užru
bežinių reikalų •ministeris 
Walter Siiuons, 1____
prieš reichstagą 
reikalų komitetą pasakė, 
jis buvo raginamas veikti išvien 
su Rusijos bolševikais prieš vil
kai u valstybes, kad tuo budu 
sušvelninus Versailles sutarties 
sąlygas, bet po rimto apgalvoji-I 
mo jis atmetė tą kelią. • jog Estonija yrn pro-bolševikiš-'

“Jei mes būtumėm* 
tuos griaudenimus,“ sakė mi 
nisteris, “ Vokietija tuojaus bu 
tų patapusi karo lauku. Be to yra dėlto, kad Ryga buvo pir-į 
baisios pasekmės, kurias gali miau gyvenamąja vieta sovietų 
duoti bolševizmas, butų su dvi- delegacijos pirmininko Dani- 
guba spėka puolusios ant Vo-, ševskio ir jos parinkimas gal- 
kietijos.“ 'būt reikštų Daniševskio pasit-

Dr. Simoną sake, kad buvo raukimą iš sovietų delegacijos, i 
taipgi pasiūlymų, kad Vokietija ’ Sapieha tikrino, kad lenkų 
kooperuotų su vakarinėmis delcgacijia yra įsitikinusi, jog, 
Mnlstybėmis prieš Rusiją, kas Daniševskis į pabaigą Minsko ; 
taipgi yra negalimu dalyku. ; konferencijos, parodė nuširdų . Semi'

“Jokia kariaujanti su sovietų troškimą taikos ir lodei lenkai j ats|*aukinin ; vj

i Dr. 
kalbėdamas 
užrubežinių 

kad
Petrogrado kariauti į Gardino 
•apygardą.

Pastangos mobilizuoti juri
ninkus ir nuimti juos nuo lai
vų, kad išgabenus juos į lenkų 
frontą, sukėlė riaušes rugį). ir Mahanoy apygardose fairma- 

daug žmonių naį, pumpmenai ir inžinieriai 
Sukilimas liko jrgj metė darbą..

dirba su visai mažu skaičių dar
bininkų. Panthcr Croek klonyj

ir 26 d., kuriose 
liko užmušta.

1 užgniaužtas, bet tik kada su- p • 
mišiniai jau buvo persimetę j buvo.

drogrado priemiesčius.
Gaisrai siaučia keliose sovie- (

... . tu Rusijos gubernijose, kurie
pirminiu o am gręSja kuro ištekliui ateinančią i

žiema.
Sutartis tapo pasirašyta tari) Nepatenkintff vėliausiu pakeli-

gen. Semionovo ir Vladivosto
ko valdžios apie suvienijimą

■ Semionoyo ir Vladivostoko val- 
v , i džių po nacionaliniu susirinki- ; konferencijos, parode nusirdų j mu Gen Semionovas išlcido 

visus rūstis ne
pasiduoti bolševikams.1 ♦' ,

Leninas bijosi visuotino 
sukilimo.

Rusija valstybė,“ pareiškę mi- gailėtųsi jo pasitraukimo iš de- 
nisteris, “negali tikėties iš mus legacijos.
paramos.“ I Likusieji Minske lenkų delc-

__■ • •_________ ; galiai pasimatys šiandie su so- 
i vietų atstovais paskutinį sykį, 

True trąnslation filed with the post- kad užtikrinus juos, . jog išva- ‘ 
^reąuirSl b/the’act of Oct. 6’, 1917 žiavimas delegacijos iš Minsko 
TURKAI PRAŠO PALIAUBOS, nereiškia pertraukimą tarybų 

______ į ir susitars susitikti čičenno ar
KONSTANTINOPOLIS, rūgs. .......

2. - Čia paskelbta, kad Turki- ’ 
jos nacionalistai pasiūlė mūšių 
paliaubą armėnams iki prezi
dentas Wilsonas neni 
menijos rubežius.

Atsiuako perkelti tarybas.
WASIHNGTON, rūgs, 2. — - , y . . , ..v P. . y » i i dalvku. kada susirinks konte-Iš oliciahu šaltinių patirta, kad f .. .. . ,v. . n renci a. Sapieha sako, kad nesi-Armemjos valdžia almėto Ru- m‘J 1 ’ .. i

sijos bolševikų prašymą per- h.k,ina tI1(.e ll‘l C 7.1111■ 
kelti talkos tarybas iš Maskvos "UI klau"I ‘ ■ |

' Sapiehos nužymėto j vietoj.
Paskelbta, kad lenkai nema

no mainyti sąstato taikoą dcle-į 
gacijos atnaujintai konferenci- 

iislatys' Ar- !«>’ nors SaPieh® , «albl1't.

JT
Lenkų padavimas tikrų

— ■ kontr-pasiulymų bus pirmuoju pervcrsmo ir jieško paremi-

r?) “susi,iks •"a,iyfiini-
Atmesdamas tą prašymą Ar

mėnijos premieras pareiškė, 
kad bolšt'vikų valdžia taip 
maišėsi į Armėnijos i ________
ir iu valdžios susinešimus, kad 25,000 dolerių, bankų bi 
valdžia nežino, kaip toli nuėjo

PINIGŲ KURSAS.

% LONDONAS, rūgs. 2. — Pa
sak žinios iš Rymo, streikuojan- 
tjš metalo darbininkai užgrie
bė kelias dirbtuves. Tas pada-

streikuojančius nietajo darbi
ninkus, kur darbininkai jau 

20 kasyklų uždaryta. Shamokin , pirmiau užgriebė’ dirbtuves. 
į Darbininkus aprūpina maistu

Iki šiol jokių sumišimų ne-

ILLINOIS ANGLIAKASIAI 
IRGI STREIKUOJA.

m u algos.

Tinę translation filed with the post- 
i inaster at Chicago, III., Sept. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

5,000 ŽMONIŲ ŽUVO NIKP- 
LAJEVSKO MŪŠIUOSE.

-—■—i—■—
.TOKIO, rugp. 24 (suvėlinta). 

Rusų žurnalistas iM'atviejev, ku
ris lankėsi Nikolajcvske, kur pe
reitą žiemą 500 japonų žuvo 
susirėmime su rusais sako, kadPEORIA, 

Apie 3,000 
apygardoje 
“vakacijas”

i į kasyklas.
Įsos kasyklos turėjo užsidaryti, bėjusių rusų buvo išvežti par- 
! užsidarė ir kitose vietose. Prie-; tizanų j šalies gilumą ir gyve- 
! žasties tų “vakacijų“ negalima na nuolatinėje baimėje likti iš- 

LONDONAS, rūgs. 1. — Pa- buvo patirti. Sakoma, kad ang-i skerstis.
' sak Varšavos žinių, paremtų , Pakasiai protestuoja prieš di-; • 
ant pasakojimų sugrįžusios delį lupinių už parakę, kuris 
lenkų delegacijos, smarkus po- yra> naudojamas sprogdininite 
litinis konfliktas gimė tarp pre- 
miero Lenino ir karo ministe- 
rio Trockio.

j Leninas, sakoma, prisibijo I 
monarchistinio valdžios per
versmo, kaipo neišvengtinos 
pasekmes ilgos kampanijos. 
Trockis gi vis dar pasitiki, kad 
sovietai gali nnprileist gręsian-

III., rūgs, 
angliakasių 
šiandie vėl pasiėmė tizanų Nikolajevske. Rusų nuos- 
ir atsisakė leisties toliai buvo šešis sykius dides-
Peoria paviete vi- ni, negu japonų. 5,000 išsigel-

Peoria 5,000 žmonių liko užmušta par-
• • - * A • « ▼ 1

Skaitykite ir Platinkite
“M A TT .TTP M A

VAKAR, rūgs. 2 d. užsienio pinigų

mo jo pieno reformuoti Rusijos 
armijas sutriuškinimui balto
sios Lenkijos.

CHOLERA SIAUČIA 
KORĖJOJE.

VARSA VA, rugp. 1. — Len
kijos pranešimas šiandie skel
bia mobilizaciją visų vyrų nuo 
18 iki 50 metų amžiaus.
Rusai irgi skelbia laimėjimus.

LONDONAS, rus. 2. — Ru- ( 
sijos sovietų spėkos, 1----------

kad Lenkija sios apsupti Lvovą, pasitraukė 1 pačioj Armėnijoj.

- Užru- Premjeras taipjau pasakė,1 
kad bolševikų vedama prieš 
armėnus agitacija Azerbaidžane 
prieštarauja sovietų valdžios 
išreiškimams draugiškumo ir 
ktid Armėnijos vąldžia žino net 

bandžių- apie veikimą bolševikų agentų

delegatų kajna, perkant ių ne mažiau kaip už 
m« Vnd 25.000 dolerių, bankų buvo skaitoma

............ $3.57 

............ $0.48 
frankų 13.57 
.......... $14.30 
.......... $3.60 
frankų 14.37 
.... r “ “ 
......... $2.10 
........... $0.48 
........  $31.88 
......... $14.35 
. frankų 6.06 
.......... $20.30 
......... $2.10 1

300 žmonių mirė nuo choleros 
ir 9,000 serga.

Amerikos pinigais šiaip: 
Anglijos 1 svaras ..

Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos už $1 .......
Danų, 100 kronų ........
Finų 100 markių ......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ...........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų .. 
Norvegų 100 kronų .. 
šveicarų, už $1 ..........
švedų 100 kronų ........

Vokiečių 100 markių ..

SEOUL, Korėjoj, rūgs. 2. — 
Sveikatos komisionierius sako, 
kad Korėjoje yra 9,(MM) sergan
čiųjų cholera ir kad 300 žmo
nių jau mirė nuo tos ligos.

li^ų 21.401 Kov9 su cholera labai apsun
kina korėjiečių prietaringumas. 
Jie labai bijosi deginimo lavonų 
ir todėl mirusį kartais 
paslėpti savo namdosc, 
labiau išplatinąnt ligą.

bando 
.10 d,ar

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntinio 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, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

--------------------------- ----------------------- ----------L--------------- ............................... '
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Kas Dedasi Lietuvoj
Pamūšio dvaras (Lygumų MARIAMPOLE.

dvaro savininkai laiko dvi lentų 
plovyklas. Dirba ir guotus. Bet

užlopyti. Matyti, savininkas ne
nori užlopyti kumečių stogų 
dėl to, kad visokį pirkliai bran
giai moka už gimtus.

VILNIUS.

Husai uždarė “Nepriklauso
mąją Lietuvą”. “Echo Litvy” 
redaktorius Dlugobarskis paso
dintas vienam mėnesiui katėti, 
už straipsnį “ciekavy dokli
meni” (įdomus dokumentas)

dideliai įsiuto už jo pavadinimą 
juodašimčiu. Buvo ^atvažiavęs 
suimti ‘Lietuvos gimnazijos di
rektorių ,Mykolą Biržišką, bet 
patyrė, kad jis išvažiavęs į Kau
ną. Sužinojęs apie tai, Myko
lą« Biržiška grįžo Vilniun.

[“L. Uk.”]

LATVIŲ TREMTINIŲ 
VARGAI.

kaipRusų Tarybų Valdžia, 
rašo latvių laikraščiai, neleidžia 
grįžti Latvijon tremtinių. Iš 

^^j^ašų išbraukta 450 tremtinių.
Tremtiniai negali parduoti savo 
daiktų, nes Tarybų rusuose yra 
įstatymas kuris draudžia tai da
ryti. Tie tremtiniai, kurie lik- 
vidavo savo turtij <ielei susidO- 

jusių apystovų kenčia badei, ir 
Latvijon jų neleidžia. Fabrikų 
komitetai, ūkio tarybos taip 
daug kliūčių stato tremtiniams, 
kad Latvijos taikos delegacija 
įteikė rusams protestą, kuriame 
nurodo kad laužymas tremtinių 
grąžinimo sutarties iš nišų pu
sės, stato klausimą ar yra ap
skritai reikalo ir reikšmės tęsti 
toliau derybas, nes sutartis ne
pildomu i w . 9 „ [‘iS-d.”]

M. ARClrfAšEV

Mariampolėn atsilankė “pla
čiai žinomas Amerikos lietuvių 
darbuotojas”, kaip jį “Lietuva” 
afišavo A. Mautus. Pirma rin- 
k oje, o paskui “Avilio” kliube 
jis padarė pranešimą apie Ame
rikos lietuvius. Pažymėtinas 

vienas dalykas. Pranešėjas iš
sijuosęs šmeižė Amerikts socia
listus ir pripasakojo, apie juos 
visokių nesąmonių. Socialistai, 
girdi, ir įtakos neturi Amerikos 
lietuvių tarpe ir priešingi Lietu
vos laisvei ir 1.1. Ypač užsipuo
lė dr. Grigaitį, Įdomiausia tai, 
kad Amerikos socialistai buk 
palaikę kaizerio

pacijai. Prieš Urachą jie buvo 
nusistatę lik todėl, kad Urachas 
buvęs kaizerio priešininkas: mat 
kitos-tokybos...

Ka> lai? Ar Marius iš pikto 
noro šmeižia socialistus, ar poli
tikos analfabetas, kuriam vie
ta vyžos, o ne vadinamomis “pa 

įskaitomis” užsiimti. Dar dau
giau, Marius viešai pranešė, kad 
Socialistų Sąjungos iždininkas 
pabėgęs su 18 tuksiančių, dole
rių,

Red]
pakrikę, o Amerikos komunis
tų partijos, rodos, vice-pinni- 
n inkus asus valdžios šnipas. _ -

delei ko socialistai labai

dėmėti ir patikrinus, kas Mar
taus prasimanyta už šmeižtą 
teisme j«m “paskaitą” puciaryti.

Kaukas.

PLOKŠČIAI.

Knygyno nėra. Jis labai 
pageidaujamas.

Keik laiko atgal per Naujie
nas kreipiaus į plokštiečius, kad 
feiųstų knygų*Lietuvon Lietuvos 
Valstiečių Sąjungos Plokščių 
kuopos Įiirmininko adresu, kad 
įsteigus Plokščių»valsčiuj« kny-‘

Vertė P. K AS

avydas.
Penkių Veiksmu Drama.

(Tąsa)

Kaip? Argi jis čia? \
Jis

ji

“Nesimae.au”! “Netikėtai Spli
tu nwn meluoji, Elena!.. [At-

nujau, 
vau, o

ELENA. — Aš ir neatsakinėjau. Aš tiesiog t{£ 
lefonu pasakiau...

IZMAILOVAS
ELENA. — Taip... Ko tu dabar užkaitai? 

juk pals tau sakė, jog turįs čia reikalų...
IZMAILOVAS. — Ir tu su juo mateisi?
ELENAš —• Ne... Aš visai netikėtai sutikau 

Sodnų gatvėj.
IZMAILOVAS. - 

kau”!.. Kam 
rūsčiai 
— Na, 
kad jis čia!.. O be to, aš ne viena bu- 
su Vanda!..

IZMAILOVAS. 7Meluoji!. . Kaip visa tai biaii- 
ru!.. Kam tas melas, kam tie išsisukinėjimai? 

ELENA. - Ar-gi aš galiu šnekėti su tavim nuo
širdžiai, kada tu amžinai iš musės darai 
dramblį?., čia nieko bloga nebuvo... Jis da
gi prašė leisti jam kada nors užeiti pas mus, 

\ bpt aš nepanorėjau.
IZMAILOVAS. Kodėl, jeigu jau tarp jūsų nie

ko nebuvo?
ELENA. - - O kam?,. Ar tau butų malonu jį 

mayti. kuomet tu žinai,* kad jis prie manęs 
lenda?.. Juk gali numanyti, kad tas kvailys 
vien dcl manęs ir atvažiavo!

lis? Ar tu manai, kad tai man naujiena? Vi
sados (’iug vyrų' paskui mane bėgiojo, ir aš 
prie to pripratus!.. Minėk sau kaitą ir ant vi
sados, kad jeigu aš ištikrųjų kitą pamylėčiau, 
aš nemeluoc.au ir tavęs neapgaudinėčiau, o 
sinčiai tau atėjus pasakyčiau! Ar meti surišti?.. 
Antra vertus, ji.4 greitai išvažiuoja. Matylis 
aš su juo nesimatysiu ir viskas pabaigta. Aš 
myliu tave ir man nieko daugiau nereikia!..

IZMAILOVAS. Taip? [Su skausmu]. — Aš 
jau nebetikiu tau, Elena! Kini .tai‘4.. Ką tu 
padarei iš musų meilės?.. [Greit apsisukęs iš
eina]. • • '

[Elena pasilieka ant sofos, žiuri paskui jį ir 
drasko laišką į skutus].

[ Užtfmga].

VEIKSMAS KETVIRTAS.
Izrriailovo klibinėtas. J dešine

t

n. »«->
NAUJIENOS, Chicago, UI
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gyną, arba, jeigu jau yra kny- ‘ 
gynas, kad tuo budo jį padidi
nus. šiomis dienomis gavau iš 
Plokščių pluoštą /aiškų, kuriuo 
se tarp kitko pažymima, kad 
Plokščiuose knygyno dar nėra.

liausiųjų ;ji pirmutine per rin
kimus į Steigiamąjį Seimą sto
jo kovon prieš krikščionis-demo 
kratus ir jų pasidarbavimu kri- 
kščionys-demokratai iš 1800 rin> 
kinkų gavo tik 260 balsų. L. V. 
S-gos Plokščių kp. įsikūrė šių 
metų kovo men. iš 18 narių, bet 
dabar jau yra virš šimto narių.*

“Knygynas musų kuopai yra 
labai reigalingas. Kelis kartus , 
bandėm dėl to tartis, ir pinigų 
aukojom, tečiaus pinigų surink'' 
ta mažai, o knygos labai bran
gios;’ tokiu būdu su jūsų, ame
rikiečių, pagalba gal ir galėsim 
įsteigti Plokščiuose knygyną”— 
taip rašo vienas mano draugas.

Draugai plokštiečiai, musų tė 
vai, broliai ir draugai Lietuvo
je, susispietę kuopon, stojako- 
von prieš juodąją armiją — 
krikŠčionis-demokratus, ir kad 
(hr geriau ir pasekmingiau ga
lėtų vesti koviu jie nori apšvie- 
los, nori įsteigti knygyną, bet 
dtl stokos pinigų, o labiausia dcl 
stokos knygų jie žiuri j mus, 
amerikiečius, kad mes siųstu
me jiems knygų, kurias mes 
gal būt daugelis laikome sukro
vę ant lentynos,'

Siifšli knygas galima, ir bu
tų geriausia, savo tėvams bro
liams ir arčiausiems draugams, 
priklausanaitmes Plokščių kuo
pai, kad kiekvienas galėtų po 
puncitį eidamas susi rinki man nn 

si nešti kaipo dovaną iš Anicri- ’ 
kos.

Čia paduodu visą surašą na
rių, kurie priklauso Lietuvos' 
Valstiečių Sąjungos Kuopai. Su
grupuoju pagal kaimus šiaip: 
**Buižių kaimo:—J. Šileika, P. 

ėdodas, V. Ąntanaitis/ J. Gudiš-« 
kis? A. Atkočaitis, J. Paukštys, 
M. Gabartas, A. % Kudžma, M. 
Kudžma, A. Valuckas, Bajer- 
čius^.I. Vai nekas.

veidrodis, paskui durys, ir kampe rašomasis 
stalas. Už jo kėdė, šėpa su knygomis ir du
rys į laukiamąją. Kitas, kampas užimtas sun
kia sofa tokiom pat dViefli kedeni iš šalių. Į 
kairę durys Elenos kambarin. Sonė, vien lik 
bliuzoje, su skrybėle, sėdi vienam sofos kam
pe arčiau prie durų laukiamosios. Elena, pa
sirėdžiusį Įlinkiai dėl išėjimo,* kitame kampe. 
Bogdanovas vaikšto po kambarį:

ELENA. - - Kaip-gi atsitiko? Pagavo juos pats 
Kaminskis, ar kaip?

BOGDANOVAS. — Tur būt!.. Juk toji ypata 
visai nesivaržė, ir viską išdarydavo ant jo pa
ties plikės!.. Aš jį vakar buvau susitikęs: pa- 

• sciięs, sulinkęs, dagi pražilęs... Labai jį suju
dino! Prakeikta boba!.. įr ką ji surado tame 
vaikėze! » »

ELENA. Na, duokim sau, Jonas — labai įdo
mus vaikas!

BOGDANOVAS. — Nežinau, kuo jis ten taip įdo
mus moteriškės akim žiūrint, bet kaip ten ne
būtų, tai užtektinai bjauru! Pasileidusi boba 
ir daugiau nieko! Su kuo tik ji nesitąsč, 
vienas Dievas težino!

ELENA. Aš ir neteisinu Vandos. Ji visuomet 
negerai elgėsi. Aš tiktai mianau, jog reikia 
įeiti ir jos padėjiman: visą amžių gyventi su 
lokiu neįdomiu, biauriu, kvailu žmogum, kaip 

•Kaminskis, juk tai baisu!
BOGDANOVAS. - - Ak, nustokite, meldžiamoji!.. 

Kas tai yra kvailas, kiaurus? O pati Vanda 
ką-gi tokio savyje turi? Gal sakysite, kad*la- 
bai originale moteris?

ELENA. Vanda tai nors jauna ir graži!
BOG1)AN()VAS. Ar maža yra prostitučių, 

jaunų ir gražių.
ELENA. Kam čia prostitutės? Vanda jau

na, ji nori gyventi ir mylėti.
BOGDANOVAS. Gera meile! Nėra ko sakyti! 
ELENA [neklausydama]. O argi galima my

lėti tokį žmogų kaip Juozas? Jis be abejones, 
labai malonus ir geras, be to juk nepakanka. 

BOGDANOVAS [su ironija]. —- Mat kaip! Gali 
būti puiki ausis žmogus, turėti genialį protą ir 
gražią sielą, bet jeigu prie to nėra malonios iš
vaizdos, moteriškei spjaut ant proto ir sie^ps!

ELENA [suerzinta]. Sakykite, meldžiamieji!..
O pas jus ar ne tas pats?.. Jus tiktai mėgsta
te šnekėti,visokių dailių žodžių apie meilę, iš
tikimybę, apie dvasišką artimumą, bet kuomet 
jūsų meiluže pasensta ir nustoja kutenusi jūsų 

/ geidulius, jus ją pametate dėl pirmos pasitai
kiusios niergaitės, lodei, kad jos kūnas jaunes
nis! i * i.

(Tolinus bus).

Pėtnyčia, Rugsėjo 3 d., 1920
Ūki
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8-nių Veiksmų Drama, Bus Statoma Scenoj

Subatoje, Rugsėjo-Sept. 4tą dieną,
Durys atsidarys pusė po dviejų

Pirmas lošimas prasidės kaip 3 jfo pietų. Antras lošimas prasidės kaip 8 vąl. vakare.
Nepamirškite atsilankyti ir atsivesti savo 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:

WAIMDA THEATRE
\ 3214 So. Halsted St., Chicago, III.

Atsilankykite anksti norėdami gauti sėdynę. Kviečia KOMITETAS.

Anlkalniškių: -v Jf. Naunči- f 
kas, A. Venys, P. Gudaitis, A. 
Lenktys, A. Valuckas, V. Valuc-': 
kas, A. česnavičia.

uiulis, O. Kačiulienė, J. Povilai
tis, K. Rimkus, B. Bacevičia, A. [ 
Bajerčius, A. šneįderis.

Kubilių:--J. Gebraitis. A. L.; 
Masteika, J. Aleksa, j. Miras, T. 
Masteika,' P. Žemaitis, T. Skais
giris, A. Masteika, A. ^širvaitis.

Kumečių: — J. Eendriukaitis, 
M. Endęiukaitis, A. Leveckis, J. 
Marti/kaitis, P. Vaitkaitis, A 
Vaitkaitis, S. Grcičaitis, P. Kar 
ve lis.

Vaiguviškių: — A. Vaičiūnas, 
J. Rėčkas, A. Gudiškis, S. šimu- 
lynas, K. Gudiškis, D. Vaičiu
lis, J. Sabalai lis.

Voniškių: — J. Valuckas, J. 
Skėraitis.

Bunikėlių: — B. Pranckevi- 
•ius, A. Budrcvičius.

Šilvienų: — A. Jucaitis, K. 
Garšva.

Juška, J. Plaušinis," P. Kučins
kas, J. Budmickas.

Naujališkių: — P. Bendorai- 
lis, A. Endriukaitis.

Naujokaičių: —- A. Vaivada, 
M. Jurkšailis, J. Paukštys, J. 
Bastys, K. Bacevičia.

Panykių: — K. Jurkevičius.
Jotijų: — J. šūkis.
Joliškių: — P, Sppiinaitis, S. 

Skroblinas, V. Rimkumis, A. 
'•■prainaitis, J. Spnainailis, M. 
Sprainifyis, K. Rimkus, J. Sprin 
džiunas. /

Pajotijų: — A. Daujotas, M. 
Paškauskas.

Vosiškes: — J. Stulgnilis, J. 
Mileris.

Stulgių: -i- P. Atkočaitis, K.
Valuckas. y

Naudvario: J. Skakmdžius.
Zarambiškės: — S. Dumb

lus, A. Baziliauskas, J. Višins- 
kas. < \ •

Dagilių: L. Engelmonas.
Vingalupių: — J: Gvildys.
Vidgirių: A. Bajierčius.
Nepažymėti kokių kaimų: ----- 

P. Jackus, A. Skiaizgirienė, A. 
Bardauckas, A. Ępdriukaitytė, J. 
Mat ūsas, J. Balsys, J. Mekšfiu- 
nąs, A. Gudiškis.

Iš šilo sąrašo galima dar pa
stebėti, kad pias mus Lietuvoje 
yra ^permainų padaryta kaimuo
se; pavyzdžiui, Rėčkos, Gudiš
kis, Vaičiūnas (Cicero klebono

* Am

Visa Lietuva Ant Drobės
_ . r

PASKUTINĖ 'PROGA
Brighton Parkieiiams pamatyti Visą Lietuvą su jos jauna gražia kariuomene, su orlai

viais, kanuolėms, kulkosvaidžiais ir visais karo pabūklais, savo ir atimtus nuo priešų, taipgi 
ir jų nelaisvius paimtus Lietuvoje, be to 150 įvairių paveikslų. Parodys visą Lietuvos gam
tos grožę, lankas, pievas, gires, javus ir jų piovėjus bei grėbėjus ir visokį jaunimo pasilinks
minimą po pievas ir namus. Pamatysit visus Lietuvos valdininkus bei tautos veikėjus kartu 
su kitų tautų atstovais Lietuvoje ir daug, daug kitų vaizdelių, kurių čia nėra galima sutalpinti. 
Tik ateik ir pamatysi, o daugiau tai jau nematysi, nes nebus progos. Be to viso, dar bus 
ir programas visiems malonus, bus ir gėrimų bei užkandžių. Tas visas bus penktadienyj 
3-ia d. rugsėjo, 8-tą vai. vakare, prie 44-tos ir So. Fairfield Avė. Darže.

P. Stogis

•2

G. Nikelis

MAŽIUKŲ KVARTETAS < j*®**1*^*^9^
Pranešam gerbiamai Chi- į 

cagos ir apielinkčs visuo- | 
menei, kad mes esame pasi- ■ J 
rengę su savo naujomis dai-' | 
nelemia patarnauti visokio;

pramogose, k. t.: koncer-; | 
tuose, vestuvėse ir tt. i *

Su pagarba, j A
Mažiukų Kvartetas*

Reikalaudami kreipkitės 2 
sekamu antrašu: |

Paul Stogis,
4049 S. Richmond St. _

Iš priežasties lietaus praeito Nedėlio piknikas neįvyko 
PASKUTINIS PIKNIKAS 

Draugystes šv. Kazimiero Karalaičio 
Įvyks

Nedėlioj, 5 d. Rugsejo-Scpt, 1920 m. 
Blinstrupo Darže, (Leafy Grove), 

Willow Springs, Iii.
Pradžia 9 valandą ryte. Inžanga 30 centų.

Gerbiamoji Publika: meldžiam atsilankyti ant musų paskutinio 
pikniko, nes bus puikiausia piknikas šiais metais. Galėsite linksmai 
laiką praleisti ir ilgai pasibovyti, nes ant rytojaus bus švente.

> Su godone KOMITETAS.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis iižreg. S. V. l’at. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

čiaus dabar priskaityta prie Vai- 
guviškių kaimo. Rudži’ų kai
mas buvo visai mažas, tokiu 
budh, matyt jis yra panaikintas.

nprs mes daugumas ir nesutin
kame su Lietuvos Valstiečių Są
jungos nusistatymais, tečiaus 
nepaskupčkime jiems nusiųsti 
knygų, katį jie galėtų PlokšČiuo 
se įsteigti didelį knygyną.

—V. Shileika.

z
JOHN KUCHINSKAS

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdunn? turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis 

?120,006.30.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson St8.
* SIOCK CITY, U.

S

Tel. YarAs 3654

Mrs. A. Michnicwich
AKUSERKA

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

8118 S. Halsted St. Chicago, IH. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant v 
arba parduodant namą, lotą arba 
fanną ir dirbu visokius Legalis- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus aut Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stato Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Lcailtt 

Tol. Canal 2552.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Teisinga tlrabužiy kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

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

į $32.50 iki $60.00.
Pamatykitę musų specialius siutus 

| ir overkotus jjo $15, $17.50, $20.00 
• $22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
nuo $<35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Molyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Eūropon.

Atidalyta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedėliomis iki G vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St., Chicago, 111,
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Lustig’s DepartRicid Store
3410-3412 So. Halsted St.

i KORESPONDENCIJOS
i u — n ■ .11—

Išpardavimas mokyklinių 
išrengimų.

, DYKAI! DYKAI!
Su kiekvienu Vaikų Siutų $12.50 

vertės ir augščiau mes duodam dy- 
« . • i 1 • *1 • J _kai vaikų bliuzką, kurią galėsite 

iš irinkti iš musų didelio parinkto 
sandėlio.

Musų didelis ir pilnas sandėlis 
vaiku siutų, kurie kainuoja nuo 
$6.98 iki $25.00 yra dikčiai atpi-

$9.98 siutai specialiai ..........  $6.98
$14.50 siutai specaliai  ...... $9.50
Šitie yra tiktai keli iš daugelio bar

genų . kuriuos mes siūlom.

Meragičių Mokyk
linės Dresės.

Kaipo speciali paaki
ni mą kostumeriams mes 
atidnosim dikčiai atpi
gintomis kainomis visas 
mergaičių dreses. Pui
kios gingham dresės ge
riausios* vertės materi
jų-
Puikiausi patternai.
Mieros 6 iki 14
Vertė $5.00 už $2.75
Vertė $6.98 iki $8.50, 

specialiai už $4.45.
Ateikit pažiūrėti ir ki

tų stebėtinų, bargenų, 
kuriuos mes siūlom mo
kyklų atidarymui.

čevervkai kurie laiko 
DYKAI! DYKAI!

Mes duosim dykai su bile po
ra vaikų ir mergaičių čeverykų, 
kuriuos nupirksit, vieną porą 
pančekų bile spalvose ir miero- 
se jums patinkamose.

Štai čia keli iš didelių barge
nų. kuriuos mes pasiūlom: <

Vaikų angliški vaikščiojimui 
čeverykai rudose ir juodose 
spalvose. Visos mieros. Vertė 
$5.50 specialiai ................. $3.50

Vaikų, platus pirštgaliai VValę 
ton guzikiniai čeverykai, mieros 
3 iki 5. Vertė $4.25, specia
liai .................................... $2.98.

Mergaičių augšto ir žemo iš
dirbinio čeverykai. Geriausios 
vertės. Juodi ir rudi~^isos mie
ros. Vertė iki $6, už .... $3.50/

LUSTIG’S DEPARTMENT STORE, 
3410-3412 So. Halsted St., Chicago, III. |

Lietuviams Lietuviška Krautuvė.

ER

f • i.

ažiuokit į Lietuvę
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Agentūros Agentu

i 
•.F

INDIANA HARBOR, IND.

Vietos Lietuvos Lin^vės Pa
skolos Stotis surengė prakalbas, 
kuč kalbėjo Lietuvos atstovas 

|n. Jonas Vileišis, ir Dr. J. Šliu
pas. P. J. Vileišis, savo kalboj 
ragino pirkti L. L. Bonus, ir pa
gyrė harboriečius už gerą pa
sidarbavimą ir už išpirkimą 
dek daug bonų. Paskiaus kal
bėjo Dr. J. šliupas. Kalbėjo il- 
p.ai ir daug papasakojo naujo 
ii)ie Lietuvos padėtį. Jo kalba 
dsiems paliko. Antru kartu p. 

J. Vileišis kalbėjo rusiškai, nes 
bu vo būrys rusų, tai jie prašė, 
kad pasakytų apie rusų padėtį 
Lietuvoj.

Benų buvo parduota tik už 
$150.00, nes jau beveik visi Iliar- 
boro lietuviai turi jų nusipirkę. 
Kaip teko sužinoti, čia jų yru 
parduota už $14000.00. Parda
vėjų buvo daug, bet iš visų jų 
ypač pasižymėjo Ona Simoniu- 
tė ir P. Bemeikis: juodu parda
vė daugiau kaip už $5000.00. 
P-lė Omą, Šimoniu te yra Aineri- 
koj augusi, bet darbuojas dėl 
Lietuvos labo daug.

—Amerikos Vergas.

Iš įvairių Sričių

E==

Dabar Tiktai Atsidarė
Tiesus Kelias
LIBAVON<

Naujienų ofisas dabar pra
dės pardavinėti laivakortes 
tiesiai Libavon, kada atsida
rė tiesus kelias ir lietuviai 
galės važiuotiJLietuvon be to 
daugelio keblumų, kokių bu
vo iki šiol.

5

C r. A. R.1 Blumenthal

Akis
U SPECIALISTAS 
Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dienų. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

ku«. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

<£ Ofisas
472*9 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos '

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 121 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piot Ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

l

nori gerai ir laimingai ir be jokių kliūčių 
parvažiuoti į Lietuvą, tai važiuok kartu.su Federa- 
lės Agentūrų Bendrovės Atstovu, kuriam visi keliai 
ir visi kelionės apsiėjimai yra gerai žinoma ir jisai 
parveš saugiai ir laimingai j pat Lietuvą visus ku
rie prieš laiką su juoin susitars važiuoti. • Jonas 
Kastėnas, musų atstovas, iš musų ofiso išvažiuoja į 
Lietuvą užimti musų naujai atidaromo ofiso vedėjo 
vietą (Kaune, per kurį ofisą bus greitai priduoti vi
sokį siuntiniai iš Amerkos žmonėms Lietuvoje, kaip 
tai daiktai ir pinigai ir kitokį reikalai, taipat paru- 
pinimas pasportų ir laivakorčių važiuojantiems į 
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 j musų ofisą. Mes parū
pinanti pasportus, laivakortes, taksų popierius, iš- 
duodam draftus ant Lietuvos ir Vokietijos bankų, ir 
siunčiam pinigus Lietuvon pastoms ir telegramais.

FEDERALa&S&COMPANY
666 West 18th Street, Chicago, III.

P. S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos 
šio mėnesio, ant musų linijų, pa’rduodam laivakortes 
ant laivų ir gelžkelio tikietus iš Chicagos per Cana- 
dą stačiai į Liepojų.

Hta

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

4>
ARTER'S 
ITTLE 
IVER 
PULS.

DEL GALVOS SO 
PĖJ1MO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

| Reikalaukit tik,.). CRMS? «*“

Ar moterų gražumas didėja? 
Kad moterų įtaka žmonijos gy
venime auga, tą viisi žino, bet 
kuo jos tą didesnę įtaką įgauna?

didėja ir jų gražumas ir tuo 
gražumu jos įgyja didesnės žmo
nių gyvenime įtakos? Ne. Mo
terų gražumas, deja, mažėja ii 
jos jį pastoviai tuo budu, kaip 

įdaro, padidinti negali. Moterys 
; save padailinti vartoja dirbtinius 
i budus, bet tuo suteikti sau pa
stovų gražumą negalima, o apie 

1 pagražinimą savo vaikų, save 
į veislės nėra nei- ką kalbėti. Mo
terys, griebdamosios dirbtinų bu 

i dų, tokiam savo veislės pagraži 
i nimui pačios už akių užbėga. Mo- 
, lervį savos gražinimo dirbtiniai 
i budai išduoda jau visiems, ypaę 
i joms pačioms matomų pasekmių 
Iš 50 patiktų gatvėj moterų, dau 
ginusia 30 galėtum pavadint kiel 
gražesnėmis, ir tai tik norėda
mas joms pasigerinti, kuomet 

I likusios 20 bus vien pakenčia 
mos. Seniau gražių buvo didės 
nis nuošimtis, bet tų . gražiųjį 
skaičių žymiai sumažino paeit 
moterų savęs dailinimo budai 

; kurie labiausiai sudarko tikrą 
prigimtą, taigi pastovų moterį 
gražumą. Tą pripažįsta psycho 
Jogai ir visi moterų gražumo ti 
rinėtojai. Moterų gražumui ken
kia ir visas nenormalinis dabar
tinis žmonių gyvenimas, bet dau 
giausiai kenkia nenormalinis mo
terų gyvenimas ir jų pačių savęi 
dailinimo budai. i

L. Šernas.

(Atsiųsta)

Protestas
‘ Chicago, rugp. 24. — Drau
gystė Švento Dominyko laikė 
savo nepaprastų susi l inkimi) 
rugpjūčio 24 d., 1920 m. Petre 
Wudmano svetainėj, 33-čios ir 
Limo gatves.

Narių buvo pastebėta, kad 
“Draugo” 196 ■numery j rugpju 
čio 19 d. 1920 m.) išspausdintu 
apšmeižimas Chicagos Draugi
jų, priklausančių prie Chicago.4 
Lietuvių Tarybos, taipogi ir Lie
tuvos Misijos, kuri dalyvavo iš
kilmėse rugpjūčio 15 d. 1920 
m. Auditorium Teatre, kad 
buk mes visi susirinkę džiau
gėmės, kad bolševikai apvaldė 
musų sostinę Vilnių.

Mes, virš minėtos Draugystės 
nariai, 
“Draugo” 
mus, ir 
“Draugas
lagystes, ir kad ateityj nežemin
tų Lietuvių ir Lietuvos atstovų 
vardo savo neteisingais skelbi
mais. '

Mes pilnai gavę žinių iš Lie
tuvos, jog Lietuviai atgavo Vil-

protestuojam prie? 
melagingus skelbi- 
rcikalaujame, kad 
atšauktų savo mė

vienok yra 
Todėl kas 

nori važiuot, turi pasiskubint.

Skaičius laivakorčių 
labai aprubežiuotas.

Laivakortės kaina nuo New Yorko, 
Philadelphios ar Montreai iki L! KA
VAI $145.00 ir $5.00 karės taksy. — 
Pasportai parūpinami į trumpą Saiką.

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

Kreipkitės j I

Naujienų Laivakorčių - Skyrių
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Susnos ir Tsr-kteto
12th STREET 
Tel. Kedzie 8302.

3514-16 W. 12th ST.
Arti SL Ix>ni? Avė. 

cklCAOO, 1LU

Telephone DroveT 5052

Dr. Ą. Juozaitis 
DENTISTAS .

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

i. i ......................

lių, tuomi tįk ir džiaugiamės 
ai Lietuvos Atstovais, Rugpjū
čio 15 d., 1920 m. Auditorium I 
Teatre.

Pirm. Antanas Bugailiškis, 
l|ašt. Alex Yokubaitis.

Waaksgano
Lietuviai—

'Ui?~

■■M

Kenoshos

Redakcijos Atsakymai

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

K. Paznokui. “Daina dėl Lie- 
uvos kareivių” visai neįdainuo- . 
■ama, nork šiaip joje yra ir gra
bų žodžių. Nesuvartosime.

G. J., Chgo. — Jie verti tiek, 
riek ,jų vertė parodyta: centas, 
lenki centai ir dešimt centų. M

Ad. Norbutui. — Mums netin- Z 
a. Jei sutiksite, .pasiųsime Kar- - 

lui, kurs specialiai tais klausi- 
nais užsiima. ;

’ ♦ • ' IJ. Degučiui, Elizabeth, — Kas 
buvo,buvo; palikti tai. Senos 
storijos niekam neįdomu. Ra- į 
dnėkit, kas dabar veikiama, ap- ■ - 
leidžiant asmeninius ginčus ir j” 
vaidus.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, 111.

■ fŪTfn ’ J J -U h 1»1

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšj ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Iš čia^pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiauslu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

Telefoną* Pallmna 656
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi* Dentista*
UI801 S. Michigan Av., RoselAnd

Valandų*! 9 iki 9 vakare.

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 SU Chicago/

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

r
.. >

I
 Ofiso Tel. McKinley 76

. DR. L H. GINDICH
DENTISTASMę* naro darbą tvarantaojame 

Kalbame visa* Europitka* kalba*

1 3804 S. Kedzie Aye. Chicago, III.Arti 88-th Street

09. G. M. GLfeSER
Prąktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE,JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofis&a: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Jjeavittt St Phono Canal 6222 Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki . 
9 vai. vakara. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinlay 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieaų

I

0

Telephone Yards 5032

Dr. 8. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

N

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tek Prospect 3466

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’I^
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Perkelia ofisą j People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

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

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

?■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roselande.

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

DR. JOHN N, THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 Iki 9 vakare, 
Tel. Prospect 1157

I

kartu.su
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March 17th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago j* — paštu:

Metams —....-......... —
Pusei metų .......... ...............
Trims mėnesiams .... ..... —
Dviem mėnesiams ..........—
Vienam mėnesiui .—.....-—

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __ —____ ................. $7.00
Pusei metų ................. —....... 4.00
Trims mėnesiams ........ ................2.00
Dviem mėnesiams .....___ _— 1-50
Vienam mėnesiui ..........  -75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

$8.00
$4.50
2.25
1.75
1.00

03
18
75

Metams..............-..... -..... $8.00
Pusei metų ........................  4.50
Trims mėnesiams ................... 2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkų ir rusų 
atžagareiviai 
susitars.

“Naujienose” jau kartą 
buvo rašyta apie įvykusį Pa
ryžiuje Lenkijos ir Rusijos 
(bei Ukrainos) atžagareivių 

. pasikalbėjimą. Kuomet Ru
sijoje ėjo karšta agitacija, 
kad visi patriotai eitų išvien 
prieš lenkų šlėktą, ir kuomet 
net buvusieji caro generolai 
stojo į bolševikų armiją ka
riaut prieš Lenkiją, — tai 
tuo pačiu laiku “patriotin- 
gieji” rusų atžagareiviai uo- 
stėsi su tokiais pat “patricp 
tingais” lenkų atžagarei
viais ir tarėsi apie bendrą 
kovą prieš bolševikus.

Dabar jau matome ir tų 
pasitarimų vaisius. Lenki
jos šlėkta susitarė su Rusi
jos kontr-revoliucionieriais 
ir ėmė veikti kartu. Tele
gramos praneša, kad Lenki
joje jau pradėta organizuo
ti nauja rusų armija, kuri 
paskui stengsis susisiekti su 
gen. Vrangelio armija Kry
me ir su reakcinių ukrainie
čių jiegomis.

Taigi sovietinė Rusija ne
tolimoje ateityje gali susi
laukti naujo visų savo prie
šų puolimo, panašaus į Kol- 
čako ir Denikino ofensyvą. 
Šį kartą jai reikėtų gintis iš 
vakarų ir pietų pusės.

Nėra abejonės, kad šitą 
lenkų ir rusų atžagareivių 
sutartį remia talkininkai, 
ypatingai Francija.

Todėl ir taikos darymą su 
bolševikais Lenkija atidėlio
ja. Ji tikisi, kad su pagelba 
rusų kontr-revoliucionierių 
ji paims viršų ant bolševikų.

Lietuvon. Jie atvirai sako
si norį užimti Vilnių ir pasi
laikyti sau.

Taigi vos suspėjo Lietuva 
pasiliuosuoti nuo vieno pa* 
vojaus, kaip atsirado naujas 
pavojus. Ir, deja, tokioje 
padėtyje Lietuva randasi vi
są laiką, nuo pat pradžios 
Lietuvos valstybės gyvavi
mo. Tatai reikia neužmirš
ti nė vienai valandėlei, kuo
met mes svarstome Lietuvos 
reikalus.

Tiktai turint omenėje šitą 
ypatingą Lietuvos padėtį, 
galima teisingai apvertinti 
jos politiką ir kitus' jos gy
venimo apsireiškimus. Kai- 
kurie žmonės teciaus nenori 
suprasti šitos paprastos tie
sos.

Paimsime Rusiją. Šiandie 
| jau visi žino, kad Rusija yra 
galutinai suirus ekonomiš
kai, kad jos žmonės badau
ja, kad jie neturi laisvės ir 
kad, žodžiu, Rusijoje nėra 
įvykinta nė vieno tų gerų 

| dalykų, kuriuos treji metai 
! atgal žadėjo bolševikai.

' Kiekvienas teciaus su
pranta, jogei viena svar
biausiųjų to priežasčių yra 
siaučianti Rusijoje karė ir 
nuolatos grūmojantis pavo
jus naujų užpuolimų ant Ru
sijos. Daugelis žmonių net 
mano, jogei šita priežastis 
yra vienintelė priežastis, 
kad bolševikiškoji Rusija 
įbrido į tokį baisų skurdą. 
Jie sako, kad karė su išlau
kiniais ir vidujiniais prie
šais, o taip pat nuolatinis tos 
karės pavojus, sunaikino 
Rusijos industriją, privertė 
ją sutverti milžinišką armi
ją ir atitraukt žmones nuo 
produktyvio darbo, prispyrė 
valdžią įvesti vįsokius pilie
čių suvaržymus, ir t. t. To
dėl, girdi,' Rusija ir nesusi
laukė to, ko ji tikėjosi, kada 
bolševikai paėmė valdžią į 
savo rankas.

Bet tie patys žmonės, ku
rie šitaip protauja, kelia di
džiausią riksmą, kad Lietu
vos darbininkai dar neturi 
nei tos gerovės, nei tų lais
vių, už kurias jie kovoja. Jie 
užmiršta, kad Lietuvos dar
bininkų kovą trukdo visai 
panašios aplinkybės, kaip ir 
Rusijos darbininkų.

Lietuvos žemę teriojo len
kų legionininkai, rusų Kol- 
čako pasekėjai ir vokiečių 
Bermonto gaujos. Lietuvos 
teritorija niekuomet nebuvo 
liuosa nuo svetimų okupaci
jų. Ir jai nuolatos grūmojo 
priešų užpuolimai, pavojin
gesni net, negu Rusijai. Kai
po mažą šalį, Lietuvą leng
vi aus gali sutriuškinti len
kai arba kiti koki pikti kai
mynai, negu visa 
—- Rusiją.

Jeigu dėl karės 
pavojaus iki šiol
susitvarkyti Rusija, tai kaip
gi galima ignoruot tokias 
pat aplinkybes, kalbant apie 
Lietuvą?

Mes tatai sakome m ..' 
kad pateisinus Lietuvon 
džią arba tuos blogumus,. *;u- 
rie tenai apsireiškia, o-tik
tai tam, kad padėjus ęro- 
taujančiajai mu^į visuome
nės daliai prieiti prie aiškes
nio supratimo tų dalykų, ku
rie dedasi Lietuvoje.

Jeigu darbininkai nori pa
sekmingai’ kovoti už savo 
reikalus, tai jie turi žinoti 
visas kliūtis, kurios stovi

Antanta

ir karės 
begalėjo

Nauji keblumai 
Lietuvos darbi
ninkams.

Rusijos bolševikai jau iš
sinešdino iš Vilniaus ir ati
davė j j Lietuvai, v Dabar te- 
čiaus lenkai vėl ima veržtis

prieš juos. Ta aplinkybė, 
kad Lietuvai šioje valando
je grūmoja pavojus naujo 
lenkų įsiveržimo ir naujos 
Vilniaus okupacijos, yra vie
na didžiausių kliūčių jų ko
voje už geresnę ateitį. Ji 
duoda progos Lietuvos vald
žiai stiprinti kariuomenę, 
varžyti žmonių laisvę, per
sekioti darbininkų organi
zacijas ir nepildyti tų priža
dų, kuriuos ji davė šaliai, i

Po priedanga kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
valdžia ves kovą prieš dar
bininkų judėjimą. Ji taip 
jau ir dabar daro. Karės 
stovis Lietuvoje jau yra pa* 
skelbtas; piliečių teisės, gva- 
rantuotos konstitucijoje, ta
po suspenduotos. |
% Lietuvos darbininkų padė
tis pasidarė blogesnė. Todėl 
mes, Amerikos lietuviai dar
bininkai, 1 turime dabar su
krusti smarkiau ir padėti sa- 
vn draugams Lietuvoje, y >

Rytoj tilps “Naujienose” 
labai įdomus Karolio Kaut- 
sky’o straipsnis “Kare ir tai
ka Rytuose”, nušviečiantis ; 
dabartinius Lenkijos ir Ru- L 
sijos santikius tarptautinio 
proletariato žvilgsniu.

K. Kautsky yra didžiau
siu šiandie gyvenančiųjų so
cialistų visame pasaulyje. Ji- 1 
sai yra narys Vokietijos Ne- ] 
priklausomųjų Socialdemo
kratų Partijos.

fbolšovilFų oratoriai kalbėjo. Dar 
ir dabar matyt visur languose 
ir ant stulpų išlipinta abiejų pu
sių plakatų ir atsišaukimų.

į Bolševikų traukiniui (aplei
džiant stotį, susitikau komisarą 
Stoklickį, dirbusį pirmiau New 
Yorke prie rusų laikraščio “No- 
vy Mir”, o dabar beužsiimantį 
čia bolšcv ištinę propaganda. 
Viename susirinkime, kur įvai- 
riif šalių tariami darbininkų at
stovai laikė kallbas, Stoklickis 
buvo a t rekomenduotas kaipo 
atstovaująs Amerikos proleta
riatui. » \

Dabar lietuviai vėl yra ponai 
savo senosios sostinės Vilniaus. 
Ar dar bolševikai, arba lenkai, 
kėsinsis dėl jo, parodys ateitis.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas' -*Į

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Fcderuotoii Presai.

Nedarbas medvilnės industrijoj.
Nevv York. — Amalgamated 

Textile Workcrs unijos sekreto
riais pranešimu, medvilnės in
dustrijoj tuo tarpu ynai nema
žiau kaip du šimtai penkiasde
šimts tūkstančių bedarbių. Or
ganizuotųjų darbiminkų-bedar- 
bių skaičius esąs toks: Amal
gama ted Textįle Workers uni
joj’ yra 45,000 bedarbių, United 
Textile Workers unijoj —y 35,- 
000. Visi kiti — neorgianizuo
lieji darbininkai.

Unijos sekretorius sako, kad 
šito nedarbo priežasčių reikia 
j ieškot i ne,tiek susidėjjisio j eko
nominėj padėty, kiek politinia
me medvilnės industrijojs vieš
pačių nusistatjnnc.

moterų darbininkių, veikian
čių įvairiose profesinėse sąjun
gose bei kooperacijose, pričmC 
rezoliuciją protestuojant “pjieš 
karą su Rusija po pretekstu tei
kimo pagalbos Lenkijai”. Re
zoliucija be to reikalauja ūmios 
taikos ir pirklybos santikyių at
naujinimo. Moterų koopera- 
tyvinė gildia taipjau išleido at
sišaukimą į visas moteris dar
bininkes, kad jos atsisakytų au
koti savo vyrus “ambitingo- 
sios valdžios norams”, ir kad 
priešintųsi pasimojimui su
trempti Rusijos darbininkus.

KANADA.
Policistų streikas.
[Federuotoji Presą].

Ottawa. — Ilgos darbo ya- 
landos ir nuolatinis vertimas 
mankštytis dvidešimt/aštuonis 
vietos policistus privertė pa
skelbti streiką. Vietos spauda, 
“tūlų interesų” kontroliuojama, 
paisirii])ino šitą streiką apšauk
ti — maištu. Tos pačios spau
dos žinioiųis, neužilgio busią 
panaudota “griežtųjų 
maištui nugniaužti”.

įmonių

True translation filed vvith the ppst- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Bolševikams apjei= 
džiaut Vilnių. 

----->■-------------
[Rašo ARTHUR RUHL, New Yor- 

ko dienraščio Evening Post kores
pondentas, Lietuvoj].

Kaimas, VIII. 30.
Aš atvykau Vilniun su pir

muoju lietuvių traukiniu tuo 
laiku, kaip paskutiniai bolševi
ku būriai traukėsi iš miesto. So
vietų kariuomenė buvo jau pa
sišalinus, ir tik likusieji bolše
vikų žmonės, susikimšę Ameri
kos darbo automobiliuose, dun
dėjo laukan svarbiausiąja mies
to gatve. Tuo tarpu miestan 
jau maršavo Lietuvos kariuo
mene, apsitaisius amerikietiš
komis uniformomis, ir Vilnių 
apleidžianČių bolševikų pasku
tiniuosius mums teko matyt tik 
komisarus, kurie susėdę dideliu 
automobiliniu, su plevėsuojan
čia priekyj raudona vėliava, 
dardėjo laukan iš miesto.

Per tris okupacijos savaites 
bolševikai padarė daugybę 
areštų ir egzekucijų. Sako, ĮcacĮ 
tų areštų ir žudymų skaičius 
siekiąs šimtų, nors tikrų žinių 
dar nėra. Man pačiam teko 
matyt paliuosuojant keturias-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Prieš lenkų imperialistus. 
[Federuotoji Presą J.

W4isbington. — Nacionalinė 
Ūkininkų Taryba per savo di
rektorių, George P. Hamplon, 
kreipėsi į presidcnttį VVilsorvj, 
kad išvengus Amerikos dalyva
vimo naujame visapasąulinįą- 
ine kare, kurį grūmoja iššauk
ti dabartinė Rusų-Lcnkų (karb) 
situacija. i

Taipjau reikalaujama pripa
žinti Rusijos sovietų valdžią, ir 
kad neturėtų' būt naudojama 
Amerikos įtekmė tos ar kitos 
tautos imperialistinių palinki

mų kurstymui.

NOVEGIJA.
Geležinkeliečiai mes darbą.
Sęattle. — Čia gautomis ži

niomis, rugsėjo 15 dieną Nor
vegijos geležinkeliečiai mosią 
darbą. Reikalaujama padidin
ti algas, bet samdytojai, gavę 
valstybės ministerio Halvorseno 
paspirties, darbininkų reikala
vimus išpildyti atsisako. Atsi
sako neveizdint to fakto, kad 
visose kitose industrijose dar
bininkai gauna netik didesnes 
algas, bet turi ir šiaip jjvarių 
pagerinimų. >

Ir valdžia ir samdytoją/ sku-* 
botai rengiaisi kovon su gele
žinkeliečiais.

“Tai ne mano galioj’”.
Paterson. — Vietos majoras 

Vau Noort griežtai atsisakė da
ryti kokių nors žingsnių, kad 
suvaldžius šilko kompanijos 

Kompanijos mat 
susitarė sumažinti darbininkų 
algas, kurios ir iki šiol buvo to
kios, kad jomis darbininkai vos- 
ne-vos galėjo išsilaikyti. Delei 
šito samdytojų- pasinio jįimo 

Amalgamated Textile Workers 
unijos sekretorius kreipėsi į 
majorą, kad jis darytų “ką nors 
idant apsergėjus gyventoj us- 
dtarbininkus nuo dar negirdėto 
naudojimo”. Majoras ilgai ne
galvojęs atsakė: “Tai ne mano

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1920 

reąuired by the act of Oct. G, 1917

'AUSTRIJA.
Reakcininkų' pastangos.

[Federuotoji Presą].
Vįenna. r—; Londono Diaiily 

Ilcrald korespondento Vienno- 
je, Frcdcrick Kuli žiniiomis, 
Francijos užsienio politika, ku
ri taikoma ton linkmėn, kad ga
vus Austriją talkon reakcijai, 
jau spėjo sukurti naujo grumo- 
jamojo pavojaus. Sakoma', 
kad delei to didžiausio susirū
pinimo jaučiama Viennoje. Bū
tent, kad Vengrų baltgvardic 
čiai įsiveršiu Austruosna ir čia 
sukurs naują baltąjį terorą.

Austrijos lartstovas Paryžiuje? 
Eichhoffas, jau kreipėsi į aire- 
basadorių tarybą, prašydamas 
reikiamos nuo šito pavojaus ap
saugos. Notoje reiškiama pro
testo delei nuolatinio Vengrų 
armijos didinimo, kuomet tuo 
pačiu laiku Austrija verčiama 
sumažinti savosios armijos bū
rius. Kuh sako:

as

keliolika buvo bolševikų pa
smerkti egzekucijai. Kai kurie 
buvo areštuoti dėl to, kad mai
nais jie nenorėjo primtLbolševi
kų pinigų laja kaina, kaip bol
ševikai kad reikalavo. 4 Į “črez- 
vičaikos” (nepaprasto revoliuci
nio tribunalo) rankas buvo pa
tekęs ir Keistutis šliupas, sūnūs . , . . v
\no lietuvių darbuotojo Lietu-Įsais. lai butą protestančių prieš

Darbininkų vienybės pavyzdėlis.
[Federuotoji Presai.

New York. — Rugpjūčio 27 
dieną čia buvo toks atsitikimas. 
Apie trįsdešimts airių moterų 
ciitėjo prie laivų stoties nešinos 
tam tikras drobules su para-

vos nepriklausomybes reikalu 
[Dro Jono Šliupo]. Keistutis 
Šliupas yra vienaty /daugelio 
\ nerikos lietuvių, sugrįžusių 

o tėvų kraštan naujai valsty 
ladėt organizuoti. Revoliu- 

cu.l Iribunalas, iškvotęs jį iš 
pat panagės, galų gale paleido. 
Tarp paimtų į Ruąiją įkaitų bu
vo grafas Antanas' TiškevičiCis, 
narys plačiai pasišakojusios šei
myna/ turinčios Lietuvoj mil
žiniškų nuosavybių.

Paskutiniąją bolševikų oku
pacijos savaitę Vilnius regėjo

Anglų valdžios žygius Irlandi- 
joj — įkalinimą Cork majoro 
Mac Sweeney ir t.t. Stoties dar
bininkai iškarto mete darbų, ir 
prasidėjo demonstracija — iš 
vienos stoties (doko) kiton. Ne- 
užilgi<Kdcmonš.tracijoj dalyva
vo apie dešimt tūkstančių prie
plaukos darbininkų. Ant visų 
Anglijos laivų darbas buvo vi
siškai suparalyžiuotas.
True transl.

miais atatinkamųjų įstaigų val
dininkais, kurie reiškia gilaus 
įsitikinimo, jogei Budapešte rim 
tai svarstyta dėl Vengrų balt- 
gvardiečių veržimosi Viennon. 
Vietos socialistj manymu, tfia- 
džiarų įsibriovimas veikiai gali 
Imt įvykusiu faktu.

vaitos kritingosios padėties 
diegų tenka j ieškoti franeuzų 
politikoje, kuri atvirai siekiasi 
įsigyti Vienną—reakcijai. Pran
cūzų valdžios stipriai kokie- 
tuota su Viennos monarchistais. 
Millerando intrigos Vengruose 
ir Bavaruose nepravcSta vienin
teliai tik todėl, kad užmačios 
Austruose kol kas dar nesusi
būrusios su Budapeštu ir Mu- 
nichu”.

Austrijos darbininkų veda- 
niasai boikotas prieš Vengrus, 
sako Kuh, tai antroji priežastis, 
masinanti Hortliy’ą pulti šia 
kryptimi, vietoj traukinio link 
Pragos ar Belgrado.

True translation filed vrith the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 8, 1920 
as reduired by the act of Oct. 6, 1917

Musų šmėklos.
IIELEN AUGUR.

[Federuotoji Presą],
New York.- Dar viena šmek 

la pasiekė šios šalies krantus 
iš klaikiųjų musų valdžios poli
tikos srįČių Rusijos klausiniu. 
Buvusis valstybes departamento 
žmogus, tyrinėjęs dalykų padė
lį Rusuose, ^Alfredas Nagelis, at
vyko čionai Latvijos legacijos 
sekretoriaus pareigas eitų. Gi 
valstybės departamentas slaptu 
skubumu ' užmetė tai šmėklai 
sukiurusj pro-bolševizmo siaus
tą ir įsakė deportuoti ją pirmuo 
j u laivu.

Valstybė departamentas jau- 
čitųįį turįs negryną sąžinę, kuri 
nebus ramia tol, kol Nagelis pa
siliks Amerikoj ię nevaržomas 
gialės pasakyti tai, ką jisai žino 
apie jo metodus. Kadangi mat 
1919 metais Nagelis buvo patiko 
linas Jungtinių Valstijų valdžios 
agentas — kitaip Rusijos reika
lų ekspertas, skirtas prie Ame
rikos legacijos Stockholnie. Ji
sai buvo vienas iš trijų asmenų, 
kuriais rėmėsi valstybės depar
tamentas, gaudamas tikrų ži
nių apie sovietų respublikų. Ir 
vienintelis jo nusižengimas buvo 
toks, kad jisai pasiakė teisybę.

Jo paties prisiektu pareiški
mu, o taipjau jo praeities liudy 
mu, Nagelis nėra bolševikas. 
Daugiausia, jis yra menševiką-, 
ceaitrininlcjas ir universiteto pro 
fesorius, turintis aikuralingo 
žmogaus liudymą. Po ištyri
mo dalykų padėt'i’cs Rusuose, 
valstybės departamento prašo
mas, jis patiekė raportą, pilnai 
tikslų ir bešališką. Raportas pa 
siųstaZWashingtonan, kur jis 
tuoj palaidota.

Antrasai 'ipvestigatorius, dak
taras Davidson, nuvyko Rusuos 
nia besibaigiant karui, kada ji
sai tapo paliuosuotas nuo savo 
darbo prie Haudonojo Kryžiau’ 
Rumunuose. Jo raportas taip
jau buvo'*tikslus ir turintis daug, 
reikiamų informacijų.

Vienintelis iš šitų trijų asme-^ 
nų, kuris valstybės departamen 
tą patenkino, buvo tūlas rusų 
fabrikininkas, vardu Freunwal-' 
das. Jo smulkbuaržuazinis prie
taringumas sukurė jame natū
ralinį nepakentimą soviūtų. Ir 
šito jis kuodaugiausia išpylė sa
vo patiektame raporte. Nepri- 
puolamai, šitas raportas buvo pa 
matu buvusio valstybės sekre
toriaus Lansingo baisiam “kalti
nimui” sovietų Rusijos, kas bu
vo paskelbta spaudoj praeitą 
vasarą.

Taipjau nepripuolaniai atsta
tyta iš valstybės departamento 
ir Dr. Davidsonas tuoj po to, ka
da jis patiekė.savo raportą. Se
kamas, kur turėjo pasitraukti, 
buvo Nagelis .

Ir dabąr — ironinga proga at
neša tą latvį Amerikon, kad pa
sikabinus savo skrybėlių yftn ar 
t? prie valstybės departamento. 
Perdaug larti. Departamentas 
todėl, persergėtas dėl galimų ne
smagumų ateityj, davė kable- 
gramą vyriausiam Jungtinių Vai 
stijų komisionieriu Rygoje, kad 
jisai Latvijos valdžią painfor
muotų, jogei Nagelis “lafimeniš- 
kai” nėra geidaujamas šioj ša
ly. Kažkaip, kablegramas atėjo

to, kas pasidarė su generolu 
Graves’u, Amerikos ekspedinės 
kuriuomenčs Rusijoj komanduo 
tuoju, kuris taipjau patiekė ra
portą apie Rusiją. Kada Gra- 
ves’o misijai Rusijoj pasibaigė, 
tai vietoj sekt stipriai Įsigyve
nusį paprotį, grįžti Washingto- 
nan ir patiekti reikiamą prane
šimą, jisai nubugdyta į Filipinų 
salas.

Gal reikėtų patarti, kad vals
tybės deinartamentas surastų la
bai labai nuošalų kampelį, kur 
pasiųsti būrį savųjų šmėklų, ir 
kad labiausiai nuošalus kampe
lis butų parinkta tiems, kur bu
vo nepapankamai išmintingi 
tiekdami raportus apie Rusiją.

įvairumai.
Už ką bolševikai sušaudo?

*■" ■ B
Bolševikų dienraštyj “kvies

ti j a” 158 num. paskelbta su
šaudytų žmonių Maskvoje sąra
šas. 1) Fcingold, 28 metų, už 
tai, kad pardavęs valdžios turto 
paėmė pinigus, įsitaisė raudon
armiečio pasą ir ėjo j Lenkiją. 
2) Žemeklfejev, 42 m., būdamas 
valdžios maisto sandėlio užveiz- 
da, supirkinėjo iš žmonių mais
to korteles ir su joms gaudavo 
produktų. 3) Sultanšak, 30 m., 
būdamas maisto kortelių biuro 
pr įžiūrėto jas pavogė 850 kor
telių ir pardavinėjo žmonėms. 
4) Bliumel, 26 m., būdamas 
maisto kortelių biuro užveizda, 
padare fiktyvį namu komitetą, 
kurio vardu gaudavo maisto 
korteles, ir jo draugus Arcbi- 
pov, 29 metų, už tokį pat prasi
kaltimą. 5) Zibin, 24 m., ir Zi- 
bin, 25 m., BuČin, 27 m., už 
šniukliavimą maisto kortelė
mis: 6) Beloki pa tko va, 50 m., 
už pardavinėjimą vogtų talonų 
audimui gauti. 7) Gukov, 36 
m., 8) Saveljcv, 36 m., už par
davinėjimą maiste kortelių. 9) 
Delišniuk, 29 m., už' pavogimą 
60 pūdų druskos. 10 Knisa, 24 
Tn., Oigo, 23 m., Pmsnikov, 18 
m., Gromozdin, 30 m., Balą^ov, 
19 m., Oriov, 20 m., už speku
liavimą maisto kortelėmis. 11) 
Foniin, 36 m., čurkin, 36 < m., 
Zviša, 33 m. Svadkovski, 27 m., 
.Fasov, 20 m., už spekuliaciją 
spiritu. 12) Nikanorov, 26 m., 
už paslėpimą 67,000 aršinų au- 
jjimo. 13) Fopanpv, 50 ni., Le- 
vinson, 39 m., Malinchov, 39 m., 
Ečeistov, 32 m., už vogimą val
džios audinio. 14) Ragožių, 28 
m., už pard. maisto kori. 15) 
Gaševski, 24 m., už sudarymą 
nesančio komiteto ir dirbimą 
netikrų orderių. 16) Macuk, 25 
m., tardytojas, už reikalavimą 
iš tardomojo pinigų ir surašy
mą netikro protokolo.

Jokių prierašų, manau, ne
reikia!— Svečias.

ŠMUGELI^ MASKVOJE.
31------

Bolševikų “Ižvestija” 158 
num. rašo: Maisto reikalai Mas
kvoje blogame stovyje. Viskas 
gaunama tiktai kortelėmis. Bet 
kortelėmis daroma didžiausias 
šmugelis. Pasirodo, kad apie 
400,009 netikrų kortelių varto
jama. Už maisto kortelių šmu
gelį kaipo už didžiAusią prasi
kaltimą aštriausiai — net mir
ties bausme, baudžiama, bet ne
daug ką tos bausmės gelbsti.

tarp lietuvių ir bolševikų. Kova 
buvo taip karšta, kad lietuviai 
žut-but drįso dalyti ir metyti 
'lapelius) miniose /.nionių, kur

ANGLIJA.
Protestuoja prieš karą su 

Rusija.
K

[Federuotoji Presą].
Londonas. — Moterų indus

trinių organizacijų bendroji ko
misija, atstovaujanti milioną

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip IcriminatiškuosH 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro 
visokius dokumentus irpopierast

Narnų Ofisas 8
$123 8. Halsted SL

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

S

Miesto Ofisui
127 N. Dearborn lt 

1111*13 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

r

po to, kada Nagelis buvo iške
liavęs kartu su savo moterimi..

Eitis sąloje šitasai “asmeniš
kai” negcidaujajnas syetys pasi
tikta specialia tardymo taryba, 
kuri jam atkirto visokį susisie
kimą su išlaukiniu pasauliu. Ne 
veizint jo protestų, kad Latvija 
nėra komunistinė respublika ii” 
kad jis pats visuose savo raši
niuose .yra pareiškęs opozicijos 
Leninui, Nagelis valstybės de
partamento yra informuojamas, 
kad valdžia tetyrinti tik vieną 
pasirinkimą — deportuoti jį.

Akylus dalykų padėties sekė
jai prietikį su Nageliu skaito 
esant paniatujintu priparodymų, 
kad žmonės, kurie tiekia Jung
tinėms Valstijoms raportų apie 
Rusiją, gali taipjau eiti ir pasi
nerti Baltijos jūron. Be to, įs
nauja keliama klausimas delei

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

■ESOBi

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortfcage Bank

RE AL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS
809 West 35th S't., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

1

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

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

8



! Federalės Agentūrų Bendrovė!.
PINIGU TIKRAS KURSAS .

ŠIANDIE, SEPT. 3, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.50
LATVIJOS 100 rublių .......  "$2.25

, VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50
LENKIJOS 100 markių ....... $045

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą i pinigą 80 nuoiimt|s 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus) liekasi pasiųsti j Europą 
tą pačią dieną pagal |os dienos 
kursą. Pinigus siunčiam l visus 
Lietuvos kraštus.

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

nesuranda. Kam tie laiškai prl-! 
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

505
510 
511 
512 
513 
518 
519 
525 
526

' 529
535 
546 
548 
549 
550 
55|*Doininikas Rangelis 
5HflMDumbrauskiene Agota 

. 554
561
566 
568 
571 
580 
581 
585 
590 
602 
603 
605 
608 
618 
619 
636 
637 
638 
644 
646 
647 
649 
.653

662
663 
f>64 
668 
669 
675 
676 
§79 
680 
681 
690 
691 
692 
695 
696 
703 
705 
708 
709 
716 
717 
719 
722 
723

gos nuomų tarybos ir nuomi
ninkų komitetai rekomendavo 
gubernatoriui Lowdcnui kiek 
laiko atgal,, bus pasiųstas.

Vakar korporacijos advokifly- 
tas Ettclsonas. įteikė dokumen
tą padėjėjams Chcster E. Cle- 
veland ir llarvcy C. Fdšter už
tvirtinti. Šiandie anksti alder- 
nianas Mulcaky ir jo kolegos 
susirinks oficialiam dokumen- 
tb užtvirtinimui ir jo pasirašy
mui.

liau “buvusieji žmonės” bandė 
sukurti “tikrą darbininkišką 
chorą”. Bet pasirodė, kęd kurti 
yra daug sunkiau nei ardytį. Tai
gi jie nutarė duoti “šventą pa- 
kajų”. Vadinas, choro mes taip 
ir neturime. Girdėjau, kad ši
tuo reikalu žadėję •pasirūpinti 
Raudonosios Rožės kliubo nariai.
4<ad jie bent greičiau pasirūpin
tų!

■ • 1 • H 1 ‘ rašyti kuodaugiausia. Ir vėl sis anglų laisvamanių kalbėta’PtlIUJI! SlftlftynflSA nei gu-gu... Kodėl taip? jas, advokatas Herald Molks.vietos klerikalai ir gi 
veikia, šitą jų “veikimą” — 
lietuvių darbininkų tamsinimo 
darbą Veikėtų kelti aikštėn. Rei
kėtų parodyti vietos darbinin
kams kas jie do, paukščiai. I>t 
ir vėJ nei gu-gu... Kodėl taip?

Gal sakysite, kad dusų drau.-
.!r rar^?7 šalpos organizacijas bei chorus. 

. Bet ir čia nieko nelaimėjo. Da
bar jie jau nurimo ir elgiasi .kuopa buvo pagaminusi tamTik-

ROSELAND______
ROSELAND.

Užmiršai kampelis. į 
. r ■ I

Musų draugai ir veiklus ir 
apsileidę. Savo organizacijose 
jie veikia kiek gali ir nusimato, 
bet apie savo veikimą — nei į^u- 
gu. Čia pat po šonu turime sa
vo dienraštį, bet iš musų koloni
jos žinių visai nesimato. Kodėl 
taip? * I

Štai, nesenai vietos LSS 137 
kp. draugai suskubo rinkti au
kas’Socialistų Partijos rinkimų 
žampanijos fondan. Trumpu 
laiku surinkta daugiau kaip 
šimtas dolerių. Ir apie tai nei 
gu-gu... Kodėl taip?.

Kitose vietos draugijose nuo
latos tai šis tai tas veikiama, ši- prie vietos draugijų prisidėjo dar 
tą veikimą reikėtų nušviesti mu
sų dienraštyj. Ir vėl nei gu-gu 
... Kodėl taip?

Vietos draugijos tariasi pasi-

O —

Pagalios, ir pas mus visa nu
rimo. Kivirčai, kurių čia buvo 
sukėlę “buvusieji žmonės”, jati 
pasiliovė. Po to, kada jiems ne-1 
pasisekė suardyti vietos LSS. 81 
ir LDLD. kuopas, jie dar bandė 

" pasigrobti į savo rankas tūlas pa

ti? Ne, ne„ meldžiamieji-. • Tai 
tik mažas (kad nepasakyti di
delis) jų apsileidimas.

Draugai, Wake up!
—Detroitietis.

— o — 
Kiek laiko atgal vietos LSS.

Andrikis Frank 
Balutis Mrs. M. 
Barbu Erėmis 
Barsdu Stanislowa 
Bartkus John 
Bielskis Juozapas 
Biezis Mikulas 
Budris Alex 
Buczis Peter \ 
Bujvidas Franciškus 
Cibaucka Vincenta 
Cycenuj Jozapuj 
Dagia Mikola 
Dauksza Klemens 
Dcjokas Villiam

kaip žmonės. Draugijų susi“ rų kvitrfncijų rinkimui aukų Lie- 
rinkimuose vaidų
Ką jie beveikia savoj organizaJ 
cijoj, jeigu jos dar nepalaidojo ‘ 
— nič nieko nebegirdėt. Net ir 
savo spaudoj jie jau nebesigiria 
“smarkiu veikimu”. 7’ 
kiam veikimui jie jau netinka. 
Jeigu kada nors jie patįs ims! 
pešties — well, tuomet jie ir vėl 
“smarkiai veiks”, suprantama, 
norėdami pasirodyti kuris jų - 
dėsnis “kovotojas”....

— o — x 
Smagu pažymėti, kad ir musų 

rubsiuvių organizacijoj jau “vi
sa ramu”. Vietoj pešties už tos 

liet, laisv. kuopų. Bet to n^ąvei- ar kitos frakcijos gerumą ar 
zint, veikliausi tos kuopos na- blogumą, rubsiuviai dabar svar- 
riai gyvena North Sidėj. Taigi s^° savo organizacijos reikalus, 
nepasiriksiu 'pasakydamas, kad į Beje, rubsiuviai reiškia didelio 

pasitenkinimo, kad jų organo 
“Darbo” redaktorius galų gale 
“susiprato”, taigi rezignavo. Gal 
dabar jį pasiims redaguoti iš
mintingesnis žmogus.

. — Aš pats.

NORTH SIUS
Iš draugijų darbuotės.

Northsidė visuomet buvo veik
liausia ir pažangiausia Chica
gos lietuvių kolonija. Tokia ji 
yra ir dabar. Pastaruoju laiku

viena organizacija, būtent, Liet. 
Laisv. Susivienijimo 1-moji kuo
pa. Tiesa, toji kuopa nevisai 
priklauso North Sidej: ji suda-

statyti nuosavą svetainę. Veik-jryta j§ susivienijusių Chicagos
liausi šitamp darbe — patįs inu- 
sų draugai. Apie tai ir vėl rei
kėtų rašyti; reikėtų paaiškint 
gerąsias ir blogusias ( jei tokių 
yra) to veikimo puses. Bet — 
nei gu-gu... Kodėl taip?

Vietos LSS. kuopa žada, kar
tu su 9-tos wardos socialistais, 
varyti stiprią rinkinių kampa
niją. Apie tai reikėtų rašyti,

Persikėlė 
•|II <O*V9tU3 

18 a|®)S ’S 66601
•soJSų ojjnjĮ bf 

-ipnjf ėuoaij nu 
-nrgud rcJftnąsad 
-nj .‘asoSiį tud^oui 
biuuAjed nunj, 

OHSfiHS *V 
mot

jau nebekelia. į £uvos Soc.-Dem. Partijai. Aukų 
• surinkta nemaža. Bet negirdė- 
Įjau, kad kokia nors kita musų 
Sąjungos kuopa butų taipjau 
rinkusi apkas. Beje, tik draugai

Matyt, jo- yvaterburiečiai pralenkė cicerie- 
čius. Bet kurgi kitos musų kuo
pos ?

Sužeidė 14 žmonių.
Praeitą naktį susidūrus ūg- 

nagesių trokui 'su galvekariu 
ant 63-čios ir Normai gatvių 
iižmušo tris žmones ir keturio
lika sužeidė.
Arnbld Bross, 3708 S. Wells 

gatvės, vežėjas ugnagesių tre
ko, tapo išmestas ant gatvės. 
Jis tapo nugabentas į šv. Ber-

Pinigai iš

Tuli žmonės sako, kad “šis 
kontras dabar yra drai”. Jiems 
reikėtų atvykti musų Ciceram 
Kiekviena “kuinutū” jau išmo
kusi pasidarytų — “munšaino”.

— Cicerietis.

vyriausi kuopos palaikytojai yra 
northsidiečiai.

LLF. 1-moji kuopa gyvuoja 
gan gerai. Narių skaičiumi taip
jau gan turtinga. Beje, jo£ 
globoj (teisingiau sakant jos na
rių priežiūroj) yra ir liet, laisva
manių organas “Kardas”. Pra
eitą žiemą ir šią vasarą' kuopa 
buvo surengusi visą eilę pramo
gų vakarų bei šiaip viešų sueigų 
— prakalbų ir tt. Sekamą ne- 
dėldienį ir vėl rengiamą viena to- Yp^ nlošiasi vietos LSS. ku<7

________ CICERO 
žinios-žinelės.

Besiartinant žiemai ciceriečiai 
ir vėl pradeda galvoti apie pra
mogų vakarus ir švietimo darbą.

A. C. Linberg, 27 metų senu
mo, 1135 Fletcher gatvės, kon
duktorius Fullerton gatvekario, 
tapo mirtinai sutriuškintu va
kar ryte tarpe gatvekario ir sie
nos Wrigh^Xvood gatves gatve- 
karių barnūs. Lindberg lipo iš 
gatvekario, kuriuo jis ką-tik bu
vo atvažiavęs barnėn. Jam li
pant laukan gatvekaris nušoko 
nuo bėgių ir sukdamasis aplink 
pribloškė jį prie sienos.

Frank Englerart, nujausda
mas ką nors negerą, išlipo iš 
gatvekario ir rado Lindberg ne
gyvą.

< Išgelbėjo iš ugnies.
Ugangesių viršininkas Joseph 

S. Kerigon vakar išgelbėjo šei
myną su keturiais vaikučiais iš 
degančio namo ant 5901 S. Sta
te gatvės. Namas visiškai tapo
ugnies sunaikintas.

jog pardavi-
delei se-

k i a pramoga piknikas čemau- p0S narįai. Sekamą žiemą jie 
sko darže, busią suruošta ytin norį surengįį vjSą eįję apšvie- 
platus programas. Be kita kai- į.og va]ęarų — prakalbų ir pre- 
bėsiąs M. X. Mockus ir paskilbu- iekcijy. Butų tečiaus gera, kad

Apiplėšė belaukiant gatvekario.
Leonard Boltz, 1637 N. Ked- 

vole gatves, tapo} apiplėštas jam 
laukiant gatvekario prie E. 56-r - ------- 1 ' *. ;

Susipažinkite su musų
I KANKA

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI Už- 
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS Į

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus fnes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

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

tuva.
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams 

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

geriausiai.

MUSŲ RANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Depositors State Bank
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

apie tai draugai pasitartų jau 
sekamame kuopos susirinkime. 
Reikia rengtis išanksto.

— o —
Praeitą žiemą vietos lietuviai 

i buvo subruzdę, kad pasistačius 
nuosavą svetainę, kuri čia labai 
reikalinga. Bet dabar, kažin ko
dėl, apie tai nė gu-gu...’.. Tai ne
gera. Svetainę turėjome pasi
statyti jau šiemet. Bet jeigu 
šitaip veiksime, tai kažin ar ją 
turėsi ar sekamais metais..

— o-- '
Kadaise prie vietos LSS. kuo

pos buvo sukurtas mišrus cho- 
1 ras. Kilusi musų organizačijo- 
I je suirutė tečiaus privedė prie 
’ to, kad choras — palaidota. Ve-

banditai atvažiavo automobiliu 
iššoko ir atėmė iš jo deimantinę 
Išpilk ulę, $112 vertė, nevažiavo.

/Areštavo 60 “anarchistų.”
Detektyvai McDonough, fi

gom Phillips, O’Mara ir Fro- 
enick padarė krat£ senoj baž
nyčioj, 711 N. Ada gatves pra
eitą naktį ir areštavo 56 vyrus 
ir ketu ridi moteris. Sako, jie 
visi esą “rusai anarchistai.” 
Taipgi užgrėbta kiek rusų lite
ratūros. Ne vienas areštuotųjų 
nemoką kalbeli angliškai.

Reikalauja virš pragyvenamoš 
algos.

Užvakar Arthur Sturgis, sta
tistikas ir inžinierius liu
dijo prieš federalį teisė
ją Alchuler skerdyklų darbi
ninkams algų pakėlimo klausi
me. Ponas ,Sturgis rinitai pa
reiškė, kad darbininkai privalą

PROTESTAS.
(Atsiųsta)

Mes žemiau pasirašę nariai 
Draugystes “LIUOSYBĖS” siuo- 
mi protesjtuojame visa išgale 
prieš pardavimą lotų Tautiško
se Lietuvių Kapinėse.

Mes skaitome, 
inas yra neteisėtas 
kančių priežasčių:

1. Susirinkime dalyvavo tik
tai penki (5) nariai, be^yaldy- 
bos ir nutarimas negali Riti da
romas be didžiumos nariu suti-

♦

kimo.
2. Lotai parduodami su^ di

deliu nuostoliu draugystei, nes 
parduodami už pigiau negu jie 
atsieina pačiai draugystei; lotų 
gi verte yra žymiai pakilus iii 
jie parduodami už pigiau ne
gu jų tikroji vertė.

Todėl mes žemiau pasirašiu
si! ji reikalaujame, kad pardavi
mas tų lotų butų panaikintas ir 
kad lotai pasiliktų draugystės 
savastimi pakol didžiuliui 
rių kitaip nuspręs.

Geo. Cizinauškas, 
John Ustaitis, i 
Antanas žičkus, 
K. Jankaitis,

• Kastantas Sidabras, 
S. Sargunas, * 
Stanislovas Dijokas, 
K. S. Ramashauskas, 

<K. A. Jozapaitis, 
J. Alex, 
Juozas Stažas, 
A. Marchinkus.

Chicago, rugp. 30, 1920.

na-

Nepristatyti laiškai.

SHOWIN’ H1S COUS1N THE TOWN! By Ąd Carfer

-—>YOUft& PRfcTTY ’POfcTANT
ROUNP TH1S TOWN A1NTCHA 
L, TOMMX ? r  ----------- ~—’

INTERNATIONAL CARTOON CO.W

O JA 5£T THB P KIČE MAN BA<K 
THERE WHAT SAIO HEUKB T‘ MET • VE U. 
HE'S A rRlENt> OP MINK AN iF YO<» 
GiT •\tyiED FER. ANyTH>N<? JES* ( 
MENTlON MY NAME N HE U. CtTCHA GO

JONAS ZOBIELA
Persiskyrė su šituo pasauliu, su
laukęs 53 metų, 2 d. rugsėjo, 
1920 m., 6:30 valandą iš ryto. 
Paėjo iš Kauno rėd., Telšių ap., 
Plungės vals. ir parap., Jcrubai- 
čių kaimo. Išgyveno Amerikoj 
20 metų, buvo vedęs 15 metų. 
Paliko nubudime moterį Oną 
Gruinaitę po, tėvais, iš kaimo 
Stanelių, Bernotavo vals., 2 duk
teris ir 2 sūnūs beraudojančius. 
Laidotuvės jAyks subatoj, 4 d. 
rugsėjo, 1920 m., iš namų po 
10739 Michigan Av., Roseland, 
III., 8 vai. iš ryto j Visų šven
tų Bažnyčią, iš ten į šv. Kazi
miero kapines, širdingai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse vi
sus gimines, brolius, seseris ir 
visus pažįstamus. Pasiliekame 
nubudime moteris ir 4 maži vai- 
k n A i *) i

ONA /ZOBELIENfi.

žiausia 10 nuošimčių aukštesnė 
už pragyvenimo skalę. Jis įtei
kė teisėjui išdirbtą datą sulig 
kuria skerdyklų darbininkams 
ilga turėtų būti pakelta ma
žiausia 25 nuošimčius.

Nuomininkai jieškf) valstijos 
pagelbos.

Cliioaigiečių reikalavimas le- 
Įyslatyves pagelbos pažaboti 
pelnagaudas, namų savininkus, 
.Uis įteiktas gubernatoriui Low- 
lenui šiandie per Cressy, kor- 
joracijos advokato padėjėją. 
Trumpas nuorašas prtipuonuo- 
jamų įstatymų, kinius Chica-

Duro Pauline 
Flipkauskis Stanislovas 
Gaidis K. 
Garbauskas Antanas 
Gazas Ludwikas 
Givanskis Antanas 
Gleiznis John 
Gritenu Piatru K. 
Guknienė Domeęelė 2 
Ivinski Anton 
Jankaitis Petras 
Januška Dzidor 
Juyrinikas Jonas 
Keturakis J 
Kcsiunas Jg. 
Lauraiti Tonu 
Saliomise Lelieka 
Denkart F. 
Lidzius Kazimer 
Lomsargis Kaz. 
Lukasenriuke Ona 
Marti si ne J. 
Mažeika Dicuizos 

659 Nutardis Ludvikas 
Ona Valaituki 
Onedackeney Marijona 
Poeene Monika 
Paukštys Vincas 
Paukščiui Vincui 
Petrauskis Juzapas 
Petrulis Ferd. 
Pilkauskas S. V. 
Platokis John '
Plukas Anupras * 
Laurincutis Jurgis 
Rackavvskis Franceskus • 
Ragauski Stela 
Rakas F A 2 
Ramanauskas Joną 

Rudrauskas R 
Sakaues'kas F 
Sauruska Antana 
Savickas Juozas 
Seibutis A 
Shatkus Petri 
Shereikis John 
Siminauskaiti Pranciškai 
Simkis Jazapa

733 , Svazaite Anna 
Urbutis Jonas 
Vaiciukaukis Jozapas 
Valaitis Ona 2 
Vaseris Frank •
Vilis Antanas P 
Waivadas^ Jonas 
Walintonomczis Stanli 
Weishville Antonas 
Tukoviez Frank

769 Yureweciu Andrieyus
773 Žiedas A
774 Ziegmont A

PRANEŠU VISIEMS, kurie tik 
sergate eikite pas Peter Miller, ku
ris manę išgydė. Aš sirgau per sep
tynis metus ir niekur pagelbos''noga- 

--vau, pakol neatradau Peter Miller, 
kuris davė man rodą ir palikau svei
kas, Peter Shillus, 1816 Rubel St., 
Patarėjas

PETER MILLER, 
2128 W. 22nd St. Chicago, III.

Jewelry krautuvė,

Rockiordo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

dr. c. k; Suauga
DENTISTAS

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

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

žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
nbgero adreso, paštas adresatų

746
748
749
750
753
755
756
766
768

Ganai 6222
DRkC. K. CHĖRRYS 

USTUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. I^eavitt StB. 

CH1CAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

lies. 11^9 Independente Blvd. CMcaie
Tnlephone Van Buran 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nė^ėlioins 10—12 dieną

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

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

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

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

S-T-A-I S£E
SVEIKATOS SEKRETAS
Mrs paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAfSTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos metodą kuo visokių ligų.

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

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

RV
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PRANEŠIMAILaiškai iš Liatuvos - Brighton Park. Laisvės Lietuvos 
| draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, 5 dieną rugsėjo, 1:30 po pie
tų A. Pociaus svet., 3824 So. Kedzie 

i Avė. Visi nariai malonėkit susirinkt 
laiku, nes turim daug svarbių dalykų 
svarstymui. — J. Misiavičius, pįrm.

I

Prašo knygų.

Frank Jurkus 
buvęs depozi torius nusibank- 
rutijusio Jonb Tananevičiaus 
banko prašomas yra tuojaus 
atsiliepti į Naujienų ofisą rcika-

NAUJIENOS, Chicago, III.

KEIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMA
MOTERŲ VYRŲ

3 d., 1920

ŽEME

REIKALINGA — mergina prie na
mų d 
kęsti

Petras Dašukinskas, Bokiškė- 
lio dvaro, Rokiškio pašto, rašo 
J. Memeliui j Cedur Rapids, 
Iowa: - x

Labai prašyčiau tamstų, ar 
negalėtumėt atsiust darbininkiš-

žinojau, kad tamstos siunčiate
Rudeliu sodžiun Anr rikos dien-

siųstume! bent kelias knygutes 
scenai, ypač labiau tinkamų 
Lietuvos darbininkų siųirali- 
mui. Pas mus. Rokiškio ap- 
nkrityj, yra susiorganizavus dar
bininkų profesinė sąjįmga savo 
reikalams ginti nuo dvarponių. 
Tatai kad padidinus sąyo kas^i 
darbininkų reikalams ginti, są
junga norėtų Abeliuos ir 
kitur surengti vaidinimų, su 
deklamacijomis, šokiais etc., 
bet Lietuvoj dabar beveik nega
lima gaut tinkamų darbininkiš
kų veikalų, šiuo tarpu prisiei
na tenkintis tuo, kas yra, bet 
iš to darbininkai negauna jokio 
dvasinio peno, jokio pamokini
mo.

Pas mus dar tebusiančia re
akcija. Krik ščionys-demok ra
tai, naudotkimies darbininkų 
nesusipratimu ir silpnumu, sten 
giasi užgriebi viską į savo ran
kas. Spiriamės, kiek galėda
mi. Padėkite mums ir jus. 
draugai amtrikiČiai, nors lite
ratūra. — Petras Pašukinskas.

V. K. Ručinskui, Chicago, III., 
rašo jo giminaitis studentas nuo 
Pilviškių:

... Man prisieina sėdėti na
mie, nes užrubežin paso neiš
duoda. Namiškiai visi sveiki. 
Orus buvo sausas — arti du mė
nesiu nelijo, tat į vasarojų labai 
atsiliepė. Kviečiai ir miežiai nu
plauti sudygo. Todėl šįmet ro
do derliu nekoki.

Nors Lietuva su bolševikais

tikėjimo taj i taika nėra. Dienos 
kladsinias Lietuvoje, tai bolše
vikai. Įėję Vilniun lietuviai nu
ginklavo lenkų batalijona ir 

varėsi. Bolševikai atėmę lenkus 
toliau nusivarę ir 20 karininkų 
nužudė. Bolševikų • išvaizda 
labai baisi. Kirgizai, kalmukai, 
čerkesai ir kitos puslaukinės 
tautos užplūdo lenkus, kaip ka
daise gunai Europą. Bolševiko 
kareivi ja . neaprupirnma nei 
maistu nei drapanomis, o ką iš
plėšia iš žmonių, tuo ir maitL 
naši. Per karų išsidirbo tokia 
patarle: “Kas nori bolševiku 
kareivijon, galis tiek ir tiek, ir 
plėšt kiek nori”... Lietuviai ne
tiki liolševikams, nors tie pasi
rašė taiką ir turi šiapus Vilniaus 
apkasus nuo bolševikų. Vienu 
žodžiu, bolševikų bijo kaip ir 
nebūtų taikos.

Pranešimai
P. P. D. U. mėnesinis susirinkimas 

bus subatoje, rūgs. 4 d., 8 vai. vaka
re, Aušros svet., 3001 So. Halsted St.

Rašt. J. B.

Roseland. Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis rengia išvažiavimą panedėly- 
je, rugsėjo 6 d., j Washington Heights 
miškus. Atsilankykite visi, nes tai 
paskutinis šiame sezone toks išvažia
vimas. — Komitetas.

Hoffmano Prirengiamosios Mokyk
los gramatikos skyrius turės sueigą 
mokyklos Assembly Hali nedėlioj, 
rūgs. 5 d. Kai kurie mokiniai laikys 
kalbas. Simpatizuojantys mokyklai 
kviečiama atvykti. Mokykla yra 1537 
N. Robey g-vės. —

Roseland. — Draugijų Sąryšio pa
laikančių viešąjį knygyną delegatų 
susirinkimas įvyks utarninke; rugsėjo 
7 d., 8 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 Michigan Avė. Visų de
legatų pereiga atsilankyti susirinki- 
man laiku. — Pr. Grybas, sekr.

10500 Lafayette Avė.

Ketvirto Wardo Lietuvių Politiško 
ir Pašalpos Kliuho jaunų mergaičių 
choro pirmoji po vakacijų repeticija 
bus nedėlioj, rūgs. 5 d., 12 vai. die
nos, Fellowship svet., 33Čio Place. 
Visos choristės malonės susirinkti pa
skirtu laiku.

Taipjau toj pačioj svetainėj ir tą 
pačią dieną, kaip 1 vai. po pietų bus 
susirinkimas visų artistų ir artisčių, 
kurie vaidins veikalą “Lizdas naminio 
liūto”. Bukite visi laiku.

— M. M. Yuodis, pirm.

Brighton Park. Keistučio kliubo 
Dramos skyriaus repeticija įvyks pėt- 
nyčioj rugsėjo 3 dieną, 7:30 v. v., A. 
Pociaus svet., 3824 So. Kedzie Av. 
Visi lošėjai ir lošėjos malonėkit su
sirinkt laiku ir atsivest naujų draugų.

— J. Misiavičius, Orgarr.

Chicago Lithuanian Benefit Club 
(Chicagos I.ietuvių Pašalpos Kliubas) 
laikys savo mėnesinį susirinkimą su- 
batoj, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vak. pa
prastoj svetainėj, 1900 So. Union Av.

— Valdyba.

Brighton Park.—Penktadienį, rug
sėjo 3 d., kaip 7: 30 vai. vak.J Para
pijos darže bus rodomi įdomus pa
veikslai iš Lietuvos. Parodoma visa 
Lietuva, kaip ji išrodo po karės, su 
Lietuvos kariuomene, įvairiais valdi
ninkais, miestais ir miesteliais.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

Krutamu paveikslų teatro. Biznis la
bai geru eina, tik man vienai yra 
persunkti, nes 'apart teatro aš lai
kau dar kitą, hiznį. Partneris turi 
jnešt $1,500. Norėdami platesnių 
Žinių kreipkitės antrašu.

W. MISEVIČIUTfi,
3548 So. Halsted St.,Chicago, III.
. SIŪLYMAI KAMBARIŲ

KAMBARYS dykai vedusiai porai 
su primokėjimu už pridabojiiną vai
kų. Atsišaukit po 5 vai: vakaro.

A. O., 
2339 W. 22nd Placc, 

Imas f lutas.

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU lengvo darbo k. t. už 

pardavėją arba už darbininką Store. 
Kalbu lietuviškai, angliškai ir lenkiš-L. S. S. 81 kp. susirinkimas' įvyks

subatoje, rugsėjo 4 dioną, 1822 Wa-1 rašau taip pat, kaslink teisingų- 
bansia Avė.,' Liuosybės svet. Fra- Ino galiu priparodyt, Kam yra toks 
dŽia 7:30. Draugės ir draugai, malo- hnogds reikalingas, malonės atsi- 
nėkite būti visi susirinkime, ir kurie šaukt.’
esate paėmę blankas aukoms rinkti. IGNOTAS NARUŠA, '
Socialistų Partijos kampanijai, malo- 3208 So. Wallace St., Chicago, III. 
nekito sugražinti. —Komitetas. 1 ~

---------- REIKIA DARBININKŲ
L. S. J. L. 1 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 3 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai susi
rinkite paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių yeikalų aptarti.

— Valdyba.

MOTERŲ
JAUNOS MOTERS

Jus galite padaryti gerus pi
nigus musų didelėse Havvthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. I pageidaujamų darbų, iš kurių 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj galite pasirinkti, 
rugsėjo 5 d., 10:30 vai. ryto, Univcr- 
sity of Chicago Scttlement, Club 
Room, 4630 Gross Avė. Draugai ir 
draugės malonėkite laiku būti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

— D. Matuz, Sekr.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
rugsėjo 3, Unijos salėj, 1564 N. Ko
be/ st. Pradžia 7:30 v. vakare. Ma
lonėsite nariai, pribūti laiku, bus 
daug svarbių reikalų.

— F. Juozapavičius, Rašt.

L. S. S. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, rugsėjo 5, kaip 
10:30 vai. ryto p. M. Meldažio sve
tainėj. Visi *nariai ir norintįs įstoti 
kuopon prašomi atvykt laiku.

— Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožes 
Pršclp. Kliubo mėnesinis susirinki- 
n. s įvyks petnyčiojė, rūgs. 3, kaip 2 
v. vak., J. Neffo svetainėj, 1500 So. 
49th Avė. Draugai malonėkite visi 
at.'lankyti. Tarpe kitų reikalu bus 
rę. kam! darbininkai. Kliubo^vakarui 
Labor Dav, rūgs. 6 d. Jono šalčio 
8V2t. 4837* W. 14 St.

— A. Liutkus, Sekr.

L. A. 36 kp. mėnesinis susirlnki- 
įvyks pėtnyčioj rugsėjo 3 d. Auš- 
svetainėje 3001 S. Halsted St.

Visi nariai bu- 
Kviečia Valdyba.

mas 
roi 
Pradžia 7:30 vakare, 
tirai susirinkite.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų cho
ras savo repeticijas perkelia iš ket
verge į pėtnyčią — toj pačioj Mclda- 
žio Svetainėj. Taigi sekama choro 
repeticija bus jau ne ketverge, bet 
pėtnyčioj, rugsėjo 3 d. Choristai mel
džiami susirinkti laiku.

— F. Mažola.

Pajieškcjimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes 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 
5uo adresu:

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

JONAS MATUZEVIČIA
tapo užmuštas Rugpiučio 28 d., 1920 
m. ant Grand Av. ir North Av. per 
pasažierinį automobilių. 45 metų 
amžiaus, paeina iš Mogilevos gub., 
kur yra jo moters su trimis vaikais. 
Jeigu randasi kur nors jo giminės 
malonėkit atsišaukti šiuo antrašu:

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

PAJIEŠKAU Jono MatuHavičiaus, 
paeina nuo Veiverių, Marijampolės 
aps., Suvalkų gub., kur važiuodamas 
į Ameriką atsilankė pass Andrių Lu
koševičių, kaimo Podrečių, valsč. Vei
verių, aps. Marijampolės. Prašau at
sišaukti, turiu labai svarbų reikalą. 
Antrašu: ,•

ANTANAS BUBLIS,
1408 Haster Avė., Centralia, 11.1

PAJIEŠKAU Juozapo ir Jono Ši
maičių, 14 metų atgal gyveno po No. 
4518 So. Wood St., Chicago, III., pa
eina iš Užnugarių kaimo, Batakių 
vals., Kauno rėd., prašau atsišaukti, 
Juozapas Beiszis. Mano adresas:

JOE SMITH, 
Box 67, Brookings, Oregon.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Makuškos, paeina iš Kauno rėdybos, 
Ežęrėnų apskričio, Jūžintų parapijos, 
Skeriškio kaimo. Apie 2 metai gy
veno Buffalo, N. Y., o dabar nežinau 
kur. Malonės jis pats atsišaukti ar 
kas apie jį žino pranešti,, už ką bu
siu labai dėkingas, turiu labai svar
bių žinių iš Lietuvos.

ANTANAS MAKUŠKA, 
1639 N. Paulina St., Chicago, III.

•. Maža šeimyna. Gera mo- 
pragyvenimas, 
P. K. BRUCHAS,

11256 Lothair Avė., Morgan Park, III. 
Telephone: Beverley 943

Kl'JKIA DARBININKŲ
VYKŲ it MOTEHŲ

TIKRAI GERA PROGA
Trumpu laiku turiu išvažiuoti j 

Lietuvą su Federalės Agentūrų Bend-

Štai trįs dar- 
I 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 mokinanties 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo 
ginos dabar dirbančios, aplamai 
imant, yra jau po tris metus 
prie to paties darbo. Juo ilgiau 

įjos būna, tuo geriau jos tą dar
bą mėgia.

Paper Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

lšiną, kuri apvynioja parvuotą 
(colored) popierą apie čystą va
rinį dratą. Jus gausit virš $20 
už kiekvieną pilną savaitę moki
nanties ir musų instruktoriai 
pamokins jus uždirbti daugiau.

Assembling.
Lengvas darbąs ant benčiaus. 

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

Atsišaukit į musų samdymo 
ofisą bile dieną prieš 4 vai. po 
piet, arba utarniko ir ketverge 
vakarais tarpe 6 ir 8:30.

WESTERN EIjECTRIC C,O., 
INC. ’ f

48th Avė. & 24th St.

REIKIA — 50 paprastų darbininkų 
Michigane — kelione dykai, nuolati
nis darbas, $7.20 į dieną. Raštininkų 
ant gelžkelių $125 ii' daugiau. 3 
pečkurių 7lc — 7Gc į valandą — pa
dėjėjų 65c. Janitorių, naktinių ir 
dienių, $125 — 8 vai. Mūrininkų. 
yVelderių. 3 sargų $140 į mėnesį. 
Inžinierių 85c į vai. ir daugiau. 4 ele- 
vatormenų $110 — $125. Mašinistų 
ir padėjėjų 70c —. 90c į vai. Punch 
Press operatorių 65c — 75c Inspek
torių mašinšapėj, be patyrimo,' $36. 
Vaikų 14 metų ir senesnių ofisų ir 
dirbtuvių darbams. Milhvrights ir 
padėjėjų 65c — 85c į vai. Paprastų 
darbininkų 60c — 80c į vai. Chemikų. 
Band savvyerių. Steamfitterių ir pa
dėjėjų 65c. — 80c į vai. Chauffeu- 
rių $35.00. Dirbtuvės maliorių, vi
dujinis pastovus darbas. Vagonams 
dailydžių $1.00 —$1.25 į vai. Dešrų 
virėjų iy kimščjų. Molderių. Langų 
plovėjų $35.00, 8 vai. Ųailydžių 75c 
— 80c į vai. Raštininkų* ofisuose 
$30.00. Armature wfnders. Vyrų, 
smagių su įrankiais 70c. į vai.

REIKIA MOTERŲ.
Trumpų valandų darbui sekamai. 

' 7:30 A. M. — 4 P. M.
8:00 P. M. — 2 A. M.
5:30 P. M. 11 P. M.
7 A. M. — 12 dienos.
5 P. M. — H P. M.
6 P. M?— 12 nakties.
5:30 P. M. — 10:30 P. M.
8 A. Jd. — 1 P. M.
12 dienos — 4:30 Pu M.
11 A. M. — 2 -r P. M.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY, 
4193 So. Halsted St., Room 1, 

2-ras aukštas.
Kalbame lenkiškai

Visos vietos Pietinėj, Vakarinėj ir 
'Žieminėj dalyse.

REIKIA DARBININKŲ

ių (piece vvork). Mer-
A VYRŲ ___

REIKIA
VYRŲ

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

ROČK ISLAND LINE 
124 & Ashland Avė.

Blue Isjand, III.
REIKIA — pardavėjo pardavimui 

svetimšaliams. $50 iki $60 į savai
tę. Turi buti^apsukrus ir progresy- 
vifikas. Dalykas da nebuvo išleistas 
pardavimui. Ateikit 8 vai. ryto iki 
5:30 po piet. $

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

REIKIA
VYRŲ

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

REIKIA —

Geros darbo san- 
50c—55c. į valan- 

Imkit Grand 
iki Rockwell

Patyrusių merginų prie
presso.
Smagios darbo sanlygos

ir gera mokestis.

Ateikit' į samdymo skyrių:
U. S. RUBBER CO., 
2601 W. Grand Avė.

Kreipkitės: REIKIA —

BIRCK FELLINGER CO.,
512 E. 47 St.

Metalinių patternų dirbėjų,

Gera mokestis ir
REIKIA — nuolatinis darbas.

Opereitorkų pine punch
šinos. Gėra mokestis
tyrosioms merginoms.

Kreipkitės tuojaus.

STROMBERG MOTOR
DEVICES CO
64 East 25 St.

ma-
pa-

REIKIA pioterų ir merginų 
prie sortavimo skuros. Lengvas 
darbas, patyrimas nereikalingas 

J. M. KERSTEIN,
301 W. Lake St.

RE1KIA — merginos prie andaro- 
kų siuvimo ant mašinos. Darbas 
nuolatinis su gera mokestimi. Puiki 
vieta gerai darbininkiai. Atsišaukit 
tuojaus:

14 W. Washington St.
Room 604

REIKIA MERGINŲ
Jaunesnių kaip 16 metų. 

Nuolatinis darbas. Graži, čy
sta dirbtuvė. Lengvas užkan
dis dykai. Gera mokestis Prei
džiai. j,
The Hump Hair Pin Mfg. «Co.

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

Ateikit pas

McCORD & CO.
847 W. 120 St.

REIKALINGAS
Draivcrys duonos išvežiojimui.
Gera mokestis.
Atsišaukit 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.

REIKIA
Vidutinio amžiaus vyro ant 
mažo ūkio, 6 mylios 
Chicago.

W. PASK, 
1256 W. Harrison 

•Chicago, III.
St.,

nuo

REIKIA
šapos darbininkų, mašinistų, ka
tilų dirbėjų, vagonų taisytojų, 
gelžkeliams rytuose. Kelionė dy
kai.

Ateikit pas
611 West Madison St.

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

Puikios
Nuo-

Ateikit pas

PRICE IRON & STEEL 
COMPANY,

67 St. and 48 Avė.

Paprastų darbininkų — $6 

į dieną — 9^2 valandos 

dirbti.
Nuolatinis darbas.

PEICE IRON & STEEL CO
67th St. & 48 Avė.

REIKIA
VYRŲ

Prie Bradley Hammer.
Labai gera mokestis.
Nuolatinis darbas.

Kreipties:

WESTERN STEEL CAR &
FOUNDRY CO.,

186 St. & Brandon Avė.,

» Hegcwisch, III.

RE1KIA — kriauČiaus mokančio 
siūti ir prosyti ant moteriško darbo. 
Geram kriadčiui gera mokestis.

Atsišaukit tuojaus.
14 W. Washington St., 

Room 604 »

REIKIA ištikimo ir netingaus vy
ro Chicagoj ir kituos miestuose ir 
miesteliuose. Galima padaryti $5,000 
į metus liuosu laiku: vakarais ir ne- 
dėldicniais. Bet jeigu vienas visą lai
ką atidėtų, tada galima padaryti 
$10,000.00 į metus, čionai nėra Še
rai, insurance arba kas kitas be ver
tės dalykas, bet yra geriausiai apmo
kama propozicija. Pilnas faktiškas 
informacijas suteikiama absoliutiškai 
dykai, 
tai —

Atsiliepkite per laiškus tik-

*C. Z. URNICK, 
3653 So. Wallace St.

Chicago, III. 

PARDAVIMUI
PARSIDUODA maža grosernč, lie

tuviškoje apygardoje. Biznis išdirb
tas. Turi parduoti iš priežasties li
gos šeimynoj.

708 W. 30th St. 
tarpe Emerald ii’ Union.

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

5324 So. Halsted St.

PARSIDUODA — saliunas pigiai. 
Čysta graži vieta, geri įtaisymai, 
naujas pianas ir kiti visi reikalingi 
geri dalykai. Biznis geras. Parda
vimo priežastis važiuojam Lietuvon.

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

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė, labai pigiai. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju iš 
Chicagos.

2501 W. 46 St.

PARSIDUODA saliunas ir-pipper- 
tė. Pardavimo priežastis savrhin- 
kas išvažiuoja į kitą miestą. Turi 
būt parduotas greitu laikh.

Atsišaukit į Naujienos po No. 135.
PARSIDUODi saliunas geroj lie

tuviais apgyventoj vietoj. Biznis 
gerai išdirbtas.

2859 So. Lowe Avė., 
Chicago, III.

-----------------------------—. -...i—--------------------------------------------------------------------------- ——

PARSIDUODA grosemė, geroj vie
toj, arti parko, visokių tautų apgy
venta. Pardavimo priežastis — va
žiuoju tėvynėn, turi būt parduota 
greitai. Parduosiu pigiai.

1424 West 51 st St.

PARSIDUODA 
(player-piano). 
tas, kaip naujas. 
Neturiu kur dėti. 

1800 So.
Chicago, III.

grojiklis
Labai mažai 

Parduosiu 
Atsišaukit.

Peoria St.,

pianas 
varto- 
pigiai.

rovės reikalais, n* is tos priežasties es- 
mu priverstas parduoti savo krautu
vę, kuri susideda iš įvairių saldainių, 
cigarų, lengvų gėrimų, biterių ir vai
stų. Kartu parsiduoda visi namų ra
kandai ir automobilius. Biznis yra 
labai gerai tarpe 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 KASTĖNAS, 
663 W. 18th Street, ‘ Chicago, III.

PARSIDUODA — bučernė ir 
grosemė už $175.00. 
vhno priežastis —>• : 
Europon.

1640 Jefferson St.

Parda-
išvažiuoja

PARSIDUODA karčema. Geroj 
vietoj, visokių tautų apgyvento j. 
Pardavimo priežastis, ainu į * kitą 
biznį.

Atsišaukit į “Naujienas”.
No. 136.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai geras auto

mobilius, Fordas, labai pigiai, 5 geri 
tajeriai su rimais. Galima perdirbti 
ant troko, nepraleiskite geros progos. 
Galima matyiti nuo 6 iki 8 v. vakare, 
šubatoj nuo 12 iki 3 po pietų. Ant 
pirmų lubų, nuo užpakalio.

JO E MELESHLS, 
2938 So. Union

RAKANDE
PALIĘTA STORAGE’Y

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg žios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia, ma- 

Jj tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
8TORAGE,

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

ir nedėliojnis iki 4.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nabji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
narnų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nąuji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų iš<iir- 
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. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyČios setai, cane, velour ir overstuf- 
fud. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2\02 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
i4.tdi.ca nuo p iki 9, nedėlioj nuo 

4.

NĄMAbžEMfi
PARSIDUODA — 1 augšto plytų 

namas su Storu ir dviem lotais, dai- 
i vieta bučemei ir grosernei; namas 

yra moderniškas su gazu, elektra ir 
maudynė; stovi ant kampo su puikiu 
garažium ant šalimais loto. Parduo
siu 
siu

. Parduo- 
už $6,200. Čia gyvena daugiau- 
Lietuviai.

J. A. Koriiel, 
5556 S. Kildare Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 5 kambarių, 2 lotų. Yra 
gasas. Galima laikyti paukščių.

5125 So. Trip Avė., 
arti Archer Avė.

TIKRAS BARGENAS.
4 pagyvenimų mūrinis namas po 4 

cambarius, su augštu basement#, ne- 
;oli Šv. Jurgio bažnyčios.

Parduosiu labai pieriai.
C. P. SUROMSKI CO.,

3346 So. Halsted St., ' 
Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai lotas 
36 pėdų pločio ir 125 pėdų ilgio, ran
dasi gražiausioj vietoj ant Bridgepor- 

K> tarpe 38 ir 84 ant Tx)we Avė.
C. P. SUROMSKI CO., 

3346 So. Halsted St., 
Chicago, III.

namas, 6 
ui biznis ir šo- 

Pardavimo priežastis 
Lietuvon. Kreipkitės

PARDAVIMJfll medinis 
kambarių; pagyvenimui bi 
kių svetainė. Pardavime 
— išvažiuoju Lietuvon, 
prie savininkės.

6 So. 52 Avė. 
Cicero, III.

PARSIDUODA — bl02 Lowe Avė., 
2 augštų — 5 ir 6 kambarių — na
mas, maudynė ir gazas, naujas cemen
to basementas, sewerės. Kaina 
$4,500.00.

4941 Princenton Avė., 2 augštų na
mas ant cementinių plytų pamato, 6 
ir 4 kambarių, $400 cash, likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Kaina $3,700.

ENGKIS PAVASARIUI

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

1 %

Pirk lotą arba mažą ūkę

.. $275

.. $425

.. $550

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 

akro .................... . .
akro ..............................

1 akras ...............................
Atpigintos kainos. Labjū lengvos 

išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes tučime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri iš/ina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 18th SI. Chicago, III.

Phone Canal 6296

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 i mėn. priskiriant nuo
šimtį. Kaina $3,500.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis namas 5 ir 6 kambarių. Na
mas yra su baltų plytų fruntu ir 
raudonų^ plytų aplinkui, turi elektros 
ir gazo šviesą, maudines ir cementinį 
basementą. Vidus visas aržuolo me
džio. Yra garadžius, šantė ir višti- 
ninkas. Namas randas ant 51st St. 
ir Kol irt prie Archer Avė., lotas 30 
pėdu ir 125. Parduosiu pigiai.

FRANK PALA SKY, 
5046 S. Kolin Av. Tel. McKinley 2928

BARGENAS
4 kambarių namas, 4 lotai, elekt

ros 'šviesa, maudynė, didelė gatvė. 
$3,000.00.

5540 So. Kolin Avė. 
Paimkit Archer-Cicero karą.

STOCK’AI—ŠĖROS
AR NENORI SUČĖDYT $350.00?

Jeigu taip, tai pirk šį šmotą 20 pil
nai apmokėtų Naudingų Dalybų nuo 
The Cooperative Socety of America, 
vartotojų lygos Chain — Grocery 
krautuvių; virš 40 krautuvių jau 
įsteigta su daugiau kaip 10,000 na
rių kaipo prisižadėjusių kostumerių; 
akcijos (shares) moka 6 nuošimtį di
videndų pridėjus prie kitos naudos 
certifikatų savininkams.

Mes parduosim šitą 20 akcijų šmo
tą — kiek tik draugija daleidžiar— 
už $650 grynais pinigais ir dasta- 
tysim nuosavybės Certifikatų, kuris 
turi paliudijimą, kad jis yra “Class 
A” užtikrinimas pagal Illinois Blue 
Sky Law.

Draugijos akcijų kaina dabar yra po 
$50.00, jų uždėtinė vertė yra $25.00.

Antrašas 6. W. Nėr, Post Office 
Box 338, Chicago, III.

MOKYKMS

MA5TERf 
SYSTEM'J

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros Jiefa.

Kviečiamo kiekvienų ateiti by-ku- 
riuo laiku, dienų ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNTNG SCHOOL
J. F. Kai nieką, Vedėjas 

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

1 VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

«Ž05 S. Halsted, 2407 W. Madkoa.
1850 N. Wellg 8t.

MoVMo* JWL Vdlamorn, 
Moko Sravimo, Poltemų Kirti

mo, Desfgiiinįt bUnlui Ir na
mams. Vietos duodamos dvkni. 
Dinlnmni. Mnksifts lengvai* af- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Teief. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.


