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Milionas vyrų pahogo is Du! 
ševiku armijos

Lenkai skelbia naujų laimėjimų

Sako, Jung. Valstijos remiančios Vrangelj
MILIONAS VYRŲ PABĖGO Iš 

BOLŠEVIKŲ ARMIJOS.

Viename tik Petrograde bastosi 
50,000 pabėgėlių.

WSAU1NGTON, rūgs. 9. — 
šiandie gautais oficialiniuose 
rateliuose pranešimais, Rusijos 
bolševikų armijos šaulių spėka 
tapo sumažinta daugiau kaip 
ant pusės, lai lenkų kontrofen- 
sivo davinys.

Belo, kaip pažymima prane
šimuose, sovietų armijos stip
riai nukentėjo dėl kareivių bė
gimo iš savo pulkų. Viso tų, iki 
šiol dar nepagautų, pabėgėlių 
Rusijoje c ama, vidutiniai 
imant, apie vienas milionas vy
rų. Viename tik Petrograde 
bastosi penkiasdešimts tūkstan
čių pabėgėlių.

Pranešimai taipjau nurodo į 
sovietų armijos stiprumą ki
tuose frontuose. Taip, prieš ge
nerolo Vrangelio anli-bolševis- 
tinę Pietų Rusijos kariuomenę 
pastatyta 105,000 vyrų. Čia, bc-

lįs mūšiuose žmonės. Generolo 
Vrangelio kariuomenėj esą apie 
140,000 vyrų.

116,000 kituose frontuose.
Ramiame piet vakariniame 

fronte, lies Rumunijos linijo
mis, nuo Tarnapolio iki Odesos 
sovietų Rusija, sako, tai
kanti keturiasdešinits šešis 
tnkstanCii 4 šaulių, kuriais 
komanduoja generolas Obero- 
vič. O dar toliau į pietus, Kau
kazo fronte, bolševikų kariuo
menės skaičius siekiąs 40,500

nę. Sakoma, kad šioje vietoje 
suimta apie du šimtu belaisvių.

Bolševikų koliumnos, puo
lančios j pietus nuo Bysk’o, 
energingomis kontratakomis ta
po atblokštos algai. Tarp Ched- 
ro\vn ir Rohatin mušis tebesitę
sia. Lenkų kariuomenė, kuri 
šioje vietoje buvo priversta 
truputį pasitraukti, pradėjo 
naują veržimąsi. Dniestro upės 
kryptimi padėtis nepakitėjusi 
sako pranešimas.

Del tarybų Rygoje.

Latvija užtikrino reikiamų 
Rusijos sovietų valdžios laikos 
delegacijai gvarantijų. Todėl 
bolševikų delegacija vyks Ry
gon, kad pasitikus lenkų dele
gaciją. Apie tai Lenkijos užsie
nio reikalų ministeriui, kuni
gaikščiui Sapiehai, pranešė Ru
sijos bolševikų ministeris Jur
gis čičerinas. Pastarasai tečiaus 
nemini, kada sovietų valdžios 
atstovai apleis Maskvą.

Lenkų delegacijos Minsko 
konferencijoje sekretorius, 
Aleksandras Lados, sako, kad 
lenkų delegacija gal išvažiuos 
nedėlioj. Važiuos per Danzigą, 
iš kur vyks į Liepojų — laivu. Iš 
čia, sako jisai, delegacija 
Irau Kinį ir vyks i Rygo- 
lenkų valdininkai šiandie
Čiaus pasakė, kad, jų manymu, 
delegacija, išvažiuos tik pane- 

dėly ar utarninke.
Rusai atidavė lenkams miestą.

LONDONAS, rūgs. 9. — Va
kar paskelbtasai Maskvoj ofi
cialiais pranešimas sako, kad 
Rusijos bolševikų kariuomenė, 
kuri kaujasi su lenkais į piet
vakarius nuo Brest-Litovsko, 
lenkų kariuomenės spaudžia
ma, evakuavo Hrudiessovv

ims
Kiti

Truc tranalation filed with thc post- 
master at Chicago, III., Sept. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LIETUVIAI RENGIASI PULTI

AUGUSTAVO TVIRTOVĘ.

Chicago, I1L, Pėtnyčia, Rugsėjo (Septemb er) 10 d., 1920.
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Truc translation filed with thc post- 
niaster at Chicago, 111., Sept. 10, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkų frontan pasiųsta dvide
šimt tūkstančių vyrų.

Naujas žemės drėbė-
iimas Italijoje

Nuostolių pridaryta daugiau nei 
pirmesniame žemės .drebėjime. skundų

Price 3c No. 214

Italijos kaimiečiai atima 
dvarininkų žemes

Tolimoje Trans-Kaspijos sri
tyje, prie Persijos ir Kynijos 
rubežiaus, bolševistinės kariuo
menės konianduotojas, genero
las Kuropatkinas, turįs apie 
dvidešimt devynis tūkstančius 
ir penkis šimtus vyrų.

lių į vakarus nuo Bug upės. 
Pranešimas pripažįsta, kad so
vietų kariuomenė šioje vietoje 
turėjo pasitraukti ant rytinio 
Bug upės šono.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI SKELBIA NAUJŲ 
LAIMĖJIMŲ.

Atmušo bolševikų puolimus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 10, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
SAKO, JUNGTINĖS VALSTI

JOS REMIANČIOS VRAN-
c GELĮ.

VARSA V A, nigs. 8. — (su
vėlinta). — Čia paskelbta ofi
cialiais pranešimas, kuris mini 
apie naujus lenkų kariuomenės 
laimėjimus pietiniame 
Litovsko fronte.

Pažymima, kad bolševikų 
kariuomenė, veikianti tarp Ka- 
mionka-Strumilova ir Bys, ta-

žadančios duoti jam — “ekono
minės paspirties.”

Brest-

nuostolių. Lenkų kariuomenė 
persikėlusi ant rytinio Bug upės 
šono, užėmusi Jaklanovkų ir 
išvaikiusi priešo koncentruoja
mų šioje apylenkėje kariuonie-

PRANEšIMAS.

Kurie buvot palikę Nau
jienų ofise reikalavimus iš
gavimui pasportų, 
nėkit atsiimti, 
jau čia. A 

* i
Naujienų 
Siuntimo

LONDONAS, rūgs. 9. — Vie
tos rusų taip vadinamoji pa- 
liuosavinio komisija šiandie 
paskelbė gautą iš Konstantino
polio oficialinį pranešimą, ku
riame, be kita ko,, sakoma:

“Jugtinių Valstijų atstovas, 
kontr-admirolas Newton A. 
McCulIy Brondskiui (generolo 
Vrangelio valdžios finansų mi- 
nisteriui) pareiškė, jogei Jung
tinės Valstijos yra pasirengu
sios duoti jam ekonomines pas
pirties, ir paprašė, kad jis įteik
tų surašą reikiamų Kryme ta- 
vorų.”

malo-.
Pasportai

Pinigų 
Skyrius.

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse. —

šiandie giedri. Truputį vėsiau.

PARYŽIUS, rūgs. 8. — Len
kų misija gavo žinių, kad lietu
viai rengiasi pult Augustavo 
tvirtovę.

Trįs lietuvių kariuomenės di
vizijos, viso dvidešimt tuksian
čių vyrų, nuėjo už Suvalkų ir 
skubiai pereina Bobro klampy
nes. Gi lenkų pirmutinėsės lini
jos pasitraukė atgal ir užėmė 
pozicijas tvirtumose ties Au-

ROMA, nigs. 9. šiandie, apie 
trecių va landi/ ryto, Emilia ap
skrity įvyko naujas žemės dre
bėjimas, kuris, kaip pirmosios 
žinios ski Ibiu, pridarė dar didės 
nių nuostolių nei kad pareitų 
ketvergę įvykusis žemės drebė
jimas.

Smulkmeningų žinių dar nc-

TAUTŲ LYGA SVARSTYS 
LENKŲ SKUNDĄ.

Darbininkai ginkluojasi

į' LONDONAS, nigs. 9. —’ čia 
gautomsi žiniomis, šiaurinėj 
Italijoj šiandie įvyko naujas 
daug stipresnis žemės drebėji
mas. Kiek spėta patirti, užmuš
ta daugiau kaip tūkstantis žmo
nių.

Žemes drebėjimas įvyko kal
nų juostoj į šiaurę nuo Floren
cijos. Didžiausių nuostolių pri
daryta Emilia. apskrity.

Pirmosios katastrofos aukų 
kaičius dar nežinomas.

ROMA, nigs. 9. — Pirmojo 
žemės drebėjimo aukų skal

as rcquircd by thc act of Oct. 6, 1917 ■ čius vis dar didėja. Iki šiol te- 
VRANGELIS NETOLI ALENK- ! čiaus dar nepavyko gauti tikrų

1 ir pilnų žinių. Aplamai imant, 
užmuštųjų skaičius sieks neto- 

KONSTANTINOPOLIS, nigs. Ii dviejų tūkstančių žmonių.
8 (suvėlinta).— Gautomis šian- ----- t--------------------------------------

die žiniomis, generolas Vrangc- AUSTRALIJA NORI' 
lis, anti-bolševistinės kariuome
nės Pietų ^Rusijoje vhdovris,

Praeitų savaitę orlaivininkai 
buvo pranešę, kad Kauno apie- 
linkūse koncentruojama lietu
vių kariuomene. Dabar ji trau
kia pietų linkui.
Lenkai stiprina Augustavo gar
nizonų ir rengiasi laikyties per
kaso linijos — ligi Nemuno 
upes.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 10, 1920

SANDROVSKO.

8
BŪT

“SAUSA.”

yra tik dvyliką mylių nuo Alek- Klausimas bus išspręstas visa- 
sandrovsko, tryliktosios bolše
vikų armijos kvatieros.

[Aleksandrovskas yra 120

tiniu balsavimu.

PERTU, rūgs. 9. — Austrą li
ūno Krymo — joj prasidėjo stiprus judėjimas 

už pravedimą visatinės prohibi- 
mėnesių šilą

iiiynų j šiaurę imu rviymu —i 
Vrangelio operacijų bazos. Jisai 
randasi už Tąuridos provinci- cijos. Už kelių 
jos, kurion nekartą buvo krei- klausimą teks nuspręsti visati- 
piama kalbamojo generolo ope
racijos.]

True tranalation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 10, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI ŠAUKIA NAU

JĄ KONFERENCIJĄ.

Tarsis dėl mtteriotų vietų 
atsteigimo.

LONDONAS, rūgs. 9. —Gau
tomis iš Belgų sostinės Briuse
lio žiniomis, spalių 15 dienų 
Genevos mieste, Šveicarijoj, 
Antantes valstybių valdininkai 
laikys konferencijų. Konferen
cijos tikslas — pasitarti dėl pa
siūlymų, kurių įteikė Antantos 
komisija nuteriotoms vietoms 
atsteigti.

niu balsavimu. Ant balsavimo 
blankų bus padėta, trįs klausi
mai: 1) už prohibiciją, 2) svai
ginamųjų gėrimų išdirbimą ir 
3) apvalstybinimų svaiginamų
jų gėrimų išdirbystės.

Kadangi balsavime dalyvaus 
ir moters, tai prohibicijos šali
ninkai sako, kad Australija “tu
rės būti sausa.” Manoma te
čiaus, kad “sausos” Australijos 
nepanorės nė pati valdžia. Ir 
štai delko. Pravedus šaly prolii- 

tektų apmokėti svai- 
gėrimų išdirbejų

Gal

NESUSITAIKO.

kils angliakasių streikas.

LONDONAS, rūgs. 9. Maža 
vilties, kad didysai Anglijos 
angliakasių streikas butų iš
vengtas. Valdžios įgaliotinis, 
kur buvo paskirtas pasitarti su 
angliakasių unijos viršininkais, 
nieko užtikrinančio nepasiūlė. 

Angliakasiai ruošiasi streikam 
Streikas prasidės šio mėnesio

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 10, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikų kariuomenė užėmė 
Ismidų.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
9. — šiandie čia gautomis ži
niomis, penki transportai grai
kų kariuomenės tapo išsodinti 
Ismide, prie Ismido įlankos, 
penkiasdešimts penkias mylias 
į pietryčius nuo Konstantino
polio. Jie užima anglų kariuo
menes vietų.

ginamųjų 
nuostolius 
tinę, mašinerijas ir 11. — viso 
keturiasdešinits milionų dole
rių. Valdžia ir taipjau nedaug 
pinigų teturi, taigi išmokėti to
kią didelę sumą ji nepajieg- 
sianti. Davinys busiąs toks — 
valdžia stos prieš prohibiciją ir, 
galimas daiktas, šlapieji laimės. 
Prohlbiclja — “nekrikščioniš-

" kas padarinys.”
ADELAIDE, nigs. 8. — čia 

laiko posėdžius Australijos sy- 
nodas. Kažkas pasiūlė rezoliuci
ją, užginančių prohibiciją. Ku
nigai tečiaus jų atmetė. Delei 
rezoliucijos butą ytin stiprių 
ginčų. Besiginčijant vienas ku
nigas, Walker, be kita šitaip 
pareiškė: .

“Prohibiciją, tai nekrikščio
niškas padarinys. Ji — Ameri
kos pasvaigėlių išmistas.”

Ir kunigėliai šitą “nekrikščio
nišką padarinį” didžiuma balsu 
atmetė.

LONDONAS, rūgs. 9. — Ang- 
lų valdžia vis dar atsisako pa- 
liuosuoti badaujantį Cork mies
to majorų MacSwiney.

P1NI0Ų KURSAS.
VAKAR, rūgs. 9 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant ių >e mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

...........  $8.53

............ $0.47 
frankų 13.85 
.......... $14.42

$3.60
14.72
22.90
$1.95
$0.46

$31.31 
$14.50

Amerikos pinigais iiaip: 
Anglijos 1 svaras ..

Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos už $1 ...........
Danį}, 100 kronų ...... ,.
Finų 100 markių ......
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 :.............. lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų 
šveicarų, už $1 ........
švedų 100 kronų ......
Vokiečių 100 markių

LONDONAS. rūgs. 9. Seka
mame tautų lygos posėdyje', ku
ris įvyks rugsėjo 16 dienų Pa
ryžiuje, bus svarstoma Lenkijos 
□rašymas išspręsti josios (Len
kijos) ginčų su Lietuva. Tuo pa
čiu kartu bus nuspręsta ar rei
kalinga pakviesti Lietuva, kuri 
tautų lygai nepriklauso, duoti 
savo pasiaiškinimų.

True translation filed v/ith the post- 
mastcr at Chicago, III., Sept. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

“BAISUSIS KAZOKAS” NU
ŽUDYTAS.

Kynai užmušo generolų 
Kalmikovą.

PEKINAS, rūgs. 8. — šian
die čia gauta žinių, kad Manžu- 
rijoj, netoli Yilaši, kynų karei
viai nužudė buvusį generolo' Sc- 
menovo padėjėją, generolą Kal
mikovą. Jisai nužudyta po to, 
kada bandė ištrukti.

Generolas Kalmikovas buvo 
vadinamas “baisiuoju kazoku.” 
Jisai perėjo Manžurijos rubežių 
praeitų vasario mėnesį, kada 
jo kvatierą Charbarovske užė
mė revoliucinė ekspedicija, 
nuo to laiko slapstėsi.

RINKIMAI ŠVEDIJOJE.

ir

Atžagareiviai sustiprėjo, bet 
nelaimėjo.

STOCKUOLM, rūgs. 9. — 
Švedijoje eina atstovų į parla
mentą rinkimai. Rinkimų da
viniai dar nežinomi. Jų gauta 
lik iš Malmo apskrities. Davi
niai čia tokie: už socialdemok
ratus paduota 6,870 balsų, atža
gareivių partiją — 4,218. Libe
ralai gavo 564 balsus, o kairieji 
socialistai — 125.

Tenka pažymėti, kad šiemet 
atžagareiviai truputį sustiprėjo. 
Pernai šiame apskrity jie gavę 
tik 3,819 balsų. Už socialde
mokratus gi buvo paduota 
7,310 balsų. Vis dėlto, atstovų 
skaičius pasilieka toks pat, kaip 
kad pernai: socialdemokratams 
teko trįs vietos, o atžagarei
viams viena.

SUSIDAUŽĖ LAIVAI.

650 žmonių pavojuje.

LISBONAS, Portugalija, rug. 
8. — šį rytų Brisbane prieplau
koj susidaužė Anglijos pasažie- 
rinis laivas, Koenigin Luoise, 
cu tavoriniu laivu. Laivas labai 
apgadintas, šeši šimtai penkias
dešimts pasažierių pavojuje

WASHINGTON, rūgs. 9.
Valstybės departamente gauto
mis žiniomis, Jungtinių Valsti
jų skreiduolis Pittsburgh, ku 
ris buvo pasiųsta Baltijos jū
ron, užbėgo ant scklumo. Jisai 
dabar randasi tris mylias atstu 
nuo Latvių prieplaukos Liepo- 
jaus.

WILLIAMSON, W. Va., rūgs. 
9. — Pritaikintieji teisėjai iš
nešė kaltinamąjį aktų prieš 
Sydney Hatfield, Matevvan 
miestelio policijos viršininką. 
Kaltindamas dėl pirmo laipsnio 
žmogžudybes.

ST. LUOIS, nigs. 9. — Pasi
turįs vietos verteiva, grudų pir
klys Martin Mulally, pavojingai 

frankų 6.07 pasišovė. Susirūpinęs deil biz- 
....... $1.95 P10-

$20.25

rūgs. 9. — Vietos 
Giornale I’talia iš

jama, kad valdžia darytų ata- 
tinkamų žingsnių darbininkų 
pasimojimams atremti. Maža 
to. Samdytojai stačiai kaltina 
valdžių, kad ji, savo tariamuoju 
neutralumu, dar labiau darbi- 

ir tuo
sukuria “ylių rimtų painiavų.” 
•Socialistai persergsti valdžių.

Romos socialistų organas 
Avanli deleij šito fabrikininkų 
reikalavimo sako:

ROMA, 
laikraštis 
spausdino gautu iš Palermo ži- 
ni/ų. Sakoma, kad kaimiečiai 
Cipirello, San Giusseppe Jato, 
Borghetto ir Crisi apielinkėse
užėmė visą eilę dvarų. Ar kai-'ninku pozicijas stiprina 
miečiai bandys juos pasidalinti, 
ar valdys “komunistiškai,” ne
žinia.

Metalo darbininkai ginkluojasi.
PARYŽIUS, rūgs. 9. — Gau

tomis Francijos užsienio reika
lų raštinėje žiniomis, metalo 
darbininkai Turine sbubotai 
dirbusi apginkluotų automobi
lių ir tankų, kad, valdžiai 
bandant įsimaišyti, turėjus 
kuo gintis.

Kulkosvydžiai, kuriuos dar
bininkai pasigrobė iš amunici
jos arsenalo Venecijoj, slapta 
gabenama į Brescia orlaivių 
fabriką, kur jie dedama orlai- 
viuosna — taipjau gynimais! 
nuo valdžios.

Laukiama didelio krizfeo.

ROMA, rūgs. 9. — Visa Ita
lija šiandie susirūpinimu žiuri 
į Milaną. Čia susirenka šimto 
darbo biurų ir penkiasdešimts 
profesinių sąjungų įgaliotiniai, 
atstovaujantįs pustrečio milio- 
no darbininkų. Tarsis jie dėl su- 
sidėjtįsios padėties 
metalo darbininkų

“Stambioji industrinė buržu
azija kreipusi į valdžią reikala
vimu išlaikyti darbo įmones 
šėrininkams, kurie netveria jo
kio naudingo darbo. Ligi šiol 
tečiaus samdytojai sakėsi nc- 
prileisią, kad valdžia kištųsi į 
jų ginčų su darbininkais.

“Šiandie jie visa tai jau pri
pažįsta, tik pirma norėtų gauti 
savo žinioje dirbtuves. Nėra 
tečiaus reikalo abejoti, kad 
darbininkai butų tokie neišma
nėliai, kad jie imtų ir atsisaky
tų to, ką jie jau turi savo ran
kose.

“Lieka tik vienas — panau
doti spėkų. Bet mes pažiūrėtu
mėme, jeigu valdžia drįstų tai 
padaryti, šitokiame atsitikime 
kiekvienas Italijos darbininkas 

i— ,i__ *4 »»Italijoj _  zauoių Kits uaiyu.

kovos su Automobilių karalius vaikšto 
pėsčias.

MILANAS, nigs. 9. — Nuo to 
laiko, kaip darbininkai užėmė 

■ dirbtuves, čia nekartą įvyko 
I ytin keistų dalykų. Vienas jų 

! yra toks. Angelli, kuris čia ži- 
' nomas kaipo automobilių ka
ralius, jau priverstas atsisakyti 
savo automobiliaus ir vaikšto 
pėsčias. Tai dėlto, kad darbi
ninkai dažnai jo automobiliui 

1 pastodavo kelią ir krėsdavo 
•j “negudrių šposų.” Pav., kartą 

. „ ' Ps Prie savo raštinės paliko au- 
. . . Arijoj, į tomobilių. Išėjęs rado jame be-

un grūmojanti visai esamą jai j Se<Jint du darbininku. Vienas 
darbininkų Angellis’o manda
giai atklausė,:

Vienas žymus darbininkų 
darbuotojas šiandie be kita pa
reiškė: “Galutinas metalo dar
bininkų ir Darbo Konferenci
jos siekinys yra — socializavi- 
mas industrijos. šito siekinio 
įkūnijimas, rodos, nebetoli. 
Pelnyčio  j msf teks pamatyti ta
rybų idėjos skiepijimą ir kitose 
Italijos industrijose.” '

Romos laikraštis Tribūna ra- j 
gina valdžią daryli atatinkamų ■ 
žngsnių, kad išvengus “labai ! 
galimos suirutės

tvarkai.

Sakoma, kad didžiumą meta
lo darbininkų kontroliuoja 
kraštutinieji radikalai, ir jie no
rį šitam judėjimui duoti politi
nį pobūdį.

Samdytojai prašo valdžios
' pagalbos.

Generalinė fabrikininkų ir 
pirklių asociacija Turine priė
mė rezoliuciją, kuria reikalau-

nusivežti
tamstų į namus?

—Ne, ačiū — atsakęs Angęlli. 
Aš palauksiu gatvekario. 
laikų aš važinėjausi juo, 
kad dabar išpuola tamstų eilė.

Ir nuėjo:

Skaitykite ir Platinkite

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami 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 pinigu Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Baudos 50 auksinų

►
PASVALYS.

Pasvaly, liepos 22 d. prasidė
jo gaisras iš papiroso, kuris bu
vo numestas linų sandėly. Pra
dėjo degti keliose vietose. Ug
nis greit išspietė Pasvalio cent
re, Biržų ir Vilniaus gatvėse. 
Pasavlio ugnegesiai nestengė 
ugnies apgesinti. Paskubo į 
pagalbą Biržų ugnegesių rikiuo
tė su dviem gesin. mašinom, o 
rytojaus dieną atvyko ir Šiaulių 
ugnegesiai. Sudegė visas mies
to centras, veik, visa Biržij 

g-ve ir pusė Vilniaus g-vės. Ug-

k^fsuvyniotą į šitokį popierį, ku
ris išvertus šiaip skamba:

“1865 m. liepos 23 d. Panevė
žio miesto ir apskričio Karo Vir
šininkas. 1865 m. gegužės 14 d. 
No. 1729 Panevėžyje. Kauno Ka
ro Komendantui ir Viršininkui.

“Delei Jūsų rašto vasario 11 
d. ir gegužės 4 d. No. 963 ir 2668, 
siunčiant suimtus (etapnim po- 
redkom) valstiečių Jono Janu- 
šauskio šeimyną — sūnus Kas- 
perą, Kazimierą ir Rapolą ir 
dukterį Salomėją delei išgabeni
mo į Tomsko guberniją, prane
šu, kad pinigai paimti už jų

Bingelio mėnesį buvo Kaune 
du Lietuvos darbininkų suva
žiavimu: profesinių sąjungų ir 
Darbo Federacijos.

Profesinių sąjungų suvažia
vimo posėdžiai ėjo po sustip
rinta milicijos priežiūra. Jai 
neužteko paprastų savo pareigų 
— laikyti tvarką, bet maloniai 
turėjo ir kitų tikslų. Nes kam 
reikėjo namus, kur posėdžiuota, 
ir duris apstatyti kareiviais ir 
milicija? Kam reikėjo žiūrėti 
pasus išeinant iš posėdžių? 
Kam, pagalios, visus suimti — 
kaip tai įvyko paskutinį vaka
rą — ir varyti į miliciją?

Žinoma, čia ne milicijos už
mačios ir ne apskrities viršinin-nies sunaikinta apie šimtas na

mų. Pastoges neteko į 38 šei
mynų lietuvių ir arti 60 š. žydų, 
viso apie 500 asemenų. Gaisro 
nuostoliai dideli. Sudegė daug 
prekių krautuvėse ir įvairiuose 
sandėliuose, ypač daug javų, li
nų ir apie 1,500 pūdų sėmenų, 
taip pat nemaža popierinių pini
gų. Nuostoliai siekia 3—4 mi- 
lionų rublių.

Padegėliams šelpti įsikūrė 
laikinoji komisija “Pasvalio pa
bėgėliam šelpti”, į kurią įeina 
“Valsčiaus Komisija beturčiajn 
šelpti”, 2 žydų bendruomenės at 
stovai, Jonaitis ir kun. RemŪža. 
Be to, yra įsikūrusios dvi sek
cijos: butų ir statistikos, kurių 
pirma rūpinosi butais, o antro
ji renka žinias apie įvykusią ne
laimę.

Laikinoji Komisija “Pasvalio 
pabėgėliam šelpti” pirmai pra
džiai yra surinkusi 12,000 auk
sinų, kuriais šelpiama labiausiai 
nuvargę pabėgėliai.

DOKUMENTŲ GLOBA.

Kaip Lietuvoje globojami do
kumentai, matyti iš to, kad aš 
aną dieną Kaune nusipirkau sil-

parduotą turtą bus perduoti 
Kauno gubernatoriui. Pulkinin
kas Andrašev”.

Nuo to laiko, kaip tas popieris 
tapo parašytas ir jame paminė
tas kraugeriškas darbas padary
tas — praėjo 55 metai. Kažin, 
ar dar kas atmena, ar žino iš 
kur ir kur ta 4-rių asmenų šei
mynėlė tapo pusšimtį metų at
gal — nublokšta, ir ar dar jos 
yra kur vaikų ar vaikų vaikų ir 
kas dabar jų, pulkininko Andra- 
Ševo parduotą, turtą valdo? žin- 
geidu butų žinoti....,

Nors rodos, kada tai dabarti
nis Kauno komendantas buvo 
paskelbęs, kad visus senus do
kumentus, raštus, knygas ir t. t. 
pristatytų jam, komendantui, ir 
grasino bene 1000 auksinų baus
me, bet visoje Lietuvoje mažo
sios krautuvėlės pipirus ir silkes 
į panašius dokumentus vynioja. 
Kiti, kaip girdėjau, nesupratę 
skelbimo, tyčia naikino iš rusų 
ir vokiečių sugrobtus visokius 
popierius, kad “nebūt bėdos”. 
Tokius dokumentus reikėtų ne 
prievartos, ne gąsdinimo keliu 
rinkti, juk jie ateičiai branges
ni už pinigus. — Sv.

ko Kerpės. Tai Vidaus Reikalų 
Ministerijos, čia ji sėmė įkvė
pimo iš to paties šaltinio, iš| kur 
ir Darbo Federacija. Toms, 
tamsoje likusioms jiegoms svar
bu buvo pašalinti iš kelio fede
racijos konkurentą.

Bet norimojo tikslo vis dėlto 
neatsiekta: suvažiavimas liko 
ifeišvaikytas. Iš vienos pusės, 
jis norėta buvo išvaikyti, bet 
nebuvo už ką. Iš antros: ką 
krikščionys pasakys už tokį su
važiavimą? Norėjosi ir nesusi
tepti ir įtikti. Tupčiota, svy
ruota ir.. . Va ka rašo iš Vilka
viškio: “Mėnesiui praslinkus, 
dalyvavusieji profesinių sąjun
gų suvažiavime gauna iš Mili
cijos Vado pakvietimą tuojaus 
užsimokėti po 50 auksinų bau
dos už tai, kad atvykę į suva
žiavimą neįsiregeistravo Kauno 
miesto milicijos. Kas neužsi- 
mokės gaus atsėdėti”. Grįžta, 
vadinasi, nuo ko pradėta: truk
dyti, tampyti,.žodžiu “mielų at
minimą” palikti, kad ir vaikai 
neužmirštų.

! Ii miestų, o daugiau dvarų dar
bininkai ir jiems deda baudą. 
Jie gal žinojo, ką daryti tuo
met, kaip vokiečiai, apleisdami 
musų kraštą, mėgino dvarų tur
tą išvežti; kuomet Bermontas 
Žemaičius piešė. Bet kad atvy
kus darbininkų suvažiaviinan 
reikia milicijoj registruotis, to 
dvarų darbininkai nežinojo. Jie 
žinojo tik, kad ir jų prakaito yra 
toje duonoje, kurią Kauno po
nai valgo ir kad jų sūnus su 
šautuvais rankose Lietuvos sie
nas gina. Tai, jie žinojo. Ir va 
tau bauda!

Kitaip ėjo su Darbo Federa
cijos suvažiavimu, kuris įvyko 
septyniomis dienomis vėliau. 
Ten ir milicijos nematyti buvo. 
Ir posėdžių melu ten nesuraši- 
nėta dalyvių, o pabaigus suva
žiavimą nevešia jų į miliciją. 
O ne! Daug geresnis likimas jų 
laukė: gardi vakarienė, kunigų
karštos prakalbos ir kili žemės 
palaiminimai.

Tikiuosi ir Vidaus Reikalų 
Ministerija visa tai žino. Nieko 
nauja aš jai čia nepasakysiu. 
Bet norėčiau vieno paklausti vi
suomenės žinia: ar Darbo Fe
deracijos suvažiavimo dalinin
kai taip pat nubausti už ne re
gistraciją ir kokia tani dalykui 
Ministerijos praktika ties kitų 
suvažiavimų dalininkais?

—J. P-is [“S-d.”]

Laiškas iš Lietuvos

ko 
ne-

or-

ti. ARCIBAŠEV Vertė P. K-AS

Pavydas.
Penkių Veiksnių Drama.

(Tąsa)

IZMA1LOVAS [kaip ir sumišęs]. — Tu niekados 
nemylėjai, Andriau! — [Sėdas už stalo ir var
to kaž-kokias popieras'.

BOGDANOVAS. — Na, ir ačiū Dievui!..
IZMAILOVAS. — Gali būt! Bet tu neturi teisės 

spręsti ten, kame viskas pastatyta ant meilės. 
BOCrDANOVAS. — Kame čia ta meilė?.. Kad 

aš ir kažin kaip mylėčiau, vienok negalėčiau 
būti aklas!..

IZMAILOVAS [nepakeldamas akių .—Tai ne ak
lumas... Kada žmogus myli tikra, didžia mei
le, pati mintis apie neištikimumą jau nepaken
čiama... Jis ne moteriškei tiki, jis tiki savo 
pasibiaurėjimui prieš galimą tiesą... [Tyla. 
Izmailovas knisasi po stalčius. Bogdanovas at
sistoja ir vaikšto po kambarį, matyt pergyven
damas kokią tai skaudžią kovą].

IZMAILOVAS [kaip ir*aįsakydamas kokioms tai 
savo mintims]. — Tiesa!.. O jeigu tiesa per
daug baisi!..

BOGDANOVAS vis vaikščiodamas, nežurėda- 
mas], — Na, gerai... Tu sakai-: šiurkštų ir 
skaudu... Taip... Bet pasakyk, meldžiamasis, 
kodėl kada mes matome, kad artinuųn žmo
gui gresia staigus pavojus, mes laikome savo 
priederme sušukti, perspėti, atverti akis; bet 
jeigu tą patį žmogų agpaudinėja mylima mo
teris, jeigu minama į purvą tai, kas jam bran
gesnis už gyvastį: jo meilė, tikėjimas, laimė, 

kode! mes turime tylėt?
IZMAILOVAS. — Aš taip nesakau!
BOGDANOVAS [labai sujudęs]. — Įsivaizdin

kite sau, kad ilgus metus tu buvai draugas 
žmogaus, kinį mylėjai ir gerbei visa siela... 
[Izmailovas staiga pakelia galvą, bet Bogda
novas nežiūri į jį] — ir štai tu matai, kad tą 
žmogų bjauriai ir purvinai prigaudinėja, daro 
iš jo visokių pašaipų tikslą... Ką tu turi dary
ti?.. Apsimest, lyg nieko nematąs ir, reiškia, 
taip-pat apgaudinėti jį?. . Kaip tu pats pasi
elgtum, tokiame atvejuje?

IZMAILOVAS Į nenukreipdamas nuo jo akių].— 
Pasakyčiau tiesą. '

BOGDANOVAS. — Taip?.,. Pasakytum? 
IZMAILOVAS. — Pasakyčiau.
BOGDANOVAS. — Tokiam atvčjuje... • staigu 

silpdamas p.. kodėl tu mane kailini dėl šiurkš
tumo su Juozu?

JZMAILOVAS [keistai ir atkakliai žiūrėdamas į 
jį], — Argi jau Juozas toks tavo draugas?

Jei mušti norėsi, sako patar
lė, lazdą rasi. Ir šiam atsitiki
mui lazda atsirado. Karo sto
vio nebuvo. Į suvažiavimą at
vyko Lietuvos piliečiai, papras

BOGDANOVAS [sumišęs]. — Tai vistiek... Aš 
imu lik kraštutinumą.

i I yla. Bogdanovas vaikšto jjo kambarį, Iz
mailovas negerai žiuri į jį].

IZMAILOVAS [išlėto]. — Andriau.
BOGDANOVAS. — Ką?
IZMAILOVAS [taip-pat išlėto ir keistai]. — Juk 

tu tai apie mane kalbėjai?
BOGDANOVAS- [su pašaipa nevietoj], — Na, 

štai!.. Sveikinu.. Kame čia tu?.. Man tie
siog norėjos patirti tavo nuomonę ir prirodyt, 

• kad kaip tai nebūtų šiurkštų ir skaudu, bet 
yra tokios aplinkybės...

IZMAILOVAS [pertraukdamas]. — Tu kalbėjai 
apie mane!

BOGDANOVAS [staigu sustodamas ir atsgrįž- 
damas į jį]. — Na, o jeigu ir taip?

IZMAILOVAS [drebančiu balsu]. -Reiškia, tai 
tiesa?

BOGDANOVAS. Duoki me sau?..
IZMAILOVAS [keistai ramiai]. — Gerai... Bet, 

pasakyk, meldžiamasis, kokiais pamatais pasi
remdamas tu kalbi apie tai?.. Juk tu supran
ti ką kalbi?

BOGDANOVAS. Taip, suprantu!.. Aš neži
nau, ar apgavo tave Elena, bet aš manau, kad 
—taip. [Tyla].

BOGDANOVAS [staigiai užsidegdamas].- Klau
syk, Petrai!.. Aš pažįstu tave senai, mudu 
daug pergyvenome kartu, ir per tą laiką aš iš
mokau vertint ir gerbt taveį.. Tikėk manim, 
jog pirma negu ėmus šnekėti apie.tai, aš ilgai 
kankinaus... Aš šimtais kartų stačiau sau 
klausimą: ką daryt? Ir jeigu ant galo aš nu- 
sispriandžiau, lai tu turi matyti, kaip man tas 
sunku!

IZMAILOVAS. — Gali būt.
BOGDANOVAS [greitai pažvelgęs]. — Na, taip... 

Aš žinau, kad šioje minutėjevaš statau ant žūt 
būt visus musų santikius, kuriuos a-š taip bran
ginu, bet vis dėlto aš pasakysiu tau tiesą!.. O 
paskui — kaip nori. Aš negaliu į prirodyt, bet 
tas ir be prirodymu perdaug puola į akį...

IZMAILOVAS. - Kas?
BOGDANOVAS. Tas, kad Elena elgiasi blo

gai!.. Ji gyvena tik atmosferoj flirto, apsupa 
save tik vyrais ir pati juos gaudo!.. Kuomet 
tu važinėjai iš Kislovodsko Maskvon, kuni
gaikštis neatsitraukdavo nuo jos... Aš neži
nau tikrai, kas buvo tarpe jųdviejų, bet žinau, 
kad Elena nueidavo pas j j, ir apie tai visi šne
kėjo!. . Man žinoma yriai, kad juodu susirašinė
jo. Pastaruoju laiku jis yra čia, ir juodu slap
ta nuo tavęs matosi... Yra dar ir be jo!.. Aš 
ir vėl pakartoju: aš negaliu duoti prirodymų, 
dėlto reikia šnipui būti, vienok aš įšilikrinęs, 
kad Elena apgavo tave, ir ne kartą!..

(Toliaus bus).

Musų rašytojai Žemaitei rašo 
iŠ Lietuvos vienas žynius vi
suomenės darbuotojas:

Mes tiek pergyvenoni netikė
to, sitėbuklingo, neregėto; da

barties gyvenimas kiekvieną va
landą neša tokią daugybę atmai
nų ir naujienų, gyvenimo sąly
gos yra tokios atsimainiusios, 
kad trumpai viso šita jokiu bu
du neaprašysi.

Dauguma iš musų buvo iš- 
: klydo ir kiekvienas skyrium 
yra pergyvenęs visus romansus 
revoliucijų, karų, badų, visokių 
a įsitikimų. Aš asmeniškai irgi 
daug ko pergyvenau, daug ko 
apie save sužinojau nauja.i ...

Nepaisant sunkumo, aš visgi 
pasitenkysiu kelias žodžiais duo 
ti bendrą supratimą apie da
bartinį musų gyvenimą. Čia 
dalykas sunkinamas da viena 
apystova: mat mes visi jau su
skubom priprasti šiek tiek prie 
permainų, ir visai nejaučiame, 
kad gyvenime kitaip. B^į aš nc- 
l.ubai leidžiu savo akims langa
vai akli. Svarbiausia einamojo 
laiko žymė yra neturtas. Žmo
nės vadina tą pas mus brangu
mu. Išlikrųjų gi jokio bran
gumo nėra. Yra nepaprastas 
sodžiaus produktų pigumas ir 
dėl to sodžiaus ūkis žūsta, trokš 
ta, nes negali parduoti tiek, kad 
galėtų iš užsienio prisipirkti ge
ležies, mašinų, superių ir kitų 
dalykų reikalingų ūkio palaiky
mui ir išvystymui. Bet žmonės 
to nesupranta, jie vadina popie
rines ditkas rubliais ir piktina
si, kad už kiekvieną daiktą rei
kia mokėti taip daug tų “rub-» 

1 lių”.
Visi mes gyvename dabar la

bai Gausingai”, kitaip kalbant, 
ubagiškai, bet kadangi lai daro 
visi, tai ir rodosi, kad lai nor
malu ir nesijaučia.

Gaminimas nesustojo, ūkis 
eina, bet eina liekanomis senų 
jėgų, senų njašinų, senose tro
bose, ir dailinai diar liekanose 
senų drabužių. Apie eiseną pir
myn tuo tarpu negalima svajo
ti, nes ijnes neturime tikrų pi
nigų ir normalaus maino. Vys
tosi tik los ūkio šakos, kurios 
nereikalauja pirktinių priemo
nių, tai yra, ekstensyvios ūkio 
formos, pirmoje eilėje ganykli
nis ūkis. Ištidsų, galvijų ir avių 
skaičius smarkiai auga.

Viešame gyvenime eina karš
čio darbas. Tamstos ž'inotie, 
kokia maža buvo krūvele susi- 
pTatusiųjų lietuvių, idėjinių, do
rų veikėjų. Tamsios turit su
prasti, Jog sh bukini dabar atsi
tinka retai. Id dabar iš akmens 
tų tikrųjų lietuvių umiu-laiku 
nepriviso. Liko tiek, kiek bu
vo, o gal būt dar mažiau. O tie 
visi neva dabarties “lietuviai”—

valdininkai, staigus veikėjai, 
politikai ir U., tai vien tik dėlto 
lietuviiai, kąd apsimoka. Tą visa 
apmąsčius, tamstos ' suprasit, 
koks milžino darbas guli ant 
pečių tos tikrai susipratusios1 
saujelės. Kaip sunku jai kovo
ti su visa netvarka, nedora, kaip 
sunku kurti naujų gyvenimą, 
tvirtinti tėvynės nepriklausomy
bės pagrindus tokiose apystovo- 
se.

Visgi, nepaisant to, darbas ei
na. Viena raka kovojama su 
nuolatiniais lenkų sąmokslais ir 
priešais iš oro, kita ranka sta
tome pagrindus naujam gyve
nimui. Tai gal tik tiek galima 
bendrai pasakyti.

Be to, aš norėčiau paagituoti 
už mėnesinį žurnalu “Trimitas”. 
Tai yra Lietuvos Šaulių Sąjun
gos organas, iš kurio daug 
galima sužinoti, nes ji< yra 
partivis.

Šaulių Sąjunga tai yra ta
ganizacija, kurioje aš darbuo
juosi dedamas visų sielų ir šir
dį, nes tikiu, kad kaip lik to
kia sąjunga yra reikalingiausia 
Lietuvai. Ji yra; nepartinė ir 
stato sau uždaviniu būti tikra 
mokykla demokratiškumo, tė
vynės meiles, pilietiškumo. Ji 
nori auklėti Lietuvos pilietį, jo 
dorų, sąmonę, vystyti jo kūną, 
daryt iš jo galingų nepriklauso
mybės ginėjų. O lokių juk 
mums tik ir trūksta. Jei Šaulių 
Sąjungai pavyks jos uždavinys. 
Tėvynė bus išgelbėta, tvirta, 
turtinga ir laiminga. Kaipo de
mokratai, Sauliai kovoja ir su 
bolševizmu. Tamsta nori kad 
paaiškinčiau, kas tai yra bolše
vizmas.

Kad lengviau aprėpus klausi
mą, parašysiu pora žodžių apie 
’Ocialdemokratus.

Socialdemokratai stengiasi 
pagreitinti atėjimą tokios so
cialūs tvarkos, kame gamini
mas, paremtas aid privatinio 
k; p ‘.' Ig, bus nukristo kolek
tyvų* gaminimu. Aišku, kad 
kolektyve gaminimo tvarka tu- 

,< salinti socifilę nelygybę.

ro besistengdami (skleisti tam 
tikrą ideologijų. Jie tiki, kad
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u
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socialu tvarka prie to prieis juo 
greičiau, juo laisviau vystysis 
viešas gyvenimas. Svarbiausias 
politinės laisves laidavimas yra 
demokratinė tvarku.

Bolševizmas irgi eina prie so
cialūs lygybėš ir pakeitimo pri
vatinio kapitalo kolektivizmu, 
bet jis netiki, kad pilietinė lais
vė galėtų priskubinti tą perver
smu. Bolševizmas mano, kad 
toks pakeitimas privatinio ka
pitalo kolektivizmu gali įvykti 
tik prievarta. Ir dėlto tai bol
ševizmas atmeta politinę laisvę 
ir demokratizmų ir griebiasi 
ginklo vardan proletariato dik
tatūros. Bolševikams Rusijoje 
pavyko pagrobti valdžią į savo 
rankas. .Jie yra labai mažoje 
mažumoje (skaitoma idėinių 
bolševikų apie tik 100,000 tarp 
150,000,00 žmonių!) Jie įvedė 
diktatūrų, jiems pavyko sunai
kinti privatinį kapitalų, liko tik 
paskutine programų dalis, be
rods mažmožis, tai yra: sudu
ndi tų kolektyvinį gaminimų. 
Bet čia šmakšt! ratai neina. 
Mat, diktatūra, šlikai, paliepi
mai gali puikiai naikinti, bet 
kame reikia kurti, tverti, tenai 
ukazai ir paliepimai yra bejie- 
giai. Tų gali padaryti lik laisvi 
piliečiai, bet laisvę patys bol
ševikai sunaikino! Ir išeina pa
dėtis be išėjimo. Sunaikinta ga
minimas •— kilo badas; įvesta 
baudžiava, ir pakirsta 
das evoliucijai.

Rusiją laukia dar 
kančių ir katastrofų..

Neduok Dieve, kai
bangos pereitų per Lietuvą, — 
tai butų mums galas. —V. P.

JOHN KUCIUNSKAS 
La w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandoa: 9 ryto iki 5 vakare, 
Sukatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus

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

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

Tcl. Canal 2552.

pagrin-

amžiai

šitos

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

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

Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir 
moterįs visi neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname1 dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

, Chicago, III.

1)
2)
3)
4)

5)

j DATRIJOTIZMAS ’ 
I * tnn būt J
g pasargos žodis (•
J JOWA STATE |
| SAVINGS BANK | 
S Kapitalas ir Pervirši*-- į 
S $120,000.00. I 
I S. E. Cor. Fourth ana | 

Jactason StB. | 
j siouk City, ia. |

16tas IŠKILMINGAS

Rengiamas
LIETUVIŲ BALTOS LELIJOS MERGINŲ KLIUBO

Subatoj©, Rugsojo 11 d., 1920
MELDAŽIO SVETAINĖJE,' 

2212-2244 W. 23rd Place,
Pradžia 7:30 vakare. Tikietas 50c. ypatai.

Muzika F. Jarcck.
* Visi kuoširdingiaųsiai užkviečiami KOMITETO.

Pranešimas Chicagiečiams ir apielinkyj
Kad nuoseniai laukiama Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčią Chicagoj tampa atidaryta per Jo M. Kun. 
Vyskupą S. B. Mickevičiaus, D. D. Ncdėlioj, 12 d. 
Rugsėjo, 1920, 3505 So. Union Avė., Chicago, III.

Suma 10:30 pirm pietų bus laikoma per Jo M. 
Kun. Vyskupą S. B. Mickevičių, D. D. su dideliu 
skaitliu Tautiškų Kunigų, Taipgi choras S. Jurgio 
prižada pasitarnauti. Visokiais reikalais kreiptis 
ant virš nurodyto adreso.

Visi katalikai trokšta n tie ji dvasinių vaisių įgy
ti kaip tik laikas.

Bažnyčia toji užvardinta Motinos Dievo Šidla- 
vos. Inžanga liuosa. Klebonas.
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PRANEŠIMAS.
Daktaras Makaras, Lietuvyš.

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 Ferry Avė., Rosdand, III.

Valandos: iš ryto 8 iki 9, ir vakare 5 iki 6.
Ofisas: 10900 Michigan Avė.

Valandos: 10 iki 12, 2 iki 4, ir 6:30 iki 8:30 vakare.
Tdephonas: Ofiso ir Rezidencijos 

Pullman 342.

Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, 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.Petrsuskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.
........ ......... ,

Tcl. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASS()(TATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

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

DANTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kodzie Are. Chicago, III.

Arti 88-th Street
U.. ------...............— —.......

... ............... .... ........................... ............. ■ 

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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“Žemaitės” Portretas. ,“'r,)(lel mes prašome g.
_______  Lietuvos Atstovybes Amerikoje

Amerikos Dailininkų Parodoje, paaiškint: kokiais motyvais Lie-
 tuvos valdžia vaduojas tai dir

sėmis. Girdi, sufragislės kitose 
šalyse smarkiausiai kovoju už 
moterų teises, o Lietuvos mote- 
rįs lygias balsavimo tei
ses su vyrais, ir tai be jokios 
kovos.

Po to papeikė Amerikos so
cialistus, kam jie ne veda agi
tacijos už bonų pardavinėjimą.

nimu. Taip buvo ir taip bus vi
suomet.

• Bet kaip žiemą? žiemą gam
ta nebevilioja žmogų į laukus, į 
parkus, žiemą kiekvienas sku
bi į. “šiltą malonų kambarį” 
Kaip maloni ir masinanti gam
ta vasaros metu, taip ji nema
loni ir spirianti žmogų kovoti

L. G. D.
Pranešimas.

Dailininkas Jonas Šileika, 
praeitą pavasarį gavęs Ghicagos 
Art Institute buvusioj dailinin
kų parodoj dovaną 2(M) dolerių 
už Lietuvių rašytojos “Žemai
tės” portretą, dabar dalyvauja 
su juo Amerikos Dailininkų pa
rodoje St. Louis miesto Dailės 
Muziejuje.

Dar vasaros laiku p. J. Šilei
ka gavo nuo St. Louis miesto 
muziejaus direktoriaus p. B. A. 
Holland pakvietimą dalyvauti 
minėtoje parodoje, šiomis die
nomis dailininkas J. Šileika 
gavo pranešimą nuo direkto
riaus, kad “Žemaitės” portretas 
yra priimtas ir bus Amerikos 
Daili ninku parodoje iškabintas.

šioje parodoje vien tik per 
pakvietimą Amerikos dailinin
ku dalyvauja šių miestų: Phi- 
ladelphijos, Ncw Yorko. Bos
tono, Chicagos ir St. Louiso. 
Paroda prasidės šių metų rug
sėjo 15 dieną ir tęsis iki 31-mai 
dienai lapkričio.

Lietuviams, gyvenantiems 
mieste St. Louis, Mo., ir arti
mesnėse prie to miesto kolioni- 
jose bus geros progos pamatyt 
tą įdomią parodą, kurioje ir 
musų tautietis dalyvauja.—X.

COLLINSVILLE, ILL.

rydama — apskelbdama mus 
ne Lietuvos piliečiais?

(Pasirašo) S. L. A. 159 kp. 
valdyba: Pirm. M. Steponavi
čienė, sek. Franas Skamarakas, 
ižd. V. Tamošaitis”.

—Laisvės Mylėtojas.

RAGINE, WIS.

Reikalauja iš Atstovybės 
paaiškinimo.

Augs. 3 d., SLA. 159 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinkr- 
mą, kuriame tarp kitko, buvo 
svarstyta Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje skelbimas “dėl pasų 
gavimo”.' Po apkalbėjimo, pri
imta sekantis raštas venbalsiai 
ir pasiųstas LietuvoSk.Atstovybei 
Amerikoje:

“Reikalaujame aiškumo. 
į

Lietuvos; Atstovybė Ameriko
je, paskelbė spaudoj patvarky
mą “dėl pasų gavimo”, kuriame 
randasi svarbus, bet neaiškus 
paragrafas.

“Todėl mes S.L.A. 159 kuopa 
savo mėnesiniame susirinkime 
laikytame 3 d. rugsėjo, kuopos 
metinėje salėje, Collinsville, 
III., apsvarstę minimą patvar
kymą, nutarėme kreiptis j g. 
Lietuvos Atstovybę Amerikoje, 
idant ji paaiškintų to skelbimo 
prasmę.

“Kalbamąjame skelbime tarp 
kitko sakoma:

“... visi tie lietuviai, kurie 
yra-atkeliavę Amerikon iki 1905 
metų pradžios, nors ir nėra išsi
ėmę Amerikos pilietybės popie
rių privalo panaujint savo pilie
tybę, kad jie yra ir nor pasilikti 
Lietuvos Respublikos piliečiais, 
sulig tam tikru Lietuvos val
džios patvarkymu apie piliety
bę. Ir šie visi nors jie ir nesi
rengtų kelianti Lietuvon, kvie
čiami iki šių metų pabaigos į- 
teikti tokius pareiškimus delei 
savo pilietybes ir užsimokėt po 
5 dolerius nuo asmens arba nuo j 
šeimynos’.

“Taigi čia aiškiai yra pasaky
ta, kad Lietuvos piliečiai, kurie 
yra atkeliavę Amerikon pirm 
1905 metų, yra* nustoję Lietuvos 
pilietybės teisių. Bet mes nega
lime suprast, delkd Lietuvos 
valdžia taip pasielgė, kadangi 
mes esame Lietuvoje gimę ir 
augę

“Antraip kalbant, juk pirm 
1905 m., Lietuva buvo Rusijos I 
caro vergė, o ne respublika. Į 
Taigi vaduojantis logiškais iš- 
rokavimais, rodos, kad Lietuvos 
valdžia apie tuos laikus neturi 
teisės nei kalbėt. Bet ji kalba 
ir dagi drąsiai! O kaslink ko
vos už Lietuvos nepriklausomy
bę, mes Amerikos lietuviai, 
proto ir rankų darbininkai, ko
vojom už Lietuvos ir Lietuvos 
darbo žmonių laisvę tiek, kirk 
kurio gyvenimo aplinkybės lei
do tai daryti. Nuo to dar šian
die neatkisakėm.—

Vilniaus atgavimo apvaikščioji- 
mas.

Rugp. 27 d. antrame iš di
džiausių šio miesto teatrų, 
Strand, L. L. P. stotis, suside- •C# • •dantį iš 9 vietos draugijų, buvo 
surengus paminėjimą atgavimo 
Lietuvos sostinės Vilniaus. Į 
taip svarbią iškilmę buvo atvy
kę Lietuvos misijoj pirm. J.

Vileišis ir M. Jokūbaitė. Abu 
svečiai laikė prakalbą, nurody
dami svarbiausius Lietuvos rei
kalus ir reikalingumą pirkti L. 
L. P. bonus. Publika pritarė 
tam netik plojimu delnų, bet ir 
darbu: čia pat tapo' parduota 
bonų už virš $1,000 ir kita tiek 
prisižadėjo pirkti. Aukų bro
liams vilniečiams sudėta $53.- 
68. Taigi prakalbos pilnai pa
vyko.

Musų kolonijos kvota yra 
$20,000. Dabar jau turime iš
pardavę bonų už $16,000. Tai
gi dar lieka parduoti bonų už 
$4.000. Tikimės, kad artimoj 
ateityj išpildysimei savo kvotą 
ir tuo atliksime savo pilietinę 
pareigą. — M. Kasparaitis.

SO. OMAHA, NEBR, 
Maj. Žadeikių prakalbos.

Pagalios ir mes, So. omahie- 
čiai, susilaukėme taip laukiamų 
“svečių iš Lietuvos” -r- Lietuvos 
valstybes misijos nario maj. 
Žadeikio.

Kada buvo daromas dar pir
mas maršrutas maj. Žadekiui, 
buvo nuskirta ir So. Omabos lie 
tuvių koloniją aplankyti, vie
nok jo nesulaukė ir delei to rūs
tavo už suvilimą.

Nors čia yra susitvėrusi sto
tis bonams pardavinėti, vienok 
jos darbas neina sėkmingai. To 
dėl stotis ir pasikvietė dabar 
maj. Žadeikį ir surengė jam 

prakalbas, kad padarius bonų 
pardavinėjimą » sėkmingesnių. 
Vienok ir dabar daugelis žmo
nių nenorėjo tikėti, kad atvyks 
Lietuvos misijos narys. Bet šį 
sykį so. omahiečiai nebuvo ap
vilti.

Rugpjūčio 26 d. susirinko be
veik pilna svetainė žmonių] Pir
mininkas V. Sabalauskas ati

darydamas vakarą, pabriežė jo 
svarbą, kad esą sulaukta Lietu
vos misija, kuri gyvu žodžiu 
praneš apie padėtį Lietuvoje ir 
kviečia publiką pirkti bonus ir 
skolinti Lietuvai pinigus.

Pirmiausia dainuoja! ant grei
tųjų susimokinęs būrelis vyrų 
Dainuoja himną “Lietuva tėvy
nė musų”. Paskui perstatoma 
kalbėti majoras Žadeikis.

Žadeikis pirmiausia pagyrė 
I so. omahiečius, kad čia esąs 
centras lietuviu vakaruose ir 
atsiprašo, kad jis negalėjęs 
pribūti pirmą kartą. Esą ren
gėjai ne tvarkiai buvo surengę 
maršrutą, todėl so. omahiečiai 
ir likę suvadžioti, bet tai ne jo 
kaltė.

Toliau aiškino apie dabar siau 
čiantį tarp lenkų, rusų ir lietu
vių karą. Sake, kad Lietuva 
nenori užgriebti » svetimų že
mių, bet nenori ir savo atiduoti 
kitam. Lietuva dabar esanti 
neutralė valstybė. Nupeikė len
kų politiką, kam jie norėjo 
ginklais užkariauti Rusiją, taip- 
jai nurodė į rusų klaidą, kad jie 
nesustojo prie lenkų rubežiaus, 
bet veržėsi j Lenkiją ir siekėsi 
paimti Varšavą, delei ko bolše
vikai ir suklupo.

Pasakojo ir apie Lietuvos vi
durinį tvarką. Esą Lietuva 
yra pilnai demokratinė šalis, jos 
piliečiai naudojasi lygiomis tei-

Jis nė kaip negalįs suprasti to, 
kad Lietuvoje socialdemokratui 
išvien su valdžia dirba, o Ame
rikos socialistai šalinasi nuo to. 
Gal tai, girdi, dėlto toks nepri
tarimas yra, kad Lietuvoje so
cialdemokratai mažumą seime 
turi.

Baigiant prakalbą Žadeikis 
prašo, kad kas pereitų publiko
je ir parinktų aukų Lietuvos 
kareivių švietimo reikalams. 
Rengėjai turbūt nesuprato kal
bos, kad niekas aukų rinkti nė
jo.

Pasibaigus prakalbai pakįla 
P. Jazaliunas ir prisiminęs iš 
Žadeikio kalbos, kad Liietuvojc 
visi prieš įstatymus yra lygus, 
sako, kad “prieš steigiamąjį sei
mą Lietuvos darbininkai buvo 
į kalėjimus kemšami, o jų laik
raščiai uždaromi ir dabar net 
mirties mausmė yra įvesta”. 
Žadeikis išpradžių nenorėjo at
sakyti į tai, bet paskui atsakė 
pareiškimu, kad jei jis dalyvau
tų steigiamajame seime, tai jis 
butų paklausęs už ką tą darbi
ninkų spaudą uždarė. Aiškino, 
kad vagis ir žmogžudžius reikia 
kalinti, o mirties bausmė įvesta 
lodei, kad dabartiniu karo lai
ku Lietuvos priešai bandė tuo 
pasinaudoti ir sukelti suirutę. 
Bet tai esąs laikinis dalykas ir 
ant visados taip nepasiliks.

Bonų parduota vos už $200 
ar $300.—Kipšas iš Pakampės.

DETROIT MICHIGAN.
Ką jie dabar darys?

Kada pereitą žiemą LSS. 116 
kuopai rengė prakalbas drg. P. 
Grigaičiui, tai rrrevoliucioniški 
Erainos pasėkėjai dėjo visas 
pastangas, kad tas prakalbas 
kaip nors suardžius, ar bent 
atitraukus nuo jų publiką, nes 
tiems elementams buvo baisus 
liesoj žodis.

Nors tiems Frainos rrrcvoliu- 
cionieriams ir buvo tada pasi
sekę suklaidinti nedidelę dalį 
žmonių, bet delei to socialistai 
nė kiek nenusiminė. Socialistai 
nenusigando ir jų bandymo 
trukdyti kuopos veikimą, kaip 
kad socialistai nenusigando, 
kada keletas metų atgal lygiai 
lokius pat žygius prieš socia
listus bandė atlikti vyčiai.

Ateinančią žiemą socialistai 
mano vėl surengti visą eilę pra
kalbų ir paskaitų. Žiūrėsime ar 
tie smarkus Frainos rrrevoliu- 
cionieriai ir šiemet drįs atlikti 
savo “revoliucingus” žygius — 
kėsintis ant socialistų prakal
bų.

Pirmos tokios LSS. 116 kp. 
prakalbos ir paskaitęs įvyks at
einantį nedėkftenį, rugsėjo 12 
dieną, 2 vai. po pietų, I. A. S. 
svetainėj, prie 24 ir Michigan 
Avė. gatvių. —Organizatorius.
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[Ui išreikštas Siame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako.]

MUSŲ UŽDUOTIS.

Vasaros metu, kad dienos il
gos ir šiltos, žmonės tarytum 
užmiršta visa, kas apie juos, 
pasauly, dedasi. Po ilgo ir sun
kaus dienos darbo kiekvienas 
skubi ištrukti ar tai gatvėn ar 
kur į laukus bei parkus, kad ty
ru oru pakvėpavus. Todėl va
saros metu “viešasai musų vei
kimas” žymiai “atslūgsta”. Vi
sa tai yra labai paprasta, žmo
gus juk nėra mašina, kurią už
tenka tik patepti ir ji atlieka 
savo darbą — tiek žiemą, tiek 
vasarą, žmogus yra “gamtos 
sūnūs”, todėl tai gamtai nubu
dus ir jis siekiasi ten, kur gra
žiau ir ramiau, žodžiu, ir jis 
nori pasidžiaugti gyvenimu, ne 
tuo įtemptu, mašinališkuoju 
miesto gyvenimu, bet ramiuoju- 
—masinančiuoju gamtos gyve-

♦

žiemos metu. Ir žmogus kovo
ja netik su gamta, bet ir kito
mis susidėj tįsiomis prieš jį ap
linkybėmis.

Minėti visa tai čia nevieta, ir 
nėra reikalo. Visiems tai žino
ma. Aš todėl noriu pakalbėti 
apie musų užduotis žiemos me
tų. Gi musų, apsišvietusių, kle- 
siniai susipratusių darbininkų, 
užduotįs yra tokios: daryti visą, 
kad susidėjusios prieš mus ap
linkybes kuoveikiausia patikė
tų; kad jos pasidarytų tokiomis, 
kur darbininkams nebeprisieitų 
nešti sunkią alginės vergijos 
naštą. žodžiu, musų užduotis 
yra kovoti už naują, geresnį gy
venimą — už socializmą.

O kad visa tai tinkamai pa
veikus, kad šitam darbui prisi
rengus, reikalinga šviestis, kru
tėti. Trumpai sakant, mes pri
valome rengtis prie sekamos žie
mos. Sekamą žiemą mums teks 
paveikti daug sunkaus darbo. 
Reikės įtemti visas jėgas kad 
galutinai sutvarkius musų orga
nizaciją — Lietuvių Socialistų 
Sąjungą, kurią buvo užpuolę 
“buvusieji žmonės” ir kėsinosi 
palaidoti. Palaidoti ją tiems 
gaivalams nepavyko. Bet užtai 
jie stipriai sutrukdė musų or- 
ganizativinį darbą. Visa tai tin
kamai paveikti tegalima tik tuo
met, kai visi musų organizaci
jos nariai netik norės, bet ir 
mokės kaip veikti. Gi šito mo
kėjimo pasisemti tegalima tik 
gerose knygose ir laikraščiuose. 
Todėl kiekvienas sąjungietis 
privalo įsigyti kuodaugiausia 
gerų knygų ir laikraščių. Įsi
gyti, skaityti ir mokytis. Mo
kytis, mokytis ir mokytis. Tik 
tuomet musų darbas bus sėk
mingas.

Maža ir to. šitas geras kny
gas ir laikraščius reikia platinti 
ir tarp kitų savo draugų darbi
ninkų. Reikia šviesti juos.

Dabar jau galima susisiekti il
su draugais Lietuvoje. Ten, 
kiek, girdėt, jau išleista vienas- 
kitas geras veikalas. Reikalin
ga jų persisiųsdinti. Be to, mu
sų draugai leidžia savo organą 
“Socialdemokratą”. Laikraštis 
gan geras, ir amerikiečiai, kur 
nori patirti apie dalykų padėtį 
Lietuvoj, privalo jį skaityt. Bu
tų gera, kad kiekvienas L. S. S. 
kuopa persisiųsdintų “Socialde
mokratą”. Persisiųsdintų ir pla
tintų jį tarp vietos lietuvių dar
bininkų. Tai padaryti nesunku, 
l ik reikia subrusti. Jeigu gi 
kurie negali ar nežino kaip su
sisiekti su draugais Lietuvoje, 
tegul kreipiasi į mano. Nese
nai gavau visą glėbį “Socialde
mokrato”. Kurie reikalaus, pa
siusiu. Norintiems dagi sutin
ku užprenumeruoti jį. Tuo tar
pu metams kainuoja tik $1.75.

Taigi, draugai, subruskime. 
Švieskimės patįs ir Švieskime ki
tu avo draugus darbininkus. 
Tai yra vyriausioji musų užduo
tis.

J. B. Aglinskas,
3238 S. Halsted St.,

> Chicago, III.

LENKŲ PROPAGANDA 
LIETUVIŲ TEATRE.

Mildos Teatre, Halsted, prie 
32-ros gv., Chicagoj, rodoma 
“Current news” paveikslai, ku
riais vedama Lenkų propaganda 
— parodoma jų mūšiai su bol
ševikais etc. Kam Mildos Teat
ras persamdytas, nežinau, bot 
kad jo lankytojai jei ne visi,, 
lai bent didesne pusė yra lietu
viai, tai visi žinome. Žinant 
Lenkų plėšimą ir troškimą pra
ryti Lietuvą, ta Lenkų propa
ganda lietuviams teatro lanky
tojoms labai nemaloni, kelia 
juose didžiausio pasipilei tinimo. 
Tegul lenkai savo propagandą 
veda kur nori, bet ne lietuvių 
kolonijoj ir ne lietuvių statyta
me teatre. — A. Rūkas.

Paliudijimai jau gatavi; jie 
nepaprastai gražiai atrodo įdėti 
į rėmus ir ant sienos pakabinti, 
ir tartum sakyti* sako:

“Štai, va toji trioba, kurioje 
aš kalbu, yra Lietuvos piliečio, 
kuris gyvena ne vien sau, kai 
kurmis įsiknisęs, bet sykiu su 
visai Lietuvos pliečiiais ir sa
vo nuskriaustąjį, bejiegį, ser
gantį pilietį priglaudė!’ -

Paliudijimai duodami 'kiek
vienam, kuris ant syk aukoja1 
nemažinus kaip dešimts ($10.- 
00) dolerių, arba sukoletuoja 
nuo kilų nemažoms kaip pen
kiasdešimts ($50.00) dolerių.—

Dr. A. L. Graičunas, C. Sek r., 
3310 S. Halsted, Chicago.

Vajus—$ 100,000.00.

Pas ižd. Dr. J. Kulį $1,152.64 
Baltimore, Md.

per p. M. Barluškienę 12.00 
Cleveland, Ohio Skyr. 10

*

Pinigai
Kenoshos 
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIH

per p-lę J. M. Baltruko- 
niutę 27.00

Rockford, III.
, per Joną Cicilaitį 5.00
Chicago, III. (Engehvood) 

prakalbose kun. A. Vilimo
per p. Zolpienę 8.55

Delroil, Mich. 21 kp. SLA.
per J. Overaitį 10.00

Boston, Mass, Seimas SLA.
per p. T. Paukštį 623.45

Viso labo $1,838.61
Dr. A. A. Graičunas, 

Centro Sek r.

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yr> 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St. 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6437 -KAM KENTĖTI?

Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER &
Vaizba ženklia užrog. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
Vnizbnženklį.’

Telcphone Yards 5834 R

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

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

Telefonas Drexel 2880

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka Hile vieno ki 

Seniui. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuo#, iki 50 nuoŽ 
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 styiiavs 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius riutu;1 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50. $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno sorge siutą’ 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotaį $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno sergr 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginimas 5 nuo#, kiek 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun 
čiamas Euronon.

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

S. GORDON
1415 So. TTalsted St.. Chicapn. TU

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 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:

BR. 6. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišką ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telcphone Yards 687

Telefoną* Pili man 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvio Dantistas
10801 S. Michigan Ar., Ro^lnad

Valandos’. « iki 9 vakare.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji ir gražus muzikos veikalai, gaidos su žodžiais dėl piano ką

tik išėjo iš spaudos:
1. “Gana broliai”, duetas ...................................... 50c.
2. “Kas man darbo”, duetas .............................. 50c.
3. “O Lietuva”, duetas .......................................... 50c.
4. “Sudiev, gimtine”, solo .................................. 50c.
5. “Laiškas pas tėvelį” .......................................... 50c.

Užsisakant šiuos veikalus, kurtu reikia siųsti ir pinigus. Išlei
dėjo vardu:

J. A. ŽEMAITIS,
315 So. Wcst St., Shęnandoah, Pa.

.. • .......- .■........... ....................

1--------------------------- :-------------------------------------------------------------------------------------------------——r

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

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

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Rusiškes ir TurMikos Vanos

12th STREET
Tel. Kediie 8902.

#514-16 W. 12th ST
Arti St. Louio Avė. 

CHICAGO, ILL

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va- 
landosi 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. rakai*, Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

-----~T- ’ 'Try

Telcphone Yards 5032

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

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

___________ _______’t
naniiziKKsaaiEniiEir

j DR. YUŠKA ■
" 1900 S. Halsted St. ■
« Tel. Canal 2118

■U Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 | 
U vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63 SU 
Tel. Prospect 3466 3 H

ifisaaatiHiaaaBnHBBnaBBB

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

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

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

Nuo ryto iki piot.
Tel. McKinley 263 

___ -....... . . ....-... - ?
INIBBBnHBMBIBBBBBBBBB
2 Tel. Boulevard 2160
K Dr.A. J. KARALIUS "
a Gydytojas ir Chirurgas
ĮJ VALANDOS: 9—12 ryto i

2—9 vakaro ■
” 3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

" ' 'S
Tel. Pullman 342 ir 3180.

DR. L 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.Marsbfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

V ............ — i ........  /
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LITHUANIAN SJAILY NEW8

Published Daily except Šunday by

Editor P. Grigaitis

riančią svaiginančių gėrimų 
uždraudimui. Vienas kuni
gas, išreikšdamas didžiumos 

Fublisneu vauy except ounuay uy 1__~ _
the Lithuanian Nevrs Pub. Co., Ine. Kongreso nuomonę, pasakė,

I kad prohibicija yra “priešin
ga krikščionybei, Amerikos 
davatkų idėja”.

Bet reikia atsiminti, kad 
ir Amerikoje kardinolas 
Gibbons stojo prieš prohibi- 
ciją.

1739 SO. HALSTEO ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Rates:
$8.00 per ycar in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

__ $8.00
__  $4.50
___ 2.25
___ 1.75
___  1.00

03
18
75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagojo — paštu:

Metams............................ —
Pusei metų ..............—-----
Trims mėnesiams   — 
Dviem menesiams ______
Vienam menesiui ------------

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 menesiui ___________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams________ $8.00
Pusei metų ..................  4.50
Trims mėnesiams ______  2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Tarptautinis že- 
mes darbininkų 
judėjimas.

Viduryje rugpjūčio Am
sterdame įvyko tarptautinis 
žemės darbininkų kongre
sas. Jame dalyvavo atsto
vai nuo darbininkų organi
zacijų Anglijos, Škotijos, 
Vokietijos, Švedijos, Dani
jos, Austrijos, Belgijos, Ita
lijos ir Holandijos. Atstovai 
iš Francijos, Lenkijos ir če
chijos negalėjo atvykti delei 
įvairių komunikacijos kliū
čių. Viso kongrese buvo at
stovaujama 2,103,835 darbi
ninkai.'

Kongresas kaip vienu bal
su priėmė rezoliuciją prieš 
karę. Paskui su dideliu en- 

tuziazmu tapo nutarta tver
ti tarptautinę žemės darbi
ninkų sąjungą.

Reiškia, atsirado dar vie
nas darbininkų internacio
nalas. Jo atsiradimą reikia 
ypatingai pasveikinti dėlto, 
kad žemės darbininkai iki 
šiol buvo labiausia atsiliku
si proletariato dalis. Dabar 
jie stos greta angliakasių 
internacionalo, jurininkų in
ternacionalo, rubsiuvių in
ternacionalo ir kitų panašių 
organizacijų.

Tarptautinis darbininkų 
judėjimas ir organizavima- 
si tuo budu, kaip matome, 
vis labiaus progresuoja, ne
žiūrint to, kad politinis in
ternacionalas yra laikinai 
suskaldytas.

Australijos dva- 
siškija priešinga 
prohibicijai.

Telegramos praneša, kad 
neužilgio bus balsuojama 
prohibicijos klausimas trijo
se stambiausiose Australi
jos valstybėse. Todėl dabar 
tenai *eina smarki agitacija 
už ir prieš prohibiciją.

Pastebėtina tečiaus, kad 
dvasiškija Australijoje link
sta į prohibicijos priešų pu
sę. Anglikonų bažnyčios 
kongresas Adelaidos mieste

Valstybinis 
socializmas.

Vadinamieji industrialis- 
tai (arba “aidoblistai”) mė
gina sukritikuot socialistus 
tuo, kad prikaišioja jiems, 
buk jie norį įsteigti “valsty
binį socializmą”. Šitas jų 
priekaištas tečiaus liudija, 
kad tie kritikai yra labai 
menkai painformuoti ir apie 
socialistų programą ir apie 
valstybinio socializmo esy
bę.

Socialistų ir bolševikų gin- 
Ičuose “aidoblistai”, apskri
tai imant, pritaria bolševikų 
pusei. Tuo-gi tarpu bolševi
kai Rusijoje kaip tik ir įvyk- 
dino tą dalyką, kuris vadina
si valstybiniu socializmu. Ši
tą faktą šiandie visi žino. 
Pramonės įmones, kurios 
Rusijoje tapo atimtos iš pri
vatinių savininkų, yra šian
die valdžios rankose. Jas 
veda valstybės tarnautojai, 
komisarai.

Taigi, jeigu “aidoblistai” 
numanytų, kas yra valstybi
nis socializmas, tai jie turė
tų bolševikus peikti daug la
biaus, negu socialistus.

Socialistai. įsivaizdina bu
simą visuomenės tvarką vi
sai ne valstybinio socializmo 
pavidale. Svarbiausias jų 
ręikalavimas juk yra toks, 
kad darbo priemonės (įran
kiai, medžiagos ir t. t.) bu
tų paimtos į visuomenės, o 
ne į valstybės, rankas. Tar
pe visuomenės-gi organiza
cijų valstybė yra tiktai di
džiausia, bet anaiptol ne vie
nintelė. • .

Pagal socialistų mokslą, 
socializmo tvarkoje turės 
būt įvairiausių pramonės 
organizavimo formų. Vie
nos pramonės priklausys 
valstybei, kitos apskričiams, 
trečios valsčiams arba mies
tams, ketvirtos kooperaci
joms ir darbininkų sąjun
goms, ir t. t. O kas dėl pra
monių vedimo, tai socialis
tai stoja už tai, kad visoje 
jose sprendžiamą balsą tu
rėtų ir darbininkai, kurie 
tose pramonėse dirba, ir 
vartotojai, kurie naudojasi 
tų pramonių vaisiais. Nė 
vieną pramonės šaką socia
listai nenori pavepti į val
stybės tarnautojų, biurokra
tų rankas.

Socialistai reikalauja ne 
tiktai, kad industrijos butų 
suvisuomenintos, o ir kad 
jos butų sudemokratizuotos. 
Kaip politikoje socialistų 
tikslas yra politinė demo
kratija, taip ekonomijoje jų 
tikslas yra industrinė demo
kratija.

Valstybinis socializmas, t. 
y. tokia tvarka, prie kurios 
industrijas veda valdžios 
tarnai, biurokratai, gali būt 
prie tam tikrų aplinkybių 
net aršesnė darbininkams ir 
už kapitalizmą. Kapitaliz
mo sistemoje darbininkas 
bent gali mest savo bosą,

. jeigu jam nepatinka dirbti 
jam, ir eiti į kitą dirbtuvę; o 

, jeigu valdžia turėtų savo 
rankose visas dirbtuves, tai 
darbininkas visur turėtų 
prieš save tą patį bosą. Dar
bininko priklausomybė nuo 
samdytojo (“darbdavio”) 
pasidarytų didesnė, negu 
šiandie.

Tokią tvarką mes dabar 
matome Rusijoje. Už pra- 
sišalinimą iš darbo arba už 
nepaklusnumą dirbtuvės už- 
veizdai darbininkas tenai 
yra baudžiamas, kaip nusi
dėjėlis prieš valdžią. Todėl 
socialistai ir peikia dabarti
nę Rusijos tvarką, nežiūrint 
to, kad jie labai simpatizuo
ja Rusijos revoliucijai.

Apžvalga
DAR APIE TĄ BOLŠEVIKŲ 

PATARIMĄ.

Vakar minėjome, kad Kauno 
“Lietuva” rašo, jogei Rusijos 
bolševikai patarė Lietuvos val
džiai šaudyt tuos komunistus 
Vilniuje, kurie eina prieš val
džią. Taip pat rašo ir “Kariš
kių Žodis”. Sako:

“Rusai atsitraukdami iš 
Vilniaus atsisako pasiimt at
gal bolševikus Kapsuką, 
Alcksą-Angarietį ir k., kurie 
dabar kankina Vilniaus gy
ventojus. Rel rusai pataria 
tuos .bolševikus, kurie eis 
prieš Lietuvos Respublikos į- 
statymus, be pasigalėjimo

Tas patarimas Lietuvos bur- 

kad jos laikraščiai su pamėgi
mu kartoja jį.'
-Bet gėrėtis juo nėra ko. Nu

šaut savo priešą yra labai leng
vas dalykas; tą moka atlikti bi 
kokia valdžia.

“Lietuva” ir “Kariškių Žo
dis” butų pasielgę daug prakil
naus, jeigu butų pasakę: “Nors 
Rusijos komunistai ir pataria 
Lietuvai šaudyt jų vienminčius, 
bet mes to nedarysime, kadangi 
nesame barbarai!”

KLERIKALŲ NEPASISE
KIMAS.

LaborPereitų panedčlį, per
Day šventę, Chicagos Drdugas 
turėjo pikniką. Nors jisai pas
kui pasigyrė, kad piknikas “pa
vykęs” ir buvęs “didelis skait
lius žmonių”, bet ištiesų tai jam

Žmones, kurie buvo nuėję 
pažiūrėt to pikniko, rado tenai 
mažų saujalę publikos — kele
tą kunigų ir būrelį vyčių, skys- 
laį išsidraikiusių po daržų, Apie 
šimtas, daugiausia du šimtu

Vienas, antras iš publikos, ku
rio buvo matę “Naujienų” pik
nikus, kur susirenka tilksta il
čiai žmonių, stebėjosi, kad ku
nigų organas turi taip mažai 
pasekėjų. Nejaugi,, sako jie, nė 
parapijonys neskaito “Drau
go”? Pikniko organizoloriai 
tik raukėsi, girdėdami tokių pa
stabų.

Well lai visgi yra navat- 
nas dalykas. Gliicagofc pri- 
skai tonui daugiau, kaip 50,000 
lietuvių. Vienok tautininkų 
“Lietuva” subankrutijo, o kle
rikalų “Draugas” neturi minio
se jokios įtakos. Lietuvių mi
nios eina su “Naujienoms”.

“Naujienos” užkariavo lietu
višką Chicagą, nežiūrint to, kad 
jos nesistengė nė žaisti ant re
ligiškų arba patriotiškų žmo
nių jausmų, nė pataikant bol
ševikiškiems ūpams.

“IŠTEISINO” FRAINĄ.

Jungtine Komunistų Partija 
paskyrė tardymo komisijų, kad 
suradus, ar teisingi yra tie kal
tinimai, jogei Louis C. Fraina 
esąs Justicijos Departamento

agentas. Ta komisija praneša, 
kad “draugas Fraina” esąs ap
kaltintas neteisingai.

Bet apie tą Jungtinę Komu
nistų Partiją sako net patys, ko
munistai (pavyzdžiui, Wash- 
ingtono valstijos organizacija), 
kad ji veikiausia yra provoka
torių suorganizuota. \

Fraina-gi jau suspėjo pasižy- 
mėt savo darbais ne tiktai Ame
rikoje, o ir Europoje. Fran-

be, kad Fraina įskundė Franci
jos valdžiai kaikuriuos “kai
riuosius” socialistus ir Genera- 
lę Darbo Konfederaciją.

ŠMEIŽIA BE SAIKO.

Waterbury’o komunistėliai 
mėgino panaudot streiką kimi 
tikslui, kad apjuodinus socia
listus, ir todėl gamino “streik
laužių sąrašus”, į kuriuos buvo 
įtraukiami socialistų vardai ir 
paskui skelbiami frainistų spau
doje. Musų skaitytojai jau ži
no, kad jie šitokiu budu ap
šmeižė įžymų sąjungietį, T. 
Matą.

Prieš šitą niekingą komunis
tėlių darbą užprotestavo Wa- 
terburio organizacijos, ir “strei- 
kierių komitetas” buvo privers
tas atšaukti tą šmeižtą.

Bet dabar išeina aikštėn da ir 
daugiau faktų, parodančių bc- 
sąžiningumą tų gaivalų, ką bu
vo įsiskverbę į streiko vadovus. 
Vienas “Laisvės” bendradarbis, 
VI. Arminas, rašo tame laikraš
tyje, kad neteisingai tapo pri- 
skaitytas prie “streiklaužių” P. 
Plečkaitis, ir pastoja ve ką:

“Užėjus ir ilgai neužsibai
giant streikui, P. P. nutarė 
važiuoti Lietuvon. Ir per tą 
laiką iki gavo pasportą ir ki
tus jam reikalingus daiktus, 
atvažiavo į Nevvarką ir gavo 
darbą Hylhe Roller Bearing 
Co., Harrison, N. J. Savaitę 
prieš išplauksiant, nuavažia- 
vo VVaterburin parsivežti sa
vo šeimyną ir 24 d. liepos ap
leido Suvienytas Valstijas”.
Vienok bolševikuojantys gai

valai ir šitą žmogų buvo apšau
kę “streiklaužiu”! Kodėl? To
dėl, kad P. Plečkaitis buvo L. 
S. S. Pildomojo Komiteto na
rys!

Taigi to paties laikraščio špal 
tose, kuris purvais drabstė*Wa- 
tcrbury’o socialistus, dabar tie 
gaivalai prisipažysta, kad jų 
draugai vadovavosi ne, tiesa ir 
ne streilco r-eilcalsiis, o vien tiktai 
savo neapykanta prieš socialis
tus. Bėda, kuomet į tokių gai
valų rankas patenka vadovavi
mas darbininkų judėjime.

Trečiojo Internacio
nalo Sprendimas.
[Socialistų Partijos Spaudos 

Skyriaus pranešimas].
New Yorko žydų dienraštis Di 

30 d. laidoj paskelbė šitokią 
gautą iš Berlino telegramą, iš
leistą iš ten rugpjūčio 28 die
ną:

Vokietijon ką-tik sugrįžo iš 
Maskvos delegatai, kūrinos Vo
kiečiu Nepriklausomųjų Social
demokratų Partija buvo pasiun
tus į Trečiojo Internacionalo 
kongresą. Raportas, kurį su- 
grįžusieji delegatai davė, Nepri
klausomuose Socialdeniokratuo 
se pagimdė didžiausio nusiste
bėjimo ir apsivylimo. Maskvos 
kongresas padarė mat nutari
mą,‘ kad Trečiasis internaciona
las turįs būt Suvienyta Centra
lizuota Tarptautinė Viso Pa
saulio Komunistų Partija, o vi
sų atskirų kraštų partijos tu
rinčios būt tik tos visuotinės or 
ganizacijos skyriai.

Sąlygos, kuriomis Socialistų 
partijos gaji stot j Trečiąjį In
ternacionalą, yna tokios:

Jos turi priimt Komunistų 
programą.

Visi jų laikraščiai turi bul 
komunistų redaktorių redaguo
jami.

Oportunistai, kaip Vokiečių 
Nepriklausotmųjų Socialdemo
kratų vadai Kautskis ir Hilfer- 
dingas, Amerikos Socialistų 

Partijos lyderis Hillųuitas, 
Francijos Languotas ir Angli
jos MacDodaldas turi būt iš
mesti.

Maskvos Pildomasis Komite
tas gali kiekvienų valandų pa
reikalauti, kad nepageidaujami 
nariai bet-kurioj šaly butų iš
guiti iš partijos ir kad nejNigci- 
daujami socialistų atstovai par
lamentuose butų atšaukti.

sAtkirų kraštų skyriui turi 
organizuot fabrikuose komunis
tų kuopas ir komunistų sąjun
gas (unijas). Jie turi 
plačią revoliucinę propagandą 
kariuomenėse. Kiekvieno at
skiro krašto skyrius turi vadin-

vesti

Oficialinis Vokiečių Nepri
klausomųjų Socialdemokratų 
laikraštis Leipzigcr Volkszci-. 
tung pareiškė, kad tokios sąly
gos negali būti priimtos ir kad 
Maskvos nutarimia esąs mir
tinas smūgis viso revoliucinio 
proletariato susivienijimo idė
jai.

♦

Iš šios telegramos aiškiai mft- 
yt, kad Amerikos Socialistų 

Partijos aplikacija įstoti į Tre
čių j į Internacionalų bus atmes- 
a, dėlto kad toj savo arplikiaci- 

,oj partija pastate kai-kurių 
sąlygų, reikalaujančių sau, kai- 
)o partijai nepriklausomybes.

Telegramoj paduodamos ži
lins, be abejo, yra teisingos, nes 
jos pilnai sutinka su anksty
vesniais Trečiojo Internaciona- 
o Pildomojo Komiteto išleistais 
larciškimais ir manifestais. Ta
tai parodo, kad Amerikos So
cialistų Partija labai išmintin
gai padarė savo aplikacijoj pa- 
iriežus sųlygas, kuriomis ji ga
ntų įstot į Trečiąjį Internacio

nalą, v 

’artija negali'sutikti, ir nieka
dos nesutiks, kad Maskvos Pil
domasis Komitetas diktuotų jai, 
taip ji turi veikt savo krašto po- 
itikoj ir kaip rišti savo nami

nius klausimus.
Maskvos kongreso reikalavi

mai, kaip kad jie išdėti tame 
iranešime, yra toki nesąmoniš- 
ri ir negalimi, kad nei viena 
Vakarų Europos socialistų par
iju negali jų priimti. Mėgini 

mas uždėti šitokias sąlygas ant 
socialistų partijų Jungtinėse 
Valstijose, Anglijoj, Francijoj 
ir Vokietijoj gali atnešti tik to
rių pasekmių, kad Trečiasis In
ternacionalas atstums nuo s< 
airių tos organizacijos iki šiol 
nivo linkusios jam teikti.

jutinų reikalų kurti Ketvirtų In
ternacionalų, organizuotų tei
singu pamatu, kurs kiekvienos 
šalies prisidėjusiai partijai leis
tų turėti reikiamos jai autono
mijos ir duotų toms partijoms 
prideramų atstovybę komitetuo
se ir kongresuose, o taipgi bal
sų sprendžiant tarptautinė! po- 
itikos klausimus.

’asaulio Darbininkų
Judėjimas

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, Ilk, Scpt. 10, 1920 
as mjuired by the act of Oct. G, 1917

CECHO- SLOVAKIJA.

Čechijos darbininkai ne gelbės 
Lenkijos grobikų. 
[Federuotoji Presai.

Praga, rugp. 12 (krasa.). — 
Po vakarykščio susirinkimo Vei 
kiamojo Komiteto Čechoslova- 
kų Socialdemokratų partijos, 
kuriame dalyvavo ir Vokiečių 
Socialdemokratų partijos pildo
masis komitetas, tapo sutarta, 
kad abi partijos turi esant rei
kalui, veikti išvien ir abiejų 
partijų pildomasis komtietas 
išleido stkamą manifestą:

“Draugai! Čėclio-Slovakijos 
respublikos valdžia paskelbė, 
kad ji laikysis neutraliteto so
vietų Rusijos kare prieš Lenki-

“Mes priimame tą dekleraci- 
ją su pasitenkinimu. Išleidžian
čios šį manifestą partijos yra 
įsi tikrinusios, jog tai yra reika
luose Europos, kad vakarinių

valstybių valdžios gabaus pada

Rusija. Tos partijos siunčia pa
sveikinimų Socialistų partijoms 
talkininkų šalyse ir kviečia jas

vo valdžias interesuose taikos 
tarp vakarų ir rytų.

“Šiame kare Lenkijos prole
tariate tapo paaukotas intere
sams Lenkijos ir talkininkų im
perializmo. Mes siunčiame taip
gi solidariškumo pasveikinimą 
tiems broliams ir seserims, ku
rie kenčia karo baisenybes, taip
jau ir Rusijos proletariatui.

“Sovietų Rusijos pergalė yra 
interesuose internacionalinio so
cializmo ir darbininkų klesos. 
rodei čechų ir vokiečių revoliu
cinis proletariatas pritaria so
vietų Rusijos reikalui. Darbi
ninkų klesos abiejų tų tautų pa
reiškia 'savo solidarumų Rusi- 

kapitalistų reakcijų ir yra nusi- 
sprendusios panaudoti visus 
joms prienainus budus, kad ne- 
daleidus rėmimo sovietų Rusi
jos priešų, čechijos socialisti
nis proletariatas nedaleis, kad 
kokia nors dalis respublikos te
ritorijos butų panaudota besi- 
veržimui reakcinių kareivių ar 

transportavimui vartojimui 
prieš Rusiją karo medegos.

“Draugai! Bukite ant sargy
bos, bukite prisirengę klausyti 
musų bendro ir disciplinuoto 
pašaukimo, jei padėtis reika
laus, kad mes darbais parody
tume savo solidarumą sovietų 
Rusijai. Nė vieno peilio, ne 
vieno ginklo/ nė vieno šovinio 
neturi pareiti sovietų Rusijos 
priešams!

Te gyvuoja internacionalinis 
solidariškumas revoliucinio pro
letariato!”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Sept. 10, 1920 
as reųuired by tho act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA.
Išvarė Anglijos darbininkų 

pasŲuntiniuSt 
[Federuotoji Presai.

Paryžius, rugp. 23. — Specia
lu Anglijos darbininkų konven
cija pasiuntė <lu gabiu darbuo
toju, Adainson ir Gosling, pra
nešti savo draugams, Francijos 
darbininkams, apie suorganiza
vimą savo Veikiamosios Tary
bos nedaleidimui karo ir gyni
mui darbininkų valdžios Rusi
joje.

Jie buvo priimti Francijos 
darbininkų, kurie troško užgirs 
ti kokiais budais Anglijos dar- 
l>i ii i ulei i yra prisirengę atsiekti 

tų tikslų. Tų pačių dienų, kada 
jie pasiekė Paryžių, Adamsonui

Ii. Jie atvyko kaipo Francijns 
ęlarbininkų svečiai. Jie išvažia
vo paliepiami Francijos val
džios.

Padėtis turinti didelės reikš
mės.

Kaip lik pasirodė ženklai atsi
naujinimo (kariavimo (delei 
Lenkijoj klausimo), kaip tų 
dviejų šalių darbininkai tuojaus 
susivienijo. Jie nesusivienijo 
kaipo aĮstovai kokios nors ypa
tingos grupės, bet kaipo atsto
vei? didžiųjų masių, kurioms 
tenka vesti karai ir mokėti už 
juos.

Tas žingsnis buvo istorinis. 
Greitumas, ąu kokiu darbinin
kai lapo suorganizuoti Anglijo
je ir spartunuas, su kokiu jie 
griebėsi veikti, parodo, kad jie 
po karui įgyjo milžinišką spė
ką. Instiktivis būdas, kokiu 
Francijos ir Anglijos darbinin
kai stojo apgynimui Rusijos 
darbininkų, yni no mažiaus 
svarbus. Darbininkai karo nu- 
teriotų Europos šalių susivie
nijo sustabdymui karo!

Ką reikėjo daryli?
Anglijos valdžia nusilenkė 

piicš audrą. Lloyd George pa
sakė Anglijos žmonėms, kad 
Anglijos valdžia neturi mierio 
prieš ką nors kariauti — taigi

Franci jos valdžia pasitiko ju
dėjimų geriausiu imperialiste- 
niu butlu- paliepimu pasišalin-

Le Temps užgiria tą žingsnį, 
išreikšdamas nuomonę konser
vatyvūs Francijos: “Priimtoji 

priemonė prieš du delegatus An 
glijos darbininkų, kurie atvyko 
į Paryžių, kad susitarus su di
rektoriais Jungtinės Socialistų 
partijos ir Darbo Federacijos, 
yra pilnai pateisinama. Faktiš
kai yra negalimu, kad mes leis
tume svetimos šalies agitato
riam maišylies į Francijos rei
kalus ir bandyti nusistatyti vei
kimų Francijos valdžios”.

Darbininkų ir socialistų spau 
da yiįa pasipiktinusi, apibudin- 

viso Anglijos darbininkų judė
jimo”. Atstovų buto nariai so
cialistai pasiuntė pranešimą pir 
mininkui, reikalaudami tuojaus 
sušaukti atstovų butą.

Vargiai reikia priminti, kad 
nieko panašaus nebus padaryta. 
Francijos valdžios politika šia
me atsitikime pilnai sutinka su 
jos politika laike streikų parei
tą pavasarį. Francijos valdžia 
yna nusistačiusi kovoti su Fran
cijos darbininkais iki galui. Val
džia laimėjo pradinį susikirti
mą — gegužės įnėA. Dabar gi 
ji išvarė darbininkų svečius. 
Francijos valdžia sėja vėją. Kį- 
lai klausimas kada gi pradės 
piauti audrų. — Max Worth.

“Draugai, nemiegokite!” — 
Brooklyno keikūnų organas tu
ri naujos pramogėlės. Pasta
ruoju laiku jo “literatai” vis 
dažniau pradeda rašyti šitokių 
“pamokinančių straipsnių” — 
“draugai, nemiegokite!”

A-ha, tai bent kovotojai. Pa
laukite, kada jie ims knarkti, 
tai ”ši supuvusi tvarka” tikrai 
sugrius.

Ju bet!
—o—

“Ura!” — Ar žinote nuo ku
rio laiko brooklyniškės gazietos 
“literatai” ėmė šaukti “ura”?

Nuo to laiko kaip jie, sako,

—o—
Meluot neuždrausta. —Duodu 

įnešimų: Brooklyno “komunis
tų” gazieta ant tos kertės, kur 
ji visuomet afišuojasi “pirmu
tinis darbo žmonių laikraštis”, 
uždėtų šitokį “advertaizimen-

“Meluot neuždrausta”.
Paaiškinimas, rodos, nercika- 

—o—
Pajieškojimas. — Paj ieškau 

“Lietuvių Komunistų Sąjun- 
gos”. - .Ji csiinti .reikalinga
“draugui Stilsonui”. Duoti “šip- 
kortei” pinigai jau išsibaįgę, ir 
jis nori gauti daugiau — jeigu 
galima, kokią dešimtį tūkstan
tėlių.

—Ražas.

l
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Lietuviu Rateliuose
ŠERNO DRAUGŲ SUSIRIN

K IMAS.

Subatoj, rugsėjo l! d., kaip 
10 vai. vakaro bus Šerno Drau
gu susirinkimas J. Kulio Ap- 
tickoj, Halstcd, prie 33-čios 
gahės. Visi užjauč <..*tys rašy
tojo <*•:::•» reikalui kviečiami 
atsilankyti.

Šeru Draugi' Būrelis.

WEST S1DE

Nėra žmonių užuojautos.

Musų klerikalams pradeda 
visai nebesisekti ir ką jie nė da
rytų, vis išeina ne taip sėkmin
gai, kaip pas tuos “bedievius.’'

Į čia nesenai atsikėlė “Drau
gas” ir, pasekant “Naujienas”, 
surengė savo pikniką. Jo'•pikni
kas buvo pereitą panedė- 
lį, National darže. Ro
dos, į tokį pikniką tu- 
Bet gi ištikrųjų susirinko 
vos šimtelis ar pora šimtelių 
žmonių ir tie tokie nusiminę, 
sustoję į butelius, šnekasi, guo
džiasi: jokio gyvumo, jokio 
smagumo pas juos nėra. Kuni
gai irgi nuliūdę va i gš t i ne j a po 
tuščią daržą.

Viename nedideliame būrely
je jauna, graži mergaitė šaipo
si iš nusiminusių rengėjų:

Tai kad jau nesiseka 
mums tai nesiseka. Andai kai 
buvo Naujienų piknikas, tai 
svietelio buvo suvažiavę, kad į 
šį daržą nei grūste .nebūtų gali
ma buvę sugrusti.

Et... — atsiduso kitas.
—Tai kad musų laikraštis ne

turi įtekmes, — nusiskundė 
trečias.

Tas tiesa, kad jis neturi į- 
tekmės. Visi katalikai ir tie 
skaito Naujienas, o musų laik
raščio nė nežiūri, — guodžiasi 
kitas.

—Kad ir pasislėpęs, o buvau 
nuvažiavęs į Naujienų pikniką. 
Tai buvo žmonių, ale dar ir ko
kie žmones, o čia... — bevilčiai 
numojo ranka šeštas.

Ak, tos Naujienos... — at
siduso visi kartu.

Toliau sustojęs būrelis mote
rėlių irgi guodžiasi:

Tai sakau, doniut, turbūt 
ateina svieto pabaiga. Kaip 
gražiai užsakė musų kinigėlis 
bažnyčioje, visiems liepė va
žiuoti piknikan, o čia doniut 
ant pirštų žmones gali suskai
tyti. Bus blogai, kad žmones 
taip neklauso kunigėlių.

—Ir aš taip sakau. Andai kai 
buvo Naujienų piknikas, tai visi 
mano burdingieriai nuvažiavo,
įiEaiiiilfliiaiBBiaai
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o kai į musų gazictos pikniką, 
tai ne vieno priprašyti negalė
jau.

- 'l'ikiai pasileido svietas. 
Ir aš savo Galį kiek ne kalbi
nau — nevažiavo. Sako: ‘ką aš 
ten veiksiu.’ Bet ir tikrai nėra 
čia ko veikti. Aure ir musų ku
nigėlis nulindęs vaikštinėja, ne
turi ką daryti.

Ir taip visur kur lik neini, 
visur apie Naujienas kalba — 
tarsi būtum “komunistų” pik
nike. Kalba apie Naujienas da
vatkos, kalba apie jas šiaip 
žmonės, kalba apie jas, paga
lios, ir palįs kunigai.

Nes Chicaga yra su Nau
jienomis. — Ne Kunigas.

CICERO

Viitiiiė f LA. kuopi gyvuo
ja gana g rai. Pere ‘ą m dėldie- 
nį Įvyku . ine susinėkime ta
po iš*:' k .«> poras komisijų dar
buotei at'i . ničią ži p.ą. rengi
niu vile lų ir t. t. Taipjau lapo 

išneštas protestas prieš seimo 
sumanymą steigti prieglaudos 
rainą’ ? ’• uvoje. Tai; nurody
ta, kad tekis namu čia yra 
daug reik tingesnis, negu Lie
tuvoje. Bet kurių liesa, lai lik 
ateitis galės parodyti.

Kuopą apleido vienas darb
štus narys ir išvažiavo į Orego
no valstiją. Bet iš ten sugrįžo 
darbštus SLA. narys, gerai Ci
cero lietuviams pažįstamas p. 
Stankaitis. Tai gi musų kuopa 
šiuose mainuose nieko nepra
žudė. —Kp. Pirmininkas.

BRIGHTON P ARK

L. S. S. 174 kp. veikimas.

Vasaros karščiams užstojus, 
L.S.S. 174 kp. buvo lig paliovus 
veikusi, neskaitant vienos kilos 
pramogos, kur kuopiečiai dir
bo išvien su kitomis organizaci
jomis ar kuopomis.

Dabar gi orui atvėstant prasi
deda rengimąsis prie platesnio 
veikimo. Pereitame susirinki
me, laikytame nigs. 1 d., Po
ciaus svet. padaryta keletas ta
rimų apie veikimą ateinančią 
žiemą.

Tari) kitko nutarta tunu lai
ku surengti šioje apielinkėje 
.prakalbas, taipgi susinešti su 5 
wardos Socialistų partija ir jei 
bus galima, prisidėti prie bend
ro darbo ateinančių prezidenti
nių rinkimų kampanijoje. Beto 
nutaria surengti pramogų va
karą, kuris įvyks C. S. P. S. 
net., sausio 9 d. Prie rengimo 
šio vakaro nutarta pakviesti 
dvi kuopas, būtent 22 ir 81 kp. 
Jeigu jos sutiks ir jei pasirodys 
patogiu, galbūt bus galima ir 
daugiau panašių pramogų su
rengti. t uo galima butų su
stiprinti kuopų finansai, kas 
duos galimybės didesniam vei
kimui.

L.S.S. reikaluose, balsuojant 
apie pildomojo komiteto apie- 
linkę 1921 m., susirinkimas 
vienbalsiai stojo už tą, kad se
kamais metais pildomasis ko-

HONEVT FEklERS » VIUZ. 
JUS Ą LOOKtfl AT IT AM l 
DŪSTA FERGOT TO GIVE 
IT DACK

PlOJA KISS HER VVHEN 
5HE Give TO yuh HuSHT 
NOW AT YOURE ‘GA6.EC* TO 
HER HOW TUH GONNA CALU 
ON HER EVRY NIGHTuIMEN 

YouR MA KOŠT UETtHA OVTl

LOOKIT THE 
riUSH - HČS ENOAiEP 
TOOj 

mitetas butų renkamas iš Chi- 
cagos apielinkčs draugų.

Nuo VIII rajono kuopa nesu
laukė jokių referendumų, kurie 
jau senai turėjo būti užbaigti. 
Turbūt rajono komitetas men
kai rūpinasi organizacijos rei
kalais. Jei komitetas, nesirū
pina, reikėtų, kad tuo pasirūpin
tų pačios kuopos.

Beje, pereitame kuopos susi
rinkime dalyvavo mažiau, negu 
pusė kuopos narių. Kodėl taip 
yra? Lietuvių darbininkų pri
tarimas socialistams nuolatos 
didėja ir tai, nežiūrint to, kad 
nuo pereito rudens nebuvo ve
dama jokios agitacijos. Kuo- 
pon rašosi vis daugiau narių ir 
ji nuolatos auga. Reikėtų pra
dėti ncatlaidžią agitaciją, kad 
iki naujų metų kuopą dešimte
riopai padidinus. Reikėtų dau
giau užsiimti ir švietimo dar
bu, kaip tarp savęs, taip ir 
bendruomenėje. Bet kad tai at
likus, reikalinga yra kad visi 
nariai lankytųsi j susirinkimus. 
Susirinkimai gi įvyksta kas 
pirmą seredą kiekvieno mėne
sio, Pociaus svet., kampas Kcd- 
:ie Avė. ir 38 pi.

Kp. Korespondentas.

Musų teatras. B
Genovaitė “Vandos” scenoj.

Krtikiuoti nesirengiu, nes 
viskas ten buvo žemiau kriti
kos!.. Visame pastatyme, at- 
vaidinime, buvo nepaprastas 
grubus mišinys: scencrijos, rū
bai, grimas — nemielaširdin- 
gai prieštaravusi tarp savęs. Na, 
o jau apie personalą vaidinusių
jų nebėra ką ir kalbėli. Aš po
nią Dundulienę gerbiu kaipo se
ną veikėją, turinčią praktikos ir 
jaučiančią scenos reikalavimus. 
Ir aš nekaltinu jos už tokį, baisų 
parodymą Genovaitės. Bet... 
Kodėl poni Dundulienė statė 
Genovaitę tokioj mikroskopi
nėj nevykusioj scenoj ir su to
kiu mažu skaičium lošėjų (ka
rą — su vienu kareiviu!) Sa
ko -biznis. Po šimts pypkių tą 
visą biznį, jei jis reikalauja to
kio nežmoniško darkymo dai
lės veikalų, lokio išjuokimo sa
vęs! Tai buvo šiurkštus, žiau
rus išsijuokimas ir režisoriaus 
ir lošėjų, ir veikalo ir teatro! 
Sarkazmas, kuris atatiktų, ži
noma, labai suglosčius, taip sa
kant suinteligentinus “Kreivam 
Veidrodžiui” Evreinovo. Užjau
čiu poniai Dundulieniei, nes 
sprendžiu, kaip skaudu jai bu
vo statyti tą veikalą mažoj sce
noj su mažai ir neišlavintų lo
šėjų, ir tikiu, kad toliau p. Dun
dulienė vardan savo nusipelnyto 
titulo artistės atsižadės biznio, 
kur reikalauja nuo jos tokių 
skaudžių kompromisų, čia tiks
lo nepateisina priemonės.

“Labai nesmagu matyti taip 
nevykusį visais žvilgsniais vai
dinimą” — sakė visi eidami iš 
teatro, matę Genovaitę. — Bu.

LIETUVIŲ DUONKEPIŲ 
DARBININKŲ JUDĖJIMAS.

Tūlą laiką atgal, ilgai miego
jusieji musų lietuvių duonkc- 
pyklų darbininkai ,pabudo ir 
pradėjo organizuoties į uniją. 
Darbas ėjo gan sparčiai ir jau 
turime nemažą skaičių narių. 
Šešios duonkepyklos jau pasi
rašė po kontraktu su unija, nors 
ki Ii samdytojai vis dar prieši- kydanias nušauti kiekvieną nu-

I

naši ir atkakliai kovoja su uni
ja. šešios susitaikiusios su dar
bininkais kepyklos tuo džiau
giasi, nes ir jų darbininkai yra 
patenkinti, o ir biznis eina ge
rai.

Atkakliausiai laikosi taip sa
ve besivadlinantįs “lietuviški 
kapitalistai”. Daugelis jų yra 
kuo nors kitu, tik ne duonke
piais, nes jie kitokiems, dabar 
labai pelningiems “išdirbi
niams” daugiau medegos su
vartoja, negu miltų 'kepimui 
duonos. Jie tad nepaiso apie 
savo duonkepyklas ir darbi
ninkus, nes jos jiems yra ir 
nereikalingos.

Tūlą laiką atgal pasirodė 
duonkepyklų darbininkų atsi
šaukimas į visuomenę, prašan
tis panamos. Po to už savaitės 
laiko, pasklido ir samdytojų 
lapeliai, kuriuose jie graudena 
žmones, kad jie neremtų darbi
ninkų, nes, girdi, jei darbinin
kai laimėtų, tai duonkepyklos 
butų priverstos įsikelti duonos 
kainą po 5 c. ant kepaliuko.

Gerai. Iš samdytojų atsišau
kimo išeina, kad užlaikymas 
streiklaužių atsieina daug pi
giau, ųegu -samdymas organi
zuotų darbininkų. Beto veik 
visi duonkepykloms reikalin
gos medegos yra daug piges
nės, negu kad pirma buvo. Tad 
kodėl gi tie gerieji samdytojai 
dabar neparodo to savo “geru
mo” “mieliems kostumeriems” 
ir nenupigina duonos?

Keli buvusiųjų darbininkų 
nusipirko savo duonkepyklas ir 
tuoj pasirašė į>o kontraktu su 
unija. Beiškia jie moka daug 
brangiau savo darbininkams ir 
pagal anų samdytojų išvedimą, 
turčių pakelti duonos kainą po 
5c lant kepaliuko. Bet jiems 
netik nereikia kelti kainos, bet 
jie parduoda duoną lc. pigiau, 
negu ncprjpažįstantįs unijos, ir 
delei to visai nesiskundžia.

Dabar anieji geradariai bė
gioja pas juos ir maldauja, kad 
jie pakeltų duonos kainą, nes, 
girdi, kam uždyką kostume- 
riams atiduoti po vieną centą 

, ant ^epąliuko duonos. Tad štai 
I kaip tie gerieji samdytojai rū
pinasi “mielais kostumerials”.

Darbininkai tad neturėtų al- 
j kreipti atidos į samdytojų pri- 
' žadu s ar grąsinimus, bet turė-
■ tų paremti savo kovojančius
■ draugus — duonkepius darbi- 
I niūkus. —•' Kepėjas,

Pašovė policistą.
I

Vienas iš dviejų negrų, kuris *
turėjo pakovotą revolverį švar- 

i ko rankovėj, pašovė Charles E. 
į Bronį, Deering gatvės policijos 
‘ stoties policistą, kuomet jis su 
savo draugu Emil Mertz j ieško

jo dviejų nužiūrimų valkatų ant 
' 31-nios ir Wentworth gatvių.

Brom ir Mertz kalbėjo su 
leitenantu James Day apie 
12:45 vai. ryto, kuomet du neg- 
rai pasirodo besisukinėjantis 

, alėj. Policistai juos sučiupę iš
krėtė, bet neradę revolverių pa
leido. Vienas iš jų leidosi bėgti, 
o policistai vyties. Antras neg
ras išsitraukė revolverį iš ran
kovės ir iššovė, pataikydamas 
Brom į kaklą. Perkritęs policis- 
tas iššovė kelis šūvius į bėgantį 
negrą ir vėliau atsikėlęs davė 
signalą policijos stotin.

Kapitonas Michael Gallcry iš
siuntė daugiau policislų, prisu

žiūrimą valkatą, kuris tik mė
gins priešintis.

Frank Moran patrolkos šofe
ris, susilaužė koją a besivyda
mas būrį negrų alėj keliom mi
nutėm vėliau. Abu sužeistieji 
policistai nugabenti Mercy ligo
ninėn.

Valandą vėliau policistai pa
gavo būrį negrų, tarpe kurių 
Bronį pažino savo užpuoliką. 
Jis pasisakė esąs William Cor- 
nelius Johnson, skerdyklų dar
bininkas.

Dalrymple’s agentai iškrėtė 
Auditorium viešbutį.

Seredoj po pietų būrys ma
joro Dalrymple’s agentų atlan
kė Auditorium viešbutį ir pada
rę kratą užgriebė du paku deg
tinės. Jie smulkiai perjieškojo 
visus kambarius, išskyrus sve
čių kambarį. Bagažų kambary 
jie atrado Patrick Nolan, vy
riausi porterį ir bagažų prižiū
rėtoją. Pas jį atrasta nemažai 
geremųjų stiklų ir dvi dideli 
skryni, prikrauti pilnomis 
bonkomis geriausios rųšies vy
no, džinės, degtinės ir kilų like
rių.

Nolan buvo nuvestas į tran- 
sportacijos namą pas majorą 
Dalryple kvostų. Vėliau ir jo 
namuose buvo padaryta krata, 
kame atrasta 40 bakSlj vyno ir 
degtinės. Nolan užginčino, kad 
tie likeriai neturį nieko bendro 
su Auditoriumo viešbučiu.

Garnys darbuojas^.

Vakar nekurie piliečiai pas
kelbė, kad praeitam mėnesyj 
garnys atlankęs Chicagą dau
giau kartų* nei bile kokį kitą 
mėnesį miesto istorijoj. Jei gar
nys busiąs punktuališku, tai 
Chicaga susilauksianti šiais me
tais 60,000 naujų piliečių — 
beibių, arba 14,000 daugiau už 
pereitą metą.

Dr. M. O. Heckard, viršinin-
kas svarbiųjų statistikų biuro, 
pranešė sveikatos komisionie- 
riui Boberlsonui, kad nauji gi
mimai esą gana patenkinantįs. 
Girdi, vidutiniškai, 24 vaikiu
kai gimstą ant kiekvienų 22 
mergaičių.

“Francija siūlo dovanas pa- 
akstinimui didelių šeimynų ir 
išgydymui tautos saužudybių, 
kuri grūmoja jos gyvento
jams,” tarė. Dr. Robcrtson. “Aš 
tikiu, kad Chicaga yra Ameri
koj vienintelis didelis miestas, 
kuris gali pasididžiuoti pasi
dauginusiu kūdikių gimimu.”

250 užbaigė slaugintojų 
kursus.

Diplomai 250 moterims, ku
rios kątik užbaigė miesto svei
katos departamento nemoka
mus slaugintojų kursus,tapo iš
duoti vakar per Dr. John Dili 
Robęrston, sveikatos komisio- 
njerių, municipalėj tuberkulio- 

zo ligoninėj. Nauja klasė bus 
atidaryta ateinantį panedėlį. 
Lekcijos bus duodamos tris po
piečius ar vakarus kas sąvaitę. 
Visoms moterims klesos yra do
vanai.

Davė tris puodukus kraujo iš
gelbėjimui dviejų gyvasčių.

Panelė Josephinc Zekensky, 
22 im tų amžiaus, 1115 W. 18 
gatvės, davė tris arbatinius 
puodukus siuvo kraujo, po vie
ną kiekvienam trim anemiš
kiem vaikam, sergantiems pa
vieto ligoninėj. Du vaiku pasili
ko, bet vienas pasimirė. Mergi
na pasižadėjo reikale duoti sa
vo kraujo ir daugiau.

Atrado savo moterį negyvą^

Praeitą naktį poni Augusta 
\Vemberg, 56 metų amžiaus, 
buvo atrasta negyva savo vyro 
ir dukters namuose, 11313 
Langley gatvės, kuomet pasta
rieji sugrįžo iš krutamųjų pa
veikslų teatro. Manoma, kad 
mirties priežastis buvo širdies 
liga.

Skiepe atrado negyvą darbi
ninką.

Albert Finn, darbininkas, 
atrado Benjamin Jonės, kitą
darbininką, negyvą budavoja- 

man Crerar knygyno skiepe, 
prie Randolph ir Micliigan gat
vių. Central stoties policija sa
ko,, kad priežastis buvus širdies 
liga.

, /

Taxicab užgavo pilietį.

Cyril Curlis, 5358 Indiana 
gatves, vakar tapo užgautas 
taxicabo, kurį operavo. James 
Wroble, 2450 W. Norlh gatves. 
Curlis likosi sužeistas į galvą. 
Vežėjas paleistas.

Pranešimai
“Vienybč” Paskolos ir Namų Sta

tymo Bendrove, Roselande, ‘ perkėlė 
savo ofisą iš Bažnytinės svetainės. 
Dabar direktorių susirinkimai ir pi
nigų priėmimas bus Kazimiero Kli- 
mavrčhtits'Rcal Estate ofise, TU East 
108th Street.

— Petras Frajeras, Rašt.

Cicero. Liet. Pašelpos Kliubo susi
rinkimas įvyks pėtnyčioje, rūgs. 10 
d., 7:30 v. v., O. Tamuliunienės svet., 
1447 S. 49th Avė. Nariai susirinkit 
laiku ir visi laimėsite mėnesinę mo
kesti dovanai; taipjau atsiveskite 
naujų narių. — Kliubo Koresp.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
dramos sk. repeticija veikalo Salomė
ja įvyks pėtnyčioj, rūgs, 10 d. 7:30 v. 
vakare, A. Pociaus svet. 3824 So. 
Kedzic Avė. Meldžiu visų draugų 
atsilankyt laiku, nes veikalas ne
trumpas — užims laiko. — Org.

L. S. S. VIII. Rajono valdybos po
sėdis bus panedSlyj, 13 d. rugsėjo, 
7:30 v. v. Naujienų name. Visi na
riai malonėkit būtinai atsilankyti.

— Organizatorius.

Nedalioj, rugsėjo 12, kaip 10 vai. 
ryto p. Meldažio svetainėj įvyks Liet. 
Laisv. Fed. Imos kuopos susirinkimas. 
Visi nariai prašomi atsilankyti. Tu
rime daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

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

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiam^ už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PKOF. .1. BALTRENAS,

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

Federalės Agentūrų Bendroy&s.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 10, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

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

D raliai s 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikytl per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

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

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bniževi- 
čiaiu aptiekę:

WAUKEGAN 
PHABMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, I1L

Naujas išradimas, kuris davė ge
riausias pasekmes septynių mėnesių 
tyrinėjimo. Jai plaukai puola, ar 
galva niežti ir yra pleiskanų ar šašų 
galvoje arba pušku ant veido ar kū
no, tai gauk šių naujų gyduolių ku
rios tikrai pagelbės. Mes savo gy
duolių darbą gvarantuojame išgydyti 
jus pleiskanas j savaitę laiko, o joi 
ne tai pinigus grąžiname. Siųsk $1 
šiandien, arba pats ypatiškai atsilan
kyk, o už savaitės busi sveiku.

P. ir B. RŪTA,
1316 N. Wood St., Chicago, III.

PLUNKSNOS.
Čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ......................  98c.
Čystos baltos žąsų sanitariškos 

plunksnos svaras ................ $1.39
Čysti balti žąsų pūkai sv....... $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv.... $2.98

BECKS DEPARTMENT STORE 
3323 So. Halstcd St.

rai i ri 1l < i i 1

Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Tąląphone Vau Buran 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halstcd St. Chicago
Telepbone Drover 9693

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

PRANEŠIMAI
Lietuvos Mylėtojų Dr-stes susirin

kimas įvyks subatoj, rugsėjo 11 d., 
7.30 vai. vak. J. Urbono svet., 3338 
So. Auburn Avė. Draugai malonė
kite laiku atsilankyti. /— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rug. 12 d.. Z\viązek I’olek 
svetainėj, 1315 N. Ashland Avė. Drau
gai malonėkit atsilankyt laiku ir už- 
simokėt mėnesinės duokles, kurių yra 
užsilikusios. Taipgi būtinai priduo- 
kit savo antrašus, jai persikėlėt į ki
tas vietas. — X. Shaikus, Rašt.
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(vairumai
Indijos turtai. — Galbūt 

vienoj kitoj šalyje žmones
ne
ne

. New York. — Kailių kepurių 
dirbėjai laimėjo streiką ir ma
noma, kad ir visi kiti kailių 
fabrikantai turės nusiileisti. 
Laimėta 40 vai. dabo savaitė,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲR E IKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲVYRŲ IR MOTERŲ

RAKANDAI. NAMAI-žEME
PALIKTI STORAGE’JUJE 

RAKANDAI

dijoje. Bet kartu Lidija yra 
viena turtingiausių pasaulyje 
šalių.

Pasak Indijos laisvės draugų, 
Indija kasmet užaugina viduti
niškai 3(>,000,(XM) tonų ryžių, 
10,000,000 tonu kviečiu 1.000,- 
000 tonų ropių ir garstyčių, 1,- 
000,000 žemriešučiu, .3,000,000 
tonų cukraus nendrių. 4,(X)0,0()0 
pundus bovelnos, 9,1X10,000 pun 
du Indijos kanapių, 400,000,0(X) 
svarų arbatos ir 1.1. Ji sutei
kia kasmet už $8,000,000 man
gano, už. $6,000,000 pclToleunio, 
už $11.000,000 aukso ir už $23,- 
000,000 anglių.

Pagamindami tokius milžiniš
kus turtus, Indijos žmones bet
gi kenčia baisiausi skurdą ir net 
miršta badu. Tai, pasak eko
nomistų, yra dėlto, kad Anglija 
laiko užėmusi tą kraštą ir bai
siausiai pirklybiniai išnaudoja.

mus daibo tarp darbimietės ir 
nedarbo sezono ir pripažinimas 
unijos. Apie 35 nuo.š. streikie- 
rių jau laimėjo savo reikalavi
mus. Kailininkų streikas Bosto
ne ir Philadelphijoje irgi eina 
sėkmingai.

[Federuotoji Presą ].
Boston. 500 streikuojančių 

ėia uosto darbininku sutvėrė 
“MaeS\veeneyMannix” organi-

je boikotą Anglijos tavorams. 
Prie visų prieplaukų, kur An
glijos laivai kraunami ir iškrau
nami, yra pastatyta pikietai.

Tautų lygos viršininku algos.
Cri de Paris paduoda sekama 

sąrašą algų, kokias gauna tautų

'’al'ęškoį'.mąi
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau tęįs 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 šluoti žinią 
šuo adresu:

POVYLAS GRIGAITIS, 
1311 So. 49 Avė., Cicero, III.

REIKIA — MERGINŲ
Pastovus darbas. Jaunesnių 

kaip 16 metų. Puiki čysta dirb
tuvė. Gera mokestis pradžiai. 
Karštas čokoladas ir užkandis 
duodama dykai. Taipgi mer
gaičių pasibaigus mokykloj lek
cijoms ir pusę dienos subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE IIUMP HAIR PIN 

MNFG. CO.,
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ. h

Mes da turim kelis pat
raukiančius darbus užčmi-
mui nepatyrusioms 'mote
rims. Ateikit į Hawthorne 
dirbtuves ir pasikalbėkit 
daugiau apie šiuos darbus.

COIL WINDING
PAPER INSULATING

ASSEMBLING

REIKIA
MERGINŲ

VYRŲ'
VAIKŲ

Lengvam dirbtuvės darbui su nors kiek paty
rimo prie

Assembling
Drill Pressing

Punch Pressing
Hand Screw Machines 

Čystas lengvas dirbtuvės darbas,
darbo sanlygos. Nuolatinis darbas. Geros algos. 
Ateikit j samdymo skyrių 
KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY CO.

1066 West Adams St.

Geriausios

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mos turime gavo 
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 nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA —

Trijų augštų namas

1627 So. Morgan St.
PARSIDUODA — daržovių farmos 

123rd St. Išlygos:
52 akrų, senas namas, barnė ir 

tt......................................... $18,000
30 akių, senas namas, bame ir.

tt............................................... $9,000
L. FICKLEN & CO.,

111 W. Washington St., 
arba skyrius, 1760 West 95th St.

EXTRA BARGENAS

R E I K I DAKBININ KŲ PARDAVIMUI

REIKIA —

VYRŲ PARDAVIMUI saliunas su barais 
ir visais įtaisymais, taipgi yra dvi 
svetaines mintingoms. Parduosiu 
urnai, nes apleidžiu Chicagą.

5324 So. Halsted St.

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisves bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.“

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA arba pasirendavo- 
ja mūrinis 2 augštų, 2 flatų po 6 
kambarius, su visais modemiškais 
įtaisymais namas, du lotai, ant kam
po, medinis namukas, garažius, višti- 
nyčia viskas aptverta. Namas tik 
ką pabudayotas ir da tuščias. Gera 
proga norintiems turėti gerą namą. 
Parduosiu pigiai iš priežasties senat
vės. Vertas $20,000. Namas neša 
$100 į mėnesį.

B. RUTKAUSKAS, 
7259 Tallman Avė.

PARSIDUODA — 3961 So. Camp
bell Avė. 3 augštų plytų namas. Sto
ras ir 3 kambariai ant Imo floro; 6 
kambarių flatai ant 2 ir 3 augštų. 
$1,000 cash, likusius lengvais išmo
kėjimais.

PADDOCK BOND & CO., 
25 N. Dearborn, Room 607

NEPRALEISKIT ŠITŲ PROGŲ.

“Generalinis sekretorius gau
na $50,000 į metus. Du pagel- 
bininkai gauna po $10,000. Jo 
privatinis (sekretorius gauni 
$25.000.

“Direktorius kiekvienos sek
cijos ( o jų yra tuzinas ar dau
giau) gauna nuo $10,000 iki 
$12,000, kuomet nariams sekci
jų mokama nuo $3,000 iki $6,- 
000.
“Vyriausias knygius gauna $5, 

000, o direktorius internaciona
linio darbo biuro, Albert Tho- 
mtįs, gauna $30,000.

“Kitos algos yra: viršininko 
diplomatinės divizijos $9,000 

viršininko tyrinėjimo sovietiz
mo $6,000, sub-viršininko mo
kslinės divizijos $5,000. Steno- 
grafąms mokama apie $30 į sa-

PAJIEŠKAU Stanislovo ir Prano 
Urbonų, Betygalos valsčiaus, Rasei
nių apskričio, girdėjau kad pirmiau 
gyveno Chicagoje. Yra svarbių 
niu iš Lietuvos.

FRANUSfi SIAULIENĖ- 
PILIENIUTE,

36 E. 119 St., Chicago,

ži

lu.
ŽINIAI POVYLO BINGELIO.

Pranešu, kad aš nuo panedėlio gy
venu pas lietuvius, malonėk tuojau 
atvažiuoti.

ELZBIETA BINGELIENfi, 
3237 L i m e St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo Sesers Marijo
no Žilinskutės, po vyru Ubeikicno. 
Gyveno Oakfield, N. Y. Meldžiu ži
nančių pranešti.

MYKOLAS ŽILINSKAS,
P. O. Box 176, 

Coahvood, W. Va.

Šie yra visi geri darbai ir 
visi gerai apmokami. Jus 
gal mylėsit vieną jų geriau 
negu kitą. Ateik ir pakal
bėk apie tai su mumis bile 
dieną pirm 4 po piet arba 
utarnyko ir ketvergo vaka
rais tarpe 6 ir 8:30 vai.

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th Avė. & 24th St.

Rankinių išdrožinėtojų ant 
fonografų kojų, 
šia mokestis mokama, 
unijos dirbtuve.

PARDAVIMUI saliunas lietu-

RASTA-PAMESTA

BRUNSW1CK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
340 W. Iluron St.

Augščiau- j .
Ne, vių • apgyventoj vietoj; Biznis 

I išdirbtas per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai.

1401 Jefferson St.
Kampas 14 St.

--- i PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
------------------------------------- šerne; biznis išdirbtas per ilga 
REIKTA vyrų, kurie mylėtų laiką. par<jUOsiu pigiai. Atsi-

• šaukit į Naujienų ofisą po num.
■ 139.

Kada lyga nutaria susirinkti 
Hali joje, Ispanijoje ar Šveica
rijoje visi iš 357 jai dirbančių 
žmonių, turi važiuoti specialiiu 
se traukiniuose, žinoma, su pil
nu apmokėjimu jų išlaidų.

PAMEČIAU bunčių raktų, suvertų 
ant rinkutčs ant kertės Auburn Av. 
ir 31to Street. Jeigu kas ras ir su- 

s, gaus dovanų.
ALFONSAS MASIULIS, 

3400 Auburn Avė., 
Tol.: Bolvd. 1765.

REIKIA —
Merginų ir moterų priimnam 

lengvam darbui popierinių skry
nučių dirbtuvėj ,patyrusių prie 
rankų ir mašinų darbo. Suba* 
batoj po piet dirbti nereikia per 
visą metą ir savaitiniai ,bonai. 
$18.00 iki $20.00 ir daugiau ge
rai dirbančioms.
FRANK G. SCIIUMAN & CO.,

4 fl. 216 N. Clinton St.

turėti sau geresnį gyvenimą. 
Mums yra reikalinga keletą ener
giškų ir ištikimų vyrų dirbti su 
niurni keletą valandų kas dieną, 
arba keletą dienų ant savaitės, 
be atitraukimo nuo dabartinio 
jūsų užsiėmimo. Geras uždar
bis. Atsišaukite nuo 10 v. ryto 
iki 1 vąl. po piet bile kokią die
ną arba Ketvergo vakare nuo 
iki 8. Klauskite

ADAM MARKŪNAS, 
Sales Manager. 

Randolph 7400
840 First Nat’l Bank Bldg.

68 W. Monroe St., Chicago, III.
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ĮIEŠKO DARBO REIKIA DARBININKŲ REIKIA —

“kol jiems yra mokama, taį su
teikia geriausių prirodymų, ko
dėl tautų lyga neturi mirti’*.

PAJIEŠKAU vietos-darbo, esu 
šoferis, turiu valstijos ląisnį- 
leidimą. Galiu važiuoti bile ka
ru. Atsišaukit į Naujienų ofi
są po num. 140.

VYRŲ

Darbo Laukas
4 TEIKIA DARBININKŲ

REIKIA — patyrusių šakne
lių ir gyduolių sumalejų (mil- 
lers).

Murray & Niekei Mfg. Co., 
2612 Arthington St.

Vyrų šaldyklos darbui. 58c 
į vai., 9’/2 vai. į dieną. Ge-i 
ros darbo sanlygos.

Ateikite pasirengę dirbti 
pas

UNITED STATES COLD 
STORAGE,

Seattle, \Vash. — \Villiani 
Gordon, prezidentas Seattle 
Building Tradcsl Council tapo

MOTERŲ 2101 W. 39 St.

talonus dėl rcpublikonų kandi-

na- 
Pastovus 
Mergina 

našle bevaikė. Atsišaukit tuo-

REIKALINGA šeimyninkė į 
mus prie mažos šeimynos, 
darbas ir gera mokestis, 
arba

ley. Lai paskaityta, kad Gardon 
dirbo dėl darbininkų priešų 
todėl pašalinta ji iš unijos.

ir

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY,

1718 So. Halsted St., 
Chicago, 1)1.

100 vyrų ant freight karų. 
25 plieno darbininkų ir pa
dėjėjų ant freight karų.
Ateikit pas

ROCK ISLAND LINES
124th St. & Ashland Avė.

Blue Island,

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — barbernė pigiai. 
Turi būti parduota greitu laiku. 
$125.00 nupirks visą biznį. Savinin
kas pirko didesnį biznį.

Atsišaukit
“Naujienos” No. 138.

[Federuotoji. Presą].
Brussels, Belgijoj. — Stam

bieji frabrikantai labai priešina-

REIKIA — moterų ir mergi
nų kiek patyrusių su dirbtuvės 
darbais,, nuolatinės vietos prie

si pravedimui 8 vai. darbo die- lengvo mašinų darbo, 
nos įstatymo, kurį dabar svars
to parlamentas. Laukiamu to
dėl dideliu susikirtimų, v v

ALBAUGH DOVER CO 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —
Paprastų darbininkų Scrap 

geležies yrade. Geros algos.
Ateikit pas

1632 West Kinzic St.

PARDAVIMUI Karčiama-sa- 
siunas. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.
746 Bunker St., Chicago, III.

[Federuotoji Presą].
Patterson, N. .L Šilkų audiny-

ninkams algas. Kapojama jos 
be jokios atodairos ir kiek tik 
galima. Delei to tarp darbi
ninkų gimė didelis skurdas. Ma- 
yoras Vau Noort nieko neveikia 
ir atsisako šaukti 
renciją tarp sam< 
bininkų.

Reikia
OPERATORKŲ

Paprastų darbininkų —

$6 j dienų 9% valau

ojų ir dar- 
Esą tokia konferenci- 

negalima”.

Patyrusių ant 
Georgette Waists. 
Gera mokestis.

dos dirbti.

Nuolatinis darbas
Nuolatinis darbas.

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

5324 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARS1 DUODA — Automobilius, 

Studebaker, 5 pas., gerame padėji
me. Parduosiu pigiai. Galima ma
tyti po 5 vai. vakarais.

2217 W. 23rd Place, 
2-ros lubos iš fronto.

RAK AND/1

RAKANDŲ BARGENAI
Visada pas seną ištikimą

CURTIS’ FURNITURE EXCHANGE 
6201-3-5-7 Wentworth Avė.

Mes siūlom per šią savaitę seka
mus bargenus:

3 šmotų pintiniais užpakaliais 
raudonmedžio ir valour seklyčios se
tas vertas $185.00 už ........... $147.00

3 šmotų over stuffed mėlyno va
lour, išimamoms sėdynėms, seklyčios 
setas vertas $325.00 už ....... $225.00

3 šmotų mediniais rėmais seklyčios 
setas, pilnai skūra apmuštas nuo $35 
ir augščiau.

Valgomojo kambario setai Wm. & 
Mary ir pintais užpakaliais krėslai 
verti $150.00 už $125.00, kiti setai 
nuo $50.00 ir augščiau.

Miegkambario ištaisymai Mahoga- 
ny ir Walnut nuo $117.00 ir augščiau.

Didelis pasirinkimas kaurą augštos 
vertės.nuo $22.50 ir augščiau.

Dresseriai, chiffonieriai, kukninės 
Šėpos, lovos, springsai ir matracai la
bai pigus, šimtai kitų bargenų, per- 
skaitlingi paminėjimui.

Visos augščiau minėtos kainos mu
sų naujojo tavoro yra šiandie žemes
nės negu lėšavo padirbimas.

Mes taipgi turim didelį pasirinki
mą vartotų rakandų ir pečių bargeno 
kainomis.

Mes parduodam už cash tiktai.
Atdara Utamiko, Ketvergo ir Su- 

batos vakarais iki 9 vai.

FARM A 110 akrų, apie 30 akrų po 
plugu ir su javais, puikus 5 kamba
rių namas, geriausi staldai ir kūtės 
ir visi kiti geriausiame padėjime bu- 
dinkai apie 3 mylios nuo didmiesčio 
ir arti mokslainės, geriausi keliai, 4 
melžiamos karvės, 2 veršiai, pora ge
rų arklių ,2 kiaulės, 50 vištų, veži
mas, bogė, rogės, šlajos, šieno pjau
nama mašina, grėbiama mašina, plū
gas, diską, 2 akėčios, 2 žemės drapa- 
kai (cultivators) ir daugel kitų pa
dargų kas tik prie ūkio reikalinga.- 
Viršminėta farma yra apie trys my
lios nuo miesto kur yra apie 7000 
gyventojų, kur randas bankai, bažny
čios, dirbtuvės ir visokios krautuvės. 
Kaina tiktai $5500.00. Gali įmokėti 
$3,500.00 arba $4,000.00, likusius 
6%. Dabar “kad pirksi, tai tuojaus 
už bulves ir javus imsi pinigus. Mes 
taiposgi turim mažesnių ir didesnių 
farmų su gyvuliais ir be gyvulių. 
Čionai yra seniausia LIETUVIŠKA 
KO LIONU A VVisconsin Valstijoj. 
Jeigu rengiesi čionai važiuoti tai 
pirm poros dienų duokit mums ži- 
nę, kad mesr galėtume pasitikti ant 
stoties. Imkit N. W. R. R.

ONEIDA LAND CO., 
McNaughton, Wis.

BARGENAI.

PARSIDUODA saliunas labai 
geroj vietoj. Biznis gerai iš
dirbtas. Atsišaukit.

919 W. 20th St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Biznis gc- 

Pardavimo priežastį patirsit ant

648 Wcst 120 St. 
West Pulhnan.

ras. 
vietos.

PARS1DUODA — Geras pieno biz
nis su properte arba be. Lietuviais 
apgyventoj apielinkej. Gera proga 
lietuviui.

. 2120 W. 24th St. 
Chicago, III.

[Federuotoji Presai.
Ottawa, Ont, Kanadoje.- Ca- 

nadhn Car and Foundry Co. 
uždarė savo Montreal dirbtuves 
ir paskui pradėjo kaltinti, kad 
buk unija tyčiomis pradėjo ma
žinti produkciją, kad ilgtaus už
tektų darbo. Esą pirmiau bu
vo padaroma 42 vagonai į diena* 
paskui 27, o dar paskiau Tik 20 
vagonų. Tam užginčijo Fo-- 1 
ter, prezidentas Montrealo uni
jų ir sako, kad kompanija pati 
uždarė dirbtuves ir neatidarys 
jų kol negalės nukapoti algas.

FLORENTINE WAIST CO.
166 West Adams St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų.

DOUGLAS JUNK SIIOP
1012 S. Fairfield Avė.

REIKALINGA —
Senyva moteris prižiūrėjimui 2 
vaikų 6 ir 5 metų. Mokestis ge
ra, dirbti nereikės.

Atsišaukit
2912 West 40 Placo

1 flatas.

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

REIKIA —
Duonkepio pirmos rankos 
darbui. Gera mokestis.

Ateikit pas
. 2935 W. 25th St.

PARSIDUODA 2 lovos ir ga- 
zinis pečius, sykiu galės gauti 4 
kambarius. Kreipkitės vakarais.

2706 Emerald Avė., 
2nd floor rear.

REIKIA — lietuvio pardavėjo par
davinėjimui giros (cider) ir daug ki
tokios rūšies lengvų gėrimų išdirbi
nių.
PATTERSON MINERAL WATER 

& BEVERAGE CO., 
4600 Wentworth Avė., 
Tel. Boulevard 2846.

į, h

PARDAVIMUI salitfnas; vi
sokių tautų apgyVentoj vietoj. 
Biznis geras. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

2744 W. 18th St.

PARSIDUODA grosernš 
bučeme — už cash.

G. C. BURBACH, 
6010 So. Kedzie Avė.

ir

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip

H nHUj j naujas, verta* $155 
už $42. Gvarantuotas 

? ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 

' U I parduodamu,m I Turime labai gražią
18 ^os dienos ra-

kandų seklyčioms
P | u - (parlor). Reikia ma

lt tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

NAMAI-ŽEM®

PARSIDUODA — 5708 So. Morgan 
St. 2 augštų muro budinkas, Storas 
ir 4 kambarių ant pirmo augšto ir 
2 flatai ant antro augšto. Kaina 
$5,500, $2,000 cash.

EDWARD J. BRADY, 
5457 So. Halsted St. 

Blvd. 34,

Parsiduoda 2 pagyvenimų mūrinis 
namas su 50 pėdų lotas, 
Brighton Parke.

Kitas mūrinis namas 4 
mų, yra elektra. Union 
33ios gatvės. Savininkas 
Chicagą. 
ba nedėlios 
landą, arba

maudynės,

pagyveni- 
Ave. ir 
apleidžia 

Atsišaukit rytmečiais ar- 
ryte nevėliau kaip 10 va- 
adresuokit:
C. URNICH,
So. Tallman Avė., 

ant antrų lubų.

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
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2\02 W. 35-th St. arti Archer Avė.
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 ik; 4. 
PARSIDUODA — 4 kambarių ra

kandai. Vienus metus vartoti. Ge
rame padėjime. Manoma važiuoti 
Lietuvon. Galima matyti kasdien po 
5:30 vakare ir subatoj visą po piet 
ir nedėlioj visą dieną.

MASIUNAS,
2233 W. 23rd Place, 
2ros lubos iš fronto.

PARDAVIMUI rakandai (fur- 
niture) frontruimiui; setas ir 
karpetas.

827 W. 33rd St.

PARSIDUODA rakandai visi sykiu 
arba atskirai, tik 4 mėnesius vaitoti. 
Yra didelis karpetas, 4 valgomojo 
kambario krėslai, 2vi žalvarines lo
vos, 2vi kamodos, 2 maži karpytai, 
kietoms anglimis pečius, gasu virtu
vės pečius, virtuvės stalas ir krėslai. 
Galima matyti nuo 6 iki 9 vakarais, 
ant 2 lubų yarde, 2552 W. 63rd St.

PARDAVIMUI rakandai. Sekly
čios setas, karpetai ir daugiau rakan
dų.

Parduosiu visus sykiu.
D1KTAVIČIA

4445 So. Washtenaw Avė.
2 fl.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
miesto propertės 40 akrų puikios Mi- 
chigan vaisių fanna, apie 2,600 med
žių: peachių, slyvų, obelių, vyšnių ir 
grušių, ir daug geros žemės daržo
vės sodinimui; 9 kambarhj namas su 
furnecu. Fanna randasi ant vieške
lio, 1% mylios nuo Hart, Mich, kur 
yra didis skaičius lietuvių. Farmą 
galima nupirkti pigiai su mažu į mo
kėjimu, o likusius lengvais išmokėji
mais, arba aš paimsiu jūsų propertę 
j mainus, mokant skirtumą pinigais. 
Atsišaukit pas

MILLINERY STORE, 
109 So. Halsted St., 
Phone Monroo 2250.

PARSIDUODA — 2 augštų medi
nis namas, 4 flatai, 16 kambarių iš
viso, randasi ant 2809 Lowe Avė. 
Bargenas, turiu parduoti iš priežas
ties ligos, tiktai $3,000. Smulkesnių 
informacijų pašaukit arba ateikit pas 
savininką

M R. S. COCO, 
6059 S. Kildare Av. Tel.Prospect 8578

MOKYKLOS

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk loti) arba mažo ūkę

$275
$425
$556

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skvrius, kur kiekvienas gauna geros 
(M$<ktiko8 besimokindamas.

visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
rkio laiku, diena ar vakarais, pasi- 
žiurėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHIOAGO 
Kampa* Lake St, ant 4-tų lubų.

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžioji 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidunnies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
Vi akro ...............................
Vj akro .7........ ’..................
1 akras ...............................

Atpigintos kainos. Labai lengvo* 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj 
Galėsi pats sau daržovių pasiaurin
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ii 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsiplrko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la 
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra-, 
lykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 181 h St. Chicago, 

Pilone Canal 6296

I VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. H»l*ted, 2407 W. MadUoa, 
1850 N. Well* St,

137 Mokyklos Jusgt V&lstliose, 
Moko Siuvimo, Pattornų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klcsos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė

m.

PARSIDUODA —• 1839 W. 31st St., 
4 kambarių plytų namas su elektros 
šviesa. Galima nupirkti už $350.00 
cash, likusius kaip rendą. Kaina 
$1,500.00.

J Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dieninį 
darbą mokinanties. šis amatas su
keiks jums amžiną neprigulmybę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
cad darbininkus dabar atleidžia. Tai
gi prisirengk ateičiai tuojau^ Di
delis reikalavimas ir algos. * šimtai 
i>apų laukia darbininkų, pasimokinu
sių kelias savaites. Ateikit ar rašy
kit tuojau®. Atdara vakarais. Die
ninės ir vakarinės klesos.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South Wells St.


