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Rusai skelbia naujų 
laimėjimų

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KĮLA PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Padėtis Italijoj

Sunaikinę Vrangelio armiją

Sako, Lenkijoj kuriasi raudonoji armija
TALKININKAI PRIĖMĖ LIE

TUVOS PAKVIETIMĄ.

Siųs savo atstovus į Lietuvių- 
Lenkų konferenciją. I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI SUSIVIENIJĘ 
PRIEŠ RUSIJĄ.

Pietų Siberija ir Uralas nori 
atsiskirt nito Rusijos.

Italijos darbininkų kongresas 
prieš urną revoliuciją; bet nuta
rė negrąžinti dirbtuves jų savi

ninkams — bent tuo tarpu.

Delei visų jau suminėtų klau
simų butą ytin stiprių ginčų. 
Kraštutinieji labai atakavo did
žiumos vadą Daragona. Vieną 
kartą tik-tik išvengia surirėmi- 
mo tarp didžiumos ir mažu
mos.

AUSTRALIJOS DARBININKŲ
KOVA.

PARYŽIUS, rūgs. 13.— Fran- 
cijos užsienio reikalų ofisas 
štondie pranešė, jogei talkinin
kai sutiko priimti nesenai jiems 
įteiktą Lietuvos valdžios reika
lavimą, kad jie pasiųstų savo 
įgaliotinį į Lietuvių-Lenkų kon
ferenciją ginčui dėl sienų klau
simo išspręsti.

Kalbamoji konferencija įvyk
sianti netolimoj ateityj.

Pataria, kad Lenkija perdaug 
nesišiauštų.

PEKINAS, rūgs. 11 (suvėlin
ta). Čia gauta žinių, 
kaimiečių darbuotojai 1 
jos Stepuose, Pietų Siberijoj 
nusitarė sušaukti kongresą 
siu sukurti nepriklausomą 
vietų valdžiai valstybę.

Pienuojamame kongrese 
retų savo atstovybės Semipala- 
tinsko, Akmolinsko ir Turgui 
provincijos. Kangresąs busiąs 
laikomas Akmolinsko ar Semi- 
palatinsko n>ieste.

MILANAS, rūgs. 13. — Itali-
, kad jos Darbo Konfederacijos kong- 
Kirgizi- resas po ilgų ginčų, kurie tęsėsi

lik-
so-

tu-

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI SKELBIA NAUJŲ 
LAIMĖJIMŲ.

Sako, Lenkijoj kuriasi raudono
ji armija.

šiąnakt, užbaigus konferen
ciją su Italijos premieru Giolit- 
ti, Francijos premienas Mille- 
randas čia pareiškė, būtent, pa
tarimo Lenkijai remti savo tai
kos reikalavimus išmintimi ir 
susitarimu; talkininkų diplo
matinį nusistatymą prieš Rusi
ją; nurodymo, kad Fiume klau- 
:mas tepriklauso tik Italijos 

bei Serbijos išsprendimui ir 
paantrinimo apie pilniausį su
sitarimą tarp Italijos, Anglijos 
bei Francijos.

Susitaria dėl taikos.

True translation file<l with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
FRANCIJA LAIKYS DIDELĘ 

ARMIJĄ.

MLLHOUSE, Alzatija, rūgs. 
12. — Francijos prem teras Mi- 
llerandas vakar naktį čia laikė 
baigiamąją Abatijos maršrute 
kalbą. B? kita jisai pasakė, kad 
Francija privaloma rengtis, 
kad išlaikius tuos leimėjimus, 
kutių ji atsiekė karo metu.

kone šešiolika valandų, didele 
didžiuma balsų atmetė pasiūly
mą tuč tuojaus eiti prie nuver
timo esamosios valdžios ir įstei- 
'gimo kitos — proletariato val
džios.

Kongresas atstovavo daugiau 
kaip vieną milioną organizuo
tų Italijos darbininkų, būtent: 
1,091,000. Už pasiūlymą paduo
ta keturi šimtai tūkstančių bal
sų, prieš — šeši šimtai tūkstan
čių. Vadinas, pasiūlymas at
mestu 200,000 balsų dauguma.

Didžiumos nuomonę reiškė 
socialistų atstovas Italijos par
lamente, Daragona. Mažumos 
-‘-taipjau soc. atstovas parla
mente, Ducco. Pirmasai kalbėjo 
už Darbo Konfederaciją, antra
sai — Socialistų Partiją.

Daragona nesenai sugrįžo iš 
Rusijos, kur jis buvo nuvykęs

patyrė, 
užimti

Darbininkai tarėsi užimti dina
mito fabriką. ‘

TURINAS, rūgs. 13. — Ata
tinkamieji valdininkai 
kad darbininkai tariasi
fabriką Aviglione, apie trylika 
mylių nuo Turino. Tuoj pasiųs
ta kariuomenė, kuri dabar serg
sti fabriką. Fabrikas apstatyta, 
kulkasvydžiais.

Įteikė ultimatumą inžinie
riams.

ultimatumą 
ir ki- 

technikinio štabo”

“Mes esame bendrai nusistok
PARYŽIUS, rūgs. 13. —■ šian

die gauta iš Maskvos sovietų 
karo ofiso pranešimas, kuris ■ “Todėl mes reikalaujame, kad 
skelbia Rusų laimėjimą dvejose 1 Lenkai darytų taiką taip greit, 
lenkų fronto vietose. Praneši- į kaip tatai yra galimą. Mes laip
inąs sako: .jau esame nusistatę dėl prave-

dimo Versaille’so sutarties su 
tomis pataisomis, kaip kad bu
vo nužymėta Lucernos doku
mente.

“Aštuoni mėnesiai atgal, 
kuomet aš užėmiau savo rašti
nę, aš nusistačiau prieš diplo
matinius santykius su tarybo
mis. Aš nemaniau, kad ir pir- 
klybiniai santykiai turėtų ko-

kos" - pareiškė- Millrandas.

NERAMUMAI LYNUOSE.

Sukilėliai mušasi su valdžios 
kariuomene.

“Ties Gardinu mes užėmėme 
Kurznicą; taipjau keliatą kai
mų į pietryčius nuo Gardino. 
Suėmėme belaisvių ir užgrie
bėme kanuolių.

“Vilkaviškio (Baltgudijoj) 
srytyj eina atkaklus 'mušis. 
Brest-Iitovsko sektore mes už
ėmėme painių į rytus nuo 
Hrubiezovo. Rohatino sryty 
mušis tebesitęsia dėl 
mo kalbamo miestelio.

Kitas radiogramas iš Maskvos 
pažymi, kad Lenkuose pradėta 
organizuoti raudonarmiečiai.

KANTON, Kynija, rūgs. 13.— 
Čia gautomis žiniomis, maišti
ninkai dar mušasi su valdžios 
spėkomis apie aštuoniasdešimt 
mylių atstu nuo šio miesto. 
Sakoma, kad valdžios kariuo
menė įveikiama ir ji povaliai 
traukiasi.

Smulkmeningesnių žinių ne
paduodama.

NEAPOLIS, rūgs. 13. 
Armstrongo dirbtuves (Pozzuo- 
Ji mieste, netoli Neapolio) dar
bininkai 
dirbtuvės inžinieriams 
tiems t. v.
(nygvedžiams ir 11.) darbinin
kams. Reikalaujama, kad jie 
grįžtų darban nevėliau kaip bė
giu sekamų keturiasdešimta aš- 
tuonių valandų. Priešingai — jų 
vieton busią paimti kiti.

Dirbtuvę yra užėmę darbinin
kai. ‘ ? [. '

Ir klerikalai sujudo.
ROMA, nigs. 13, -- Klerikalų 

partijos atstovai parlamente, 
Rondera ir Savsdori, šiandie 
čia pasireiškė, jogei jie stovi už 
lygų ir nevaržomą bendradar
biavimą tarp darbininkų ir 
samdytojų. Kitais žodžiais, kad1 
darbininkams butų suteikta' tei
sės dalyvauti dirbtuvės reikalų 
tvarkyme.

užvaldy- kių nors pasekmių. Rusija iš-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SAKO, KAD BOLŠEVIKAI SU-
NAIKINE VRANGEI.IO 

ARMIJĄ.

siunčia tiktai puopogandą. Ši
tam aš negaliu atidaryti Fran
cijos rubežių.

Susivieniję prieš Rusiją.
“Italija, Anglija ir Francija 

pamatingai yra nusistočiusios
i bendrą poziciją linkui tarybų. 
Tik vidurinė kiekvienos vaisty
tos padėtis savu Itolivi včl šilų 
nusistatymą kreipia. Mes nori
me atsiekti tampresnių pirklys 
bos ir pramones ryšių tarp 

Francija
LONDONAS, rūgs. 12.

Berline aguta oficialiais Rusų . Francijos ir L_____
pranešimas, kuris pažymi apie j š kad I|;llija pa(larytų

? — 1 XI  —« ■ •>. 1 L i '■•V* rx r f Z~k A»*/\l A 'II 0 t

i susitarimą su Jugo-Slavija
, . . . I taip greit kaip tik galima. Nė
kuris prisiųsta m>g. Ang|ija čja ncgali

Vrangelio kariuomenės.
Pranešimas, 

Berlinan bevieliniu 
taipjau mini apie 
fortifikuotų pozicijų 
upės. Pranešama, 
kai pasitraukė netoli 
tovsko.

telegrafu, i 
užėmimą I 
ant Bug 

kad len
Brest-Li

ORAS.
Chicagoj ir apielinkėse. — 

Gal būt lis; maža atmaina tom

PRANEŠIMAS.
Kurie buvot palikę Nau

jienų ofise reikalavimus iš
gavimui pasportų, malo
nėkit atsiimti, 
jau čia.

Naujienų
Siuntimo

Pinigų 
Skyrius.

NEPAISĖ BAŽNYČIOS 
“ARGUMENTŲ.”

Peru respublika legalizavo 
perskiras.

LIMA, Parų, nigs. 13. — Pe
ru respublikos atstovų butas 
didele didžiuma balsų vakar už- 
gyrė įstatymo sumanymą, ku
riuo legalizuojama perskiros. 
Ligi šiol toj respublikoj apsive- 
dimai ir perskiros buvo išim
tinai tik katalikų bažnyčios mo- 
uopolis. It* užttti ji laimi ittlcrtlc- 
liai kovojo. Ilgą laiką katalikų 
bažnyčia varė kuogriežčiausią 
agitaciją, kad šitas įstatymas 
butų atmestas kaipo “bedieviš
kas” ir todėl taikomas “ir tikė
jimo ir katalikų bažnyčios pa
žeminimui.” Vis dėlto, be pasi
sekimo. Atstovų butas bažny
čios “argumentų” nepaisė ir 
įstatymo sumanymą užgyrė.

Dabar jisai atiduota senatui 
Manoma, kad ir čia kunigai ne
laimės.

pasiūlyti kokį nors pieną. Vis 
dėlto, mes reiškiame, pasitikėji
mo, kad reikiamasai susitari
mas bus atsiektas.” 

;____________—
Prisižadėjo daugiau nesiižanyti 

ir gavo divorsą.
SAN FRANCISCO, rūgs. 13.

j —t Pons Gabor Kingstone turėjo 
didelio vargo, kol įtikino teisė-
ją Flood, jogei daugiau jis jau kojo svaiginamųjų Igėrimų, ir

Neaplenkė ir milionierių.
BOSTON, rūgs. 13. — Pro- 

hibicijos agentai užvakar čia 
surengė ypatingą ablavą. Jieš-

dagi vietos milionicrių reziden-nebesiženys. Jis aiškinosi:
-Pons teisėji, kaip mane gy-Į rijose. Pas keturis milionierius 

vą matai, šeštu kartu tikrai jau surasta nemaža “geriausios rų- 
nebflMŽenysiu, tik labai meldžiu Į šios degtinės.” Ret dėl to nebu- 
paliuosuoti mane nuo tos ne- tų bloga, jeigu ne kita bėda. Ši- 
pakenčiamos moteries... Ji tik- ta “geriausios rųšies degtine,” 
iid 'Biaufešne už visas kitas, ku- sakoma, apgavingu budu buvo 
rias aš turėjau.” 1 išgauta iš tūlo vietos sandelio.

Teisėjas jo meldimą patenki- NemaSnyĮkitc tečiaus, kad 
no, tuo labiau, kad ir pati ponai milioninkai delei to tu- 
“biaurioji moteris” pasisakė su rėš didelio “baderio,” jeigu nes- 
juo gyventi nenorinti. kaityt jų “įžeistos garbės.”

tį ištirti.. Kalbėdamas apie tary
bų valdžios įkūrimą Italijoj, 
Daragona pareiškė: “Tarybų 

sistema negali būt persodinta 
Italijoj, ypačiai gi šiuo momen
tu, kuomet ji reikštų tik badą 
ir suirimą. Labai galimas daik
tas, kad pralaimėjimas šiame 
atvėjy reikštų suardymą viso 
musų neatlaidaus ir sunkaus 
triūso už darbo žmonių pasi- 
iuosavimą. Triūso, kuriam mes 

pašventėm eilę metų.”
Vis dėlto, dirbtuvės, kurias

laiko užėmę darbininkai, sam-' master at Ch7c^
dytojams dar negrąžinama — required by the act of Oct. 6,1917 
lent tuo tarpu. Gali būt, bus 
grąžinama tik tos dirbtuvės, ku
rios nepriklauso metalo indus- 
rijai, arba neturi tamprių su ; 

ta industrija ryšių. Vis dėlto, '
<ol tatai bus padaryta, praeis tu iš Maskvos bevieliu praneši- 
nemažiau kaip kelios sąvaitės mu, Rumanijos valdžia atsakė 
alko.

Kongresas dar priėmė rezo- 
iuciją, kuria reikalaujama t„_ 

tuojaus sušaukti parlamento 
posėdį, kad išleidus tam tikrą , 
įstatymą apie paėmimą indus
trijos įmonių iš privatinių (tų 
įmonių) savininkų rankų, 

joj be kita sakoma:

‘“Mes reikalaujame, kad tuč | 
uojau butų sušaukta atstovų . 

buto posėdis tuoju tuksiu, idant 
išnagrinėjus susidėjusią padėtį 
r patiekus įstatymų, kurie veš- 

’ų prie pažangių legislatyvinių j 
itmainų — rekvizuojant (ati
mant) dirbtuves ir leidžiant kad 
ių varkyme dalyvautų ir darbi- v!nol}.lų’ 
•linkai — kas prirengs kelią 
’iesioginei darbininkų kontro- 
’ei bendromenės interesuose.”

šitoji rezoliucija tuoj pasiųs
ta atstovų buto pirmininkui ir 
nremierui Giolitti.

I True translation filed with the post

as required by the act of Oct. 6, 1917

Rumanija tarsis 
su Rusija

LONDONAS, rūgs. 12.— Gali-

Angliakasiai ruošiasi visatiniu 
streikan; valdžia nusilenkė.

lll» II i. —

MELBURNE, rūgs. 13. — 
Australijos darbininkai daro y- 
tin rimto įsusirupinimo ir samdy 
tojams ir valdžiai. Ypač gi ang
liakasiai. Pastarieji dabar ruo
šiasi visatiniu streikan, kadan
gi samdytojai nesutinka išpildy
ti jų reikalavimus — padidinti 
algas.

Iškarto valdžia bandė pasis
tatyti griežtai. Kilusios tarp 
samdytojų ir darbininkų nesu
sipratimus norėta pavesti ver
stinai teisėjų arbitracijai. Dar
bininkai tečiaus nenusigando. 
Valdžia apsižiūrėjo ir nebesis
pyrė. Ji tenkinos tuo, kad 
samdytojai ir darbininkai suti
ko sušaukti bendrą abie
jų pusių įgaliotinių kon
ferenciją, kuri dabar laiko
ma Sydney mieste. Spėjama, 
kad konferencijoj bus atsiekta 
“šiokio-tokio susitarimo.” Vis 
dėlto, nė vienam nepaslaptis, 
kad tas susitarimas bus tik lai
kinis. Tai reikš trumpą atsikvė
pimą toj kovoj, kurią veda or
ganizuotieji angliakasiai. At

sikvėpimą kol dar labiau sus
tiprės jų didžioji unija. Trum
pai sakant, Australijos darbinin
kai, o plMiioj virtoj itti^liaka- 
siai, seikiasi paimti savo kont
rolei) visą šalies industriją.

Prieš didįjį karą Australijos 
darbininkai buvo ytin tolokai 
pralenkę dagi Anglijos darbi
ninkus — darbo sąlygų ir algų 
klausimu. Dabar juos yra pra
lenkę Anglijos darbininkai. Tai 
dėlto, kad pastarieji spėjo ge
rai susiorganizuoti. Dabar gi 
Anglijos darbininkus sparčiais 
šuoliais seka Australijos darbi
ninkai. Samdytojai ir pati val
džia delei to reiškia didelio su
sirūpinimo, bet paveikti tur
būt nieko nebegalės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos misija , 
Anglijoj
----r---....... . —

Norį nusipirkti pirklybiniy 
laivų.

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Autoritetinguose rateliuose 
Christian Science Monitor įga
liotinis tapo painformuotas, 
jogei Londone dabar vieši Lie
tuvos finansinė misija, kuri čia 
atsiųsta tikslu nupirkti tris ar 
keturis didelius pirklybinius 
laivus, kad tuo budu galėjus 
atidaryti pastovią liniją tarp 
Klaipėdos ir New Yorko — per 
Angliją.

Žinios padavėjias nurodė, kad 
Lietuva! skubotai atsigriebia 
nuo tų smūgių, kurių jai sutei
kė bolševikų okupacija ir kas
dieną darosi stipresne finansiš
kai. Lietuva tečiaus stokoja rei
kiamų eksportui bei importui 
įmonių. Ji todėl didėliu susido
mėjimu žiuri į tinkamą išplėto
jimą Klaipėdos porto, kaipo 
svarbų žingsnį atidarymui su ja 
pasaulinės pirklybos. Belo, ir 
Rusija žymiai pasinaudos ta 
prieplauka, kuri per apskritus 
metus neušala. Lietuva, beje, 
yra padariusi sutartį, kuria Ru
sijai bus leidžiama siųsti savo 
prekes per Lietuvą be jokių 
varžymų.

_A____________ į
Atidarė prakaitines.

LAWRENCE, Mass.,-rugs. L3.
American Wolen kompanija, 

kuri uždarė savo dirbtuves lie
pos 10 dieną, dabar keturias 
dirbtuves jau atidarė. Apie še
šiasdešimt nuoš. darbininkų 
(dirbusių tose dirbtuvėse) grį
žo darban. Kiti grįšią “už sąvai- 
tčs-kitos.” ** r

Pigus siutai.”

BADO RIAUŠĖS DRESDENE.

Re-

ja taiką. Pažymima, kad Ruma- 
nija geidžia atnaujinti drau- 

1 gingus sentikius su Rusija ir 
I veikiai žada painformuoti so- 
1 vietų valdžią kai dėl savo pa
žinių į taikos sąlygas, reikalin
gas, kad atsiekus tarp tų dviejų

NAUJOS RIAUŠĖS IRLAN-
DIJOJ.

Policija užpuolė demonstrantus

GEIUJNAŠ, rūgs. 12. — Gau
tomis žiniomis, Dresdeno mies
te vakar kilo riaušės. Kilo to
dėl, kad policija norėjo išvaiky
ti ebdarbius, kurie buvo su re n- 

denionslracijsj
Sinulkmeningų žinių nėra.

MOLINE, rūgs. 13. — Deere 
kompanija^ persiųsdino iš Angli
jos dešimt tūkstančių “pigių 
siutų.”

Jie tikrai pigus, nes perdavi
nėjama lik po aštuonilika dole- 
rių‘

Tik nevažiuokite jų nusipirk
ti: kompanija juos pardavinė
janti išimtinai tilt savo <tarl>i- 
ninkanis.

Sukilėliai sudegino pilį.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs

BELFAST, Irlandija, rūgs.
— Būrys apsiginklavusių 

‘ , matyt sinnf emerių, 
šiandie užpuolė Lambert pilį, 
Galway paviety, ir sudegino ją. 
Atlikę savo darbą, insurgentai 
išbėgiojo.

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Cork miesto majoras, Terence 

, MacSwincy, arti mirties. Jau 
mėnuo laiko kaip jisai badau
ja. Valdžia tečiaus atsisako jį

Vakar, rūgs. 12 d. užsienio pinigų palįuosuoti.
perkant lų »• Maliau taip už „

25,000 dolerių, bankų.buvo skaitoma UWUJU u. RCU K1U ollultWilV4x«., 
kuriuos valdžia areštavo ir kal
tina dėl tų pačių nusižengimą, 
•kaip ir MacSwincy.

du, bankų bt 
Amerikos pinigais šiaip: 

Anglijos 1 svaras ...
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos už $1 ...........
Danų, 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

Kartu su MacSwiney'ju ba- 
sūitoma (jauja jr fceH kiti sinnfeineriai 

............ $3.49 

............ $0.52 
frankų 14.00 

$14.15 
$8.20 

. 15.22 
28.45 
$1.90 
$0.45 

$30.88 
$14.10 

frankų 8.12 
.... $20:35 
....... $1.90

Epldemijos Batume.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
13. — Čia gauta žinių, kad Ba- 
tume prasidėjo siausti epidemi
jos.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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



Anglių krizis Europoj.

Max Worth
[Federuotoji Presą].

Paryžius. — Amerikietis, ku
ris ramiai sau skaito laikraštį 
ir lik lieka sujudintas žiniomis, 
kad anglįs pabrango dar 25 c. 
ant tono, gali tolokai užjausti 
centralinės ir vakarinės Euro
pos gyventojams, prieš kuriuos 
stovi žiema, kada anglių kaina 
pasieks arti šimto dolerių už to
nų. ' a '

šiokį tokį supratimų apie rus 
tuma padėties galima įgyti iš 
to, kad Spa konferencija, susi
rinkusi vien tik tikslu susitarti 
apie atlyginimus ir nusiginkla
vimų, pašventė astuonias dienas 
anglių klausimui. Francija bu
vo labiau užinteresuato už kitas 
šalis, bet ir visos kitos irgi bu
vo nemažai už interesu© tos. Eu
ropai trūksta anglių ir kaip jie 
nė pienavo, politikai negalėjo 
užpildyti trukumo tuose ketu
riuose mėnesiuose, iki ateinant 
didesniems šalčiams.

Du faktoriai veikia, kurie 
kliudo normalei anglių-produk- 
cijai Europos kasyklų distrik- 
tuosc. Pirmjausia, kasyklos, 
kaip ir viskas kita, liko apleis
tos laike karo. Mašinų nebuvo 
paisoma, kasyklos dirlx) visu 
skubumu, jokių paprastų ap
saugų nebuvo daroma prieš ge
dimų. Po penkių metų nieku- 
riou.se- geriausiouse anglių <lis- 
tariktuose produkcija sumažėjo 
pusiau delei nepadarimo reika
lingų pataisimų.

Antra, laike karo nauja dva
sia iškilo tarpe angliakasių. Vi
sur tarp angliakasių jaučiamas 
nepriklausomumas.

Anglių kasyklų miesteliai 
yra vienos industrijos mieste
liai. .Jie paprastai būna maži. 
Angliakasiai nuolatos susiduria 
vienas su kitu. Kasyklų mies
teliai yra todėl logiškais cent

rais industrinių unijų, pabuda- 
votų ant bendro solidariškumo 
visų, kurie dirba. Angliakasių 
gyvenimas yra sunkus. Bet iki- 
šiol angliakasiai negalėjo nieko 
apie tai padaryti. Tcčiaus ka
ras,su nepaprastu dideliu reika
lavimu anglių, davė angliaka
siams progų išvystyti pajautimų 
savo spėkos.

Todėl Europos anglių kasyk
lų distriktuose yra tokis solida- 
riškunuis organizacijos, kokį 

vargiai galima užtikti kitose 
industrijose. Tų įsolidariškumų 
parodo ir ta rolė, kokių anglia
kasiai sulošė streikuose laike 
pastarųjų dviejų metų. Europos 
angliakasiai jau nebėra užuitais 
vergais. Jie patyrė, kad jie turi 
tokių spėkų, jog net valdžia tu
ri ateiti pas juos ir prašyti jų 
malonės. Todėl jie kasa anglis 
lik kada jiems tai tinka.

Pridėjus prie to normalį su
mažėjimų produktyvūs spėkos, 
delei armijų sunaikinimo nie
kučių turtingiausių Europos 
anglių laukų ir — paveikslas 
yra pilnas: grupės kapitalisti
nių šalių, kurių gyvybė prik
lauso nuo anglimis varomų ma
šinų, bet negaunančių anglių 
toms mašinoms varyti. Pridė
jus dar. kad daugelis žmonių 
tuos pačius anglis naudoja viri
mui ir apšildimui, pasidarys 
naujas vaizdas - - vaizdas žmo
nių skurdo, pei’gyvrnamo jau 
šešis metus karo nuteriotoje 
Europoje.

Sulig sutartimi, Vokietija tu
ri pristatyti apie 40,(XX),000 to
nų anglių kasmet — 24,000,000 
tonų Francijai. Sulig Spa per
mainymų sutarties, pristatymas 
Francijai anglių sumažinamas 
vienu trečdaliu. Net pristaty
mas to skaičiaus anglių labai 
nupuldys Vokietijos industrijas, 
o į,700,(XX) tonų į mėnesį, ku
riuos Vokietija turės pristatyti, 
m išgelbės Francijos ateinančių 
žiema.

Waahington, — Tautų lygos 
darbo ofisas mano įsteigti in
ternacionalinį anglių ofisų, kad 
išdirbus “lygesnį padalinimų 

anglių pasaulyje.“
Jau kįla klaupsimas, ar to “ly

gesnio“ padalinimo pasaulio 
anglių ištekliaus nori tos val
džios, kurios valdo tautų lygų. 
Albert Thomas, kuris yra di
rektorium lygos ofiso, turėjo 
iškalno duoti užtikrinimų Fran
cijos valdžiai, kad sumanytasai 
internacionalinis anglių ofisas 
nekliudys Paryžiaus sutarties 
parodiniams, ar padarytiems 
Spa konferencijoje pienams 
apie išdalinimų Vokietijos ang- 
lių- X

Amerikos konsulo praneša
ma, kad keli tūkstančiai lenkų 
tapo “paskirti” Lenkijos vald
žios dirbti Alsace kasyklose, 
pasimainymui už Francijos 
duotų pagelbų Lenkijos kare 
prieš Rusija.

Jungi. Valstijų gabenimo ta
rybos rekordai parodo, kad ga
benantis anglis laivai yra pa- 
nnudojami tokiai tarnybai, kuri 
duoda didesnio pelno, neatsi
žvelgiant į įvairių šalių reikalus. 
Gabenimo taryba užprotestavo 
pilies paskirima Amerikos lai
vų gabenti anglis iš šios šalies 
į Italiją ir Holandijų, kuomet 
Italijos ir Ilolandijos laivai yrą 
užimti gabenimu anglių iš 
Amerikos ir Anglijos uostų į 
Pietinę Ameriką, ar kur nors 
kitur, kur mato didesnių pelnų.

VVashingtone yra palinkimas 
skaityti visus paeinančius iš 
tautų lygos presos biuro pro
jektus ir žinias tik kaipo des
peratišką pastangų palaikyti tą 
lygų, bendruomenes mintyse. 
Skeptikai tvirtina, kad lygos ne
galėjimas sustabdyti net ma
žinusį iš siaučiančių Europoje 
i r Azi joje karų vargiai gali bu t 
paslėptas presos agentų pros
pektais darbų ateityje.

M. ARCIBAŠEV Vertė P. K-AS
n i............- •Pavydas.

Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)
Kl NIGAIKšTIS žaizdamas.. — Tuo geriau!.. 
ELENA kokietiškai juokias . — Maža ką!..

Kaip jus čia pataikėt?
, KUNIGAIKŠTIS. — Tarnas pasakė man, kad jus 

viena, ii’ atidavė man jūsų laiškų.
ELENA. — Bet aš neapsirengusi! Išeikite! Išei

kite... Aš tuojaus’.. Nori išeiti savo kamba
rin, lxt kunigaikštis su geidulinga šypsą užsto
jai jai kelių .

KUNIGAIKŠTIS. — Pabūkite su manim taip!.. 
ELENA. — Kol^ia kvailystė!.. Išeikite! 
KUNIGAIKŠTIS. — O jeigu neišeisiu?
ELENA [ pasitraukdama nuo jo rankų su pasi

didžiavimu]. — Jus užmirštat, kunigaikš
ti! Leisikte man išeiti.

KUNIGAIKŠTIS. — Jokiu budu!..
ELENA. — Jus iš proto išėjote?.. Tuojau su

grįš vyras!
KUNIGAIKŠTIS. — Tuo jam blogiau!.. Jus taip 

patogi!
ELENA. — Bet išeikite, sakau! 
KUNIGAIKŠTIS. — Nei nemanau.
ELENA. — Bet tai jau Dievas žino kas!.. Taip 

elgiasi tik su tarnaitėmis!
KUNIGAIKŠTIS [akyplėšingai]. — Ir su mote

rimis, kurioms tatai patinka!
ELENA. — Man patinka?! Eikite laukan!
KUNIGAIKŠTIS. — Neisiu!.. Jūsų išsisukinėji

mai man nusibodo, poni Izmailovicne!.. Kas 
nors iš dviejų: arba aš jums patinku, arba jus 
žaidėte manim iš nuobodumo. Jus dvidešimt 
kurtų žadėjote būt pas mane ir kiekvienų kar
tų apgavote. Vakar aš laukiau jūsų ištisų die
nų!.. Gal būt tas žaidina jus, bet aš nepratęs 
būt žaislu moterims, ir jums tatai parodysiu!.. 
Aš pats ėjau pas jus dėl pasiaiškinimo, bet 
čia gavau jūsų laiškų... Jus rašote, jog 
mylite savo vyrų ir prašote palikt jus ramy
bėje!.. Po visa to, kas tarpe musų buvo, aš 
ant galo nesuprantu: ką jus mylit ištikrųjų, ir 
kuo jus mane laikote, kas aš jums?..

EJLENA su pašaipa]. — Niekas!
KUNIGAIKŠTIS užsidegęs], — A, taip?.. Gerai. 

Reiškia visa, tai buvo žaislas!.. Pfuku, žais
las, tai žaislas!.. Bet aš jus perspėjau, poni Iz- 
mailoviene, jog su moterimis aš žaidžiu tik iš- 
tikrųjųi! Aš niekam neleisiu žaist su manim!.. 
Aš neišeisiu iš čia tol, kol jus nebusite mano!

ELENA nusigandus . —» Bet ko jus norite? 
KUNIGAIKŠŲS [šaltai]. — Jūsų!
ELENA su pašaipa, bet ne tikra]. — Reikia pri

pažinti, jog jums nepaprastai paivyko pasirinkt 
tam vieta ir laikas! , ,,

KUNIGAIKŠTIS. — Ką daryt!., pačios kaltos:
nereikėjo augaudinėti!.. O dabar aš neišeisiu, 
kol negausiu savo!

ELENA. — Jus iš proto išėjote!
KUNIGAIKŠTIS. — Tą aš jau girdėjau. 
ELENA. — Eikite laukan!..
Kl NIGAIKŠTIS. — Ne ankščiau, kaip jus busit 

buvusios mano!.. Aš pasakiau?!
ELENA į išdidžiai]. — Mes dar pasižiūrėsimi.. 
KUNIGAIKŠTISš — Pasižiurėsim... [Griebia jų 

už rankos].
ELENA [nesižinodama ką daryt]. — Kų jus da

rot?.. čia gali kas įeiti!.. [Kovoja su jo ap
kabinimais Į. — To... nie-ka-dos ne-busL.

KUNIGAIKŠTIS. — Bus!..
ELENA. — Paleiskite mane!.. Aš nenoriu!.. 

[Gyvulišku įtūžimu įsiremdama rankomis 
jam į krutinę]. — Paleiskite mane!. . Tai be
gėdiškas drąsumas!.. Aš nenoriu!.. Jus man 
šlykštus!. .

KUNIGAIKŠTIS. — šlykštus?.. Argi?.. O pir
miau?. .

ELENA. — Tai buvo pirmiau, o dabar... aš ne
noriu!.. Girdite!.. Aš nenoriu!.. [Kunigaikš
tis nešvankiai velka ja prie sofos]. — Aš šauk
siu!. .

KUNIGAIKŠTIS. — Jeigu norite skandalo... šau
kite!. .

ELENA. — Mikai!.. [Kunigaikštis meta jų ant 
sofos]. Kų jus darote? —[Plėšdama nuo sa
vęs jo rankas], — Paleiskite!..

KUNIGAIKŠTIS. — Negaliu!..
ELENA. — Paleisikte... Mielas!.. Paleiskite!.. 

Na, gerai... aš sutinku... paskui!.. Aš'apsi
rengsiu ir važiuosime pas jus... tuojaus!..

KUNIGAIKŠTIS. — Netikiu!
ELENA. -- Paskui!.. Del Dievo... Ak...

Kunigaikštis bučkiu užspaudžia jai burnų, 
įšėlęs bučiuoja jos rankas, pečius, krutinę. Ele
na raitosi jo rankose, kovoja iš visų jiegų, ištai
gu silpsta, užmerkia akis, ir atsilošusi atgal 
apsikabina jo kaklų. Staigu duris atsidaro ir 
įbėga Izmailovas].

ŽMIAILOVAS. Kastai?.. Elena!..
[Kunigaikštis atšoka ir toje sekundoje Iz

mailovas kerta jam į veidų],
KUNIGAIKŠTIS. — Ak šitaip?..

'[Puola, prie jo. Prasideda muštynės prie pu
siau plikos Elenos, nuslinkusios nuo sofos il
sus i rie tusios kampan. Elena užsidengia vei
dą rankomis. Kunigaikštis prispaudžia Izmai- 
lova prie stalo ir griebia už gerkles. Pagel- 
bon atbėga tarnas ir pu< Ja ant kunigaikščio. 
Bendra kova, žvėriškas kriokimas, ir kuni
gaikštis išlekia pro duris. Izmailovas bėga 
paskui, bet tarnas viena ranka sulaiko jį, kita 
atstumia atgal lendantį kunigaikštį'.

(Tolinus bus).

NAUJIENOS, Chlcilgo, UL 

Ūkininkų Balsas.
UŽKREČIAMAS GALVIJŲ 

IŠSIMETIMAS.

Aš manau, jog didelė didžiu
ma lietuvių ūkininkų nežino, 
kad galvijų išsimetimas arba 
pirmlaikinis apsiveršiavimas yra 
dviejų rųšių: užkrečiamas arba 
limpamas ir nelimpamas. Pasku
tinės rųšies išsimetimą pagim
do nerūpestingas prižiūrėjimas 
veršingos karvės ir neatsargus 
apsiėjimas su ja: ganioj imas, 
piudymas su šunimis, mušimas, 
laikymas gyvulio ant šalto, lie
tingo oro arba drėgnose, neti
kusiose kūtėse, šėrimas netiku
siu, supelėjusiu, supuvusiu arba 
stokuojančių minerališkų drus
kų ir azoto-organinių maisto 
sudėtinių pašarų gali pagimdyti 
išsimetimą. Lygiai šėrimas gy
vulio grūdais, kuriuose randasi 
nekuriu ligų gemalai arba sėk
los pavojingų piktžolių labai 
dažnai pagimdo išsimetimą. Pa
vyzdžiu, šėrimas vaikingų gyvu
lių rugių grūdais, kuriuose ran
dasi ingių kūle, pasekmė daž
nai būna greitas išsimetimas. 
Taigi nėra patartina šerti kalė
tus rugių grūdas jokiam vaikin
iam gyvaliai. Tos rųšies išsi- 
metimas nėra pavojingas. Tie
sa, jis atneša dažnai didelių nuo
stolių, bet pavartojus sveiką 
protą jo lengvai galima išveng
ti. Taip išsimėtęs gyvulys nei 
kiek nepaliečia kitų gyvulių ir 
jei jis būna gerai prižiūrimas, 
sekamą kartą tas gali nebeatsi- 
kartoti.

Iš antros gi pusės, limpamas 
išsimetimas yra labai pavojin
gas. Jį pagimdo bakterija, va
dinama Bacillus abortus. Ligos 
pavojus gludi tame, kad viena 
serganti karvė gali užkrėsti ne
tik visą bandą, bet ir paskleisti 
ligą didžiausioj apielinkėj. Ačiū 
tam šalis gali susilaukti milio- 
nus dolerių nuostolių j vienus 
metus. Limpamas išsimetimas 
da yra pavojingas ir tame, kad 
liga beveik neparodo jokių iš
laukinių symptomų. ženklai 
prieš išsimetimą paprastai yra 
tokie pat, kokie pasirodo prieš 
nomiališką veršiavimasi. Tris ar 
keturias dienas1 prieš išsimeti- 
mą tešmuo ir išlaukines lytišką 
organų dalįs papunta, gleivėtos 
arba pūliuotos išmatos iš yščių 
kanalo apsireiškia. Bet gyvu
lys gali išsimesti ir be pasirody
mo jokių symptomų. Jauni gy
vuliai paprastai išsimėtą labai 
anksti, po kokių trijų ar ketu
rių menesių po apsivaisinimo. 
Tas yra tiesa ir su tais gyvu
liais, kurie išsimėtą pirmą kar
tą. Tokio budo išsimetimas 
dažnai nėra patėmijamu, kadan
gi vaisius yra labai mažas ir gy
vulys nei kiek nenukenčia fiziš
kai. Tokiame atsitikime ūkinin
kai, jei nepatėmija išsimetimo, 
mano, kad karvės vaisinimas ne
pavyko. Vienok išsimetimas 
septintam ar aštuntam vaikin- 
gumo mėnesyj yra labai ženk- 
lyvas. Pirmlaiko gimęs veršiu
kas yra didelis ir karvė yra la
bai nerami, nes jaučia didelį 
skausmą. Atsitinka, kad karvė, 
serganti limpamu išsimetimu, 
išlaiko vaisių net iki normališ- 
ko veršiavimasi laiko. Tokiame 
atsitikime veršiukas dažnai gim
sta gyvu, bet būna fiziškai labai 
silpnas ir kiek pagyvenęs dvesia. 
Tokį apsiveršiavimą galima pa
skaityti normališku arba išsime
timu. Jei ukipinkas nieko ne
žino apie bandos padėtį, tai pa
našus išsimetimas visuomet 
yra skaitomas normališku. Bet 
jei bandoj atrandama Bacillus 
abortus, tai jis gali būti paskai
tyti limpamu išsimetimu. Abel- 
nai kalbant, limpamas išsimetl- 
ma norą taip lengvai atskiria
mas nuoypaprasto. Pirmąjį ga
lima atskirti nuo papstarojo 
vientik padarius mikroskopišką 
analizavimą gyvulio kraujo. Jei 
krauju j e atrandama Bacillus 
abortus, tai išsimetimas yra pa
skaitomas užkrečiamu. Taigi 
nelaukdamas turi pašaukti val
stijos veterinarą, kuris paėmęs 
gyvulio kraują padarys reikia-

j- Ji■
Utarnikas, Rugsėjo 14, 1920

mą analizavimą ir rezultatą su- taip nugąsdino, kad tas ten pat 
teiks ūkininkui. Tada bus gali- kieme mirė.
ma tvertis reikiamų priemonių 
ligos pašalinimui.

Reikia pasakyti, jog, kol-kas, 
apie limpamą išsimetimą visai 
maža tėra žinoma. Vieninteli:; 
dalykas, kurį gyvulių auginto
jai, ar gyvulių auginimo indus
trijos specialistai gali pasakyti, 
yra tas, kad limpamas išsimeti- 
ma yra labai pavojinga ir .gana 
plačiai išsiplėtojusi liga; kad ji 
kartu su tuberkuliozu ir kiaulių 
cholera grūmoja šios šalies gy
vulių auginimo industrijai; ir 
kad ikšiol nepasisekė surasti jo
kio tinkamo gydymo budo. Ne
visi gyvuliai, pas kuriuos atran
dama Bacillus abortus, išsimė
tą. Taigi mikroskopiškas krau- j 
jo analizavimas negali pasakyti, 
kad karvė, turinti Bacillus abor
tus, išsimes. Vienintelis pata
rimas, kokį galima duoti šian
dien., yra palaikymas sanitarių 
sąligų kiemuose, tvartuose ir 
stalduose. Tiesa yra atrasti ir 
praktikuojami nekurie gydymo 
budai, bet, kol-kas, da jie nėra 
galutinai pripažinti sėkmingais 
ir užtikrinančiais. Apie tai aš 
kitą kartą pakalbėsiu.

— A. Dvylis,
Agronomijos studentas.

- Tai ko jus nesiskundžiate? 
klausiu žmonių.

Kam čia pasiskųsi, kad nie
kas neklauso. Raseni Panevė
žio milicijos vadui, bet tas nu
tylėjo. Lietuvos Vargo Vaikas.

v*

Tyliai kenčiančios,
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tylia' visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negales pa
prastai apsireiškia skausmais strė
nose, šonuose, klubuose, Šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karčtin ir Čaltin.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

VALDININKŲ SAVAVALY!!)’

[Naujienų korespondencija]

Raguva, Pancv. Apskr., rugp. 
12. — šiomis dienomis pas mus 
buvo šitokis atsilikimas. Ragu
vos nuovados viršininkas pa
siuntė savo žmogų, milicininką, 
į Naciškių sodžių “rekvizuot” 
vieno ūkininko vežimėlį. Tą

pametę vokiečiai vietoj paimto 
iš ūkininko gero, naujo vežimo. 
Ūkininkas jį kiek galėdamas at
sitaisė ir vartojo ir kad atvykęs 
milicininkas norėjo jį “rekvi
zuot“, ukininka.s pasipriešino. 
MHiciuiukas sugrįžęs pranc^šo 
viršininkui, ir tįsis, sėdęs ant 
arklio ir viesulu nulėkęs į Na- 
riškių sodžių, ėmė savaip vęijį? 
Ii. Sumušė vaikiną už nedavi
mą raktų, o patį ūkininką, jau 
seną ir vargų mačiusį žmogų,
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Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

EVERA’S į
Regulator į

(Sevaros Regulatoriua) yra tikras g
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis cį 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
{’is buvo geriausia dovana ir nešė ęg 
mogeriausias pasekme?. Gauk ji fe 

E" as savo aptiekininką. Žiūrėk, kad c
utų “Severos”. Kaina $1.25 ir 5c w 

mokesčių. ®

Telephone Drover 5052
Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ro. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted 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. Halsted St.

J. P. WAITCHES
LAWYER

Lietuvys Advokatas
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedel. 11—1
4509 S. Ashland Av„ Chicago, III.

Tol. Yards 1053

l*hon. Bonlevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolai ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 2 
Avė.. Chicago. III.

o

Susipažinkite su musų 
IL\XIx.\

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

I Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mos siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

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

tuva.
Musų banko galite pripildyti aplikacijas pasportams 

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

geriausiai. * . •

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
. KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

Phonc: Yards 200 Valandos 12 iki 2, Nedėlioj 10 iki 2

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas

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

rium Chicago Sanitariumo. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.

T

Tel. Canal G222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo J po pietų iki 9 vakare

r

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį 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:

akšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISIMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą aąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA 

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi renn- 
silvanijos hos- 
pitalBse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v 
k........ .............................. ■>

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj Šie

skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
8) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) 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 neatidelįodami 
pradekite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.
K ■ H SJ K K !? ■ ■»■■■■■ H ■ ■ ■ | 
t! lel. Cicero 5963 . *■-

DR. A. P. GURSKIS “
Lietuvis Dentistas

4847 W. 14 St. kumpas 49 Are. d 
“ CICERO, 1LL. h)

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. M 
-- išskiriant nedalias ir seredas. H 
UEKH&ilflBHMEa IIIIRIDKI

Ofiio Tel. McKialey 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantaiojame 

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

Arti 88-th Street
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KORESPONDENCIJOS
MINERSVILLE, PA.

Anglakasių bruzdėjimas.

Kietųjų anglių kasėjai Min- 
nersvillėj ir apielinkėj per pen
kis mėnesius laikė iš kompani
jų malonės, kada jos teiksis pa
didinti mainieriams, algas, bet 
veltui laikė. Ir kompanijos ma
nė .kad taip visa kas ir pasi
baigs. Angliakasiai tečiau, ne
tekę kantrybė*, ėmė bruzdėti, 
ypač kai sužinojo, jog algos pa
keliama 17—20 nuošimčiais, 
bet užtai panaikinami taip va
dinami “karo bonai“, kas lygu, 
jog darbininkų alga nuo $1.63 
pamažinama iki $4.20 aštuo- 
nioms darbo valandoms. An
gliakasiai labai tuo pasipiktino 
ir pradėjo imli “vakacijų”: jie 
tik dalimis ėmė mesti darbą, ne- 
paskelbdam istreiko. Rugsėjo 
pirmą dieną nėjo dirbti visas 
trečdalys darbininkų. Darban 
nupėjo tik tamsesni, savo kle
sos reikalis visai nesusipratę 
airiai ir lenkai. Bet pagalios ir 
tie pamatė savo klaidą, susigė
do, ir jau trečią dieną taipjau 
paėmė “vakacijų“, taigi nėjo 
dirbti. Tuo budu “vakacijos“ 
virto reguliariu streiku. Kol

inos žingsniu nedaro, bet dar
bininkai prisiruošę neiti dirbti, 
iki kompanija nepareikš noro 
nusileisti. Angliakasių ūpas 
geras ir jie turi vilties, kad ko
va bus laimėta. Vietos anglių 
kasyklų viešpačiams tarnaujan
tys laikraščiai pradeda bubnyti, 
buk “jau dalis mainierių sugrį
žo į kasyklas ir dirba“, bet tai 
yra grynas melas: streikininkų 
niekas nedirba ir skobą nesiran
da. Angliakasiai rūpinos, kad 
streikininkai užsilaikytų ramiai 
ir dabotus nuo provokacijų.

Kaip ta kova pasibaigs, neži
nia, bet ilgai ji, turbūt, nusitęs. 
Visur jaučiama didelė anglies 
stoka ir ta aplinkybė privers 
šiuo ar tuo budu kovų baigti.

—P. J. Latvėnas.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

JŲ “PRINCIPAI” IR JŲ 
DARBAI.

SUSIRŪPINĘ.

Tas juodasai gaivalas, kur 
mulu ir apgavyste laimėjo rin
kimus į Steigiamąjį Seimą, la- 

Tarybų vaid

[Atsiųsta]

Lietuvos Šaulių padė
ka Amerikiečiams.

ralizaciją. Sukurstę darbininkų LIETUVOS ATŽAGAREIVIAI 
minias prieš socialistus, tie ly
deriai pagal ios jas pakrikdė. 
Jie netik kad nenuvertė “šią su
puvusią tvarką”, bet dagi su
skaldė ir savąją sektą — savo
taip vadinamą “partiją”. Šian- bai susirūpinęs.
die mes jau turime Komunistų žios pasisekimai jam įvarė stip- 
Partiją, Komunistų Darbo Bar- raus kinkų drebėjimo. Ir ne be 

Stipriausia reakcijos 
lenkų šlėkta, gavo į 
juk mūsiškės reakci- 
buvo taip artimi tai

tiją, Suvienytąją Komunistų 
Partiją, Industrinių Komunistų 
Partiją ir visą eilę tų “partijų” 
atskalų.

Puikus darbininkų vienytojai, 
ar ne? Jie šaukė darbininkus 
atsimesti nuo Socialistų Parti
jos, kurią jie apšaukė socialbur- 
žujų partija, ir žadėjo suvienyti 
juos (darbininkus) į “tikrą sa
vo klesos partiją”. Labai ge
rai. Bet kuri tų suminėtųjų 
“partijų” dabar yra tikroji? Jie 
ir patįs nežino. Tik riejasi 
kaip tos katįs, sukišto viename 
maiše.

Tai tokie tie jų “principai” ir 
jų darbai. Šitie “principai”, 
tiesiai sakant lyderių demago
gija ttiip suklaidino jų pačių se
kėjus, kad šie dabar visiškai pa- 
svaigo. Šiakite jums vienas pa
vyzdėlis. Kartą Chicagoj (Jef- 
ferson miške) buvo surengta 
neva prakalbos. Rengė jas, su
prantama, “tikrieji”. Be kitų 
“kalbėtojų” rėžė spyčių ir 
“draugas Dundulis”. Jis ką ten 
nupasakojęs apie koperacijas. 
Ir kaip jus manote, ar “tikrieji“ 
ta “prakalba“ pasitenkino? Kur 
tau! Viename “tikrųjų” lapely 
tūlas “tikrasai” pasakė tokį 
stiprų pamokslą, kad net koktu 
darosi. Girdi, už šitokį darbą 
tą “kalbėtoją” reikią mesti lau
kan! Kaip jis, girdi, drįsta 
kalbėti apie kooperacijas, kada 
kalba kaip greičiau visa sugrio
vus.

Juk 
klejonė.

tu i

Musų “komunistų” lyderiams 
pavyko suklaidinti dalį susipra
tusių darbininkų. Prisiklausę 
tų lyderių pasakų, darbininkai 
ištikro pamanė, kad šitie dema
gogiški vyrukai nuves juos “tik
ruoju keliu iš po kapitalistiškos 
vergijos”. Delei visa to paabe
joti jiems nebuvo laiko, nes tie 
lyderiai juk taip įtikinančiai 
sakė, jogei ryto, poryt “mes su
silauksime naujos gadynės” — 
turėsime visokių gerybių ir tt. 
Tik, vyrai, eikite čia, pas mus: 
Neklausykite tų “socialburžujų, 
darbininkų klaidintojų, parsida
vėlių”, kurie mus vadina nesu
brendėliais ir liepia šviestis ir 
organizuotis.

Šviestis ir organizuotis musų 
“komunistams“ reiškė tiek pat, 
kaip kad “parduoti darbininkų 
reikalus”. Kam, girdi, visa to? 
Šitaip nieko neatsieksi. Visa, 
ko reikia, tai tik suprasti, kad. 
proletariato diktatūra yra gera 
dalykas, ir that‘s all.

Per mėnesių mėnesius musų 
“komunistų” lyderiai Šitaip vai
šino lengvatikius darbininkus. 
Kurstė juos prieš socialistus ir | 

 

vis žadėjo: “ryto, ryto — jus 
pamatyste kas čia bus”...

Bet nėjryto, nė po ryt, nė už 

 

daugelio/mėnesių nič nieko čia 
neįvyko. Visa pasiliko kaip 

 

buvus.

Ir šitos pasakos buvo vadina
mos musų “komunistų” princi
pais! Nieko, nieko — tikrai 
šaunus “principai”.

Gerai, o kaip su tų “kovotojų” 
darbais? Jie rodo visai ką ki
ta. Jie rodo biauriausią demo- goti.

tikrų tikriausio 
tai klejonei 
imti “komuni- 

Istiško” lapelio redakcija. Išei
na taip, kad, jeigu koks nors 
“geras komunistas” kada nors 

I drįs prisiminti apie kooperaci
jas, kurias remia dagi patįs Ru
sijos bolševikai, tai jis papildys 
didžiausią nuodėmę, ir tokį tuoj 

raus iš “tikrųjų partijos”...
štai kokio pasvaigimo įnešė 

darbininkų miniose “draugo 
“Frainos” agentai.

Imsime dar vieną pavyzdėlį. 
Škotijos lietuvių “komunistų” 
lapely, kuris vadinama “Rank
pelniu,“ vienas korespondentas 
kreipiasi rudakei jon sekamais 
dviem klausimais: 1) Ar komu
nistas privalo tiek prisigerti, 
kad paskui neatlieka savo už
duočių ir tuomi pridaro nesma
gumų? 2) Kaip turi komunistai 
elgtis su tokiais draugais, kurie, 
blaivi būdami, atsisako atlikti 
pavestą jiems darbą ir eina dirb
ti darbus komunistams nepritin
kamus?

į pirmąjį klausimą “Rankpel
nio” redakcija atsako šitaip: 
komunistai yra žmonės... Į ant
rąjį — tokius reikią mesti iš 
komunistų partijos.

Labai aiškus. Girtasai “ko
munistas” yra jiems labiau pa
geidaujamas nei blaivusai. Mat 
su girtu lyderiai visuomet galės 
apsidirbti, o blaivas kaikada ga
li 'jų diktatūrai nenusilenkti, ir 
tokį todėl reikia mesti lauk. 
Fine!

Bet kaip bus, kad tie pasvai- 
gusieji “komunistai” dar labiau 
pasvaigs ir pradės mėtyti pa- 

Ičius lyderius, kaip jau tariamasi 
daryti Chicagoj ? Well, tada 
mes turėsime dar kokius tris 
tuzinus naujų “komunistiškų 
partijų”... [Ak, atsiprašau: da
bar pas mus, lietuvius, komunis
tų, jau nebėra. Yra tik “dar
bininkų rateliai”, “bepartyvus 

[žmonės“ ir—kas čia juos įskai
tys!]

Gana. “Komunistiški” dema
gogai šios šalies darbininkų (tai
gi ir lietuvių) judėjimui pridarė 
dideliausių nuostolių. Bet delei 
to nėra reikalo nusiminti, šiaip 
ar taip, tai buvo gera pamoka. 
Ateity mes jau žinome kaip 
šitų ir kitų demagogų apsisau-

— J. B. Aglinskas.

pamato, 
stulpas, 
kailį. O 
jos šulai 

■ lenkų šlėktai. Jie dagi buvo la
bai gimininguose santykiuose su 
ja. Jei tikėt gaunamomis iš 
Lietuvos žiniomis, tai ir pačio
je Lietuvos armijos butą gimi
ningo tai šlėktai gaivalo. Ir da
bar ve, ta šlėkta jau buvo be
sirengianti apleisti pačią Varsa-* 
vą.

Nusigando ir mūsiškiai reak
cininkai. Kad išgelbėjus savo 
smunkančią įtekmę jie todėl su
galvojo naują pramogėlę— šį 
kartą ir vėl apie bolševikus. Juk 
pirmasai bolševikų įsiveržimas 
Lietuvon musų reakcininkams 
davė geriausios progos uždėt! 
savo leteną ant Lietuvos darbo 
žmonių. Tiesiai sakant smaugti 
juos. Dabar tečiaus dalykai 
kiek atsimainę. Tarybų valdžia 
netik kad neįsiveržė Lietuvon, 
bet dagi padarė su ja taiką. Tie
sa, laikinai ji okupavo dalį Lie
tuvos teritorijos — iš lenkų at
imtos. Bet ir šiame atvėjy ta
rybų valdžia parodė noro išlai
kyti savo duotą žodį. Laikraš
čių žiniomis, tarybų valdžios ka
reiviai jau apleidę Lietuvos so
stinę Vilnių.

Nereikia nei aiškinti, kad vi
sa tai Lietuvoje sukurė neblo
gos nuomonės apie bolševikus. 
Bent vargingųjų kaimiečių 
sluogsny. Aršieji Lietuvos dar
bo žmonių engėjai todėl labai 
susirūpino. Susirūpino netiek 
tuo, kad ir Lietuvoj gali įsivy
rauti bolševizmas, kiek tuo, kad 
darbo žmonės galų gale, gali pa
reikalauti iš jų to, ką jie buvo 
prižadėję rinkimų į Steigiamąjį 
Seimą metu. Būtent — žemės 
ir laisvės. Keli pastarieji mėne
siai Steigiamojo Seimo darbuo
tės Lietuvos žmonės galutinai 
įtikino, kad tie reakcininkai 
juos apgavo.

Taigi, kad nukreipus, Lietuvos 
žmonių mintis kiton pusėn, juo
dieji Lietuvos reakcininkai pra
dėjo naują bataliją. Tą batali
ją jie veda ir savo spaudoj ir 
specialiniai leidžiamuose lape
liuose. Nesenai šios šalies kran
tus pasiekė vienas toks musų 
reakcininkų lapelis. Ir ko ten 
nepripasakota! Bolševikai, gir
di, esą ir tokie ir dar kitokie....
Jie dvarų žemę sukonfiskavę, 
bet neduodą ją kaimiečiams. Vi
sas svietas tečiaus jau žino, kad 
iš to konfiskavimo išėjo tik pa- 
gailėtinas fiaseo. Dvarai Ru
suose tapo sudraskyti į skivy- 
tus. Tikrieji šeimininkai juose 
dabar yra kaimiečiai. Vadinas, 
žemę valdo, ne bolševikai, bet 
kaimiečiai. Jie patįs ją ir pasi
ėmė.

Bet to neveizint Lietuvos juo
dieji reakcininkai pasakoja, buk 
bolševikai nedavę kaimiečiams 
žemės! Vadinas, Lietuvos kai
miečiai, jus bukite kantrus. Ru
suose visai nėra to, apie ką jus 
svajojate. Ten dar blogiau nei 
čia, pas mumis.

Visa tai tik rodo, kad tiems 
ponams jau striuka., Lietuvos 
darbo žmonės pradeda nubusti. 
Klerikalų apgavystės juos išbu
dino, o tarybų kariuomenės lai
mėjimai pažadino veikti.

Lietuvoj bolševizmo nebus. 
Bet Lietuvos darbo žmonės ne
pakęs ir reakcijos talkininkų. 
Kada jie susiburs ir nusimanys 
savo jėgą, jų engėjai turės pasi
traukti. — P. Juk—as.

Visuotinas Lietuvos šaulių 
Sąjungos burių atstovų suvažia
vimus vienbalsiai priėmė že
miau paduotą pasveikinimą ir 
prašo jį pagarsinti laikraščiuo
se.
“Broliai Amerikiečiai

Visuotinasis Lietuvių šaulių 
Sąjungos suvažiavimas Kaline 
27—29 Birželio š. m., išgirdęs 
iš Centro Valdybos pranešimo 
apie Jūsų prisiųstas jnusų Są
jungai aukas per musų/Karo 
Misiją Amerikoje, siunčia Jums 
širdingiausią pasveikinimą ir 
padėką. Toks karštas Jūsų* pri
sidėjimas prie švento Lietuvos 
Nepriklausomybės gynimo dar
bo kelia musų dvasią ir stipri
na pasiryžimą žūt, bet niekado 
nepasiduoti vėl svetimųjų nuož
miai verguvei. Prieš musų Są
jungą stovi dar didelė eilė sun
kių uždavinių. Męs Šiauliai 
negalime ramiai žiūrėti į musų 
brolių kančias Lenkų pafrontė
je ir notime dėti visas pastan
gas, kad apginkluoti visus pa
frontės gyventojus, kad jie pa
tys galėtų apsiginti nuo lenkų- 
plėšikų ir sudarytų prieš juos 
vieną ginkluotų krūtinių sieną, 
kurios jie negalėtų perlaužti.

Lietuvos viduj mums, šau
liam, daug dar reikia padėti kul 
t u ros organizuotės darbo, kol 
kiekvieną gyventoją padarysi
me sąmoninki), demokratiniu, 
visada pasirengusiu ginti savo 
šalies nepriklausomybę piliečių.

Męs dirbame tame visomis 
jėgomis. Męs įkūrėme savo 
spauzdintą organą “Trimitą“, 

męs rūpinamės organizuoti kur
sus savo organizacijos instruk
toriams ir norime padengti vi
są Lietuvą musų organizacijos 
tinklu.

Bet šitam reikia daug lėšų. 
Męs, žinoma, rinksime skatikė
lius ir savo šaly, bet visada mu
sų akys bus atkreiptos į jus, 
broliai amerikiečiai... Tat ne
pamirškite musų!

Mes manome, kad kiekvieno 
Lietuvos piliečio, kur tik jis ne
būtų, yra pareiga ginti Lietu
vos Nepriklausomybę, kuo ga
li, ir tik tuo kiekvieno musų pi
liečio pasiryžimu ir mokėjimu 
ginti su ginklu-rankoje savo ša
lį nuo priešininkų bus išlaikyta 
ir sukurta darbo ir šviesos atei
tu s nepriklausoma demokrati
ne Lietuvos Respublika.

Reikšdami savo broliškus 
jausmus, pasiliekame, šaukda
mi:

Valio musų broliai amerikie
čiai !

Valio Lietuvos (Laisvės Sar
gai!

Valio Nepriklausoma Lietu
vos Respublika!“

C. Valdybos Pirmininkas (pa
sirašo) V. Putvinskis.

Sekretorius (pasirašo) Kemė
šis.

* >i< *
Šiauliams iki šiol pasiuntėme 

Lietuvių Amerikiečių aukų: 
data doleriais auksinais

Feb. 10, 1920, $1026.00 95,000 
April 10, 1920, 2000.00 101,430 
July 16, 1920, 2000.00 ,76,620

Viso, $5026.(X) 273.050

šaulių organizacija yra susi- 
ėtvrusi, kad su ginklu rankoje 
gintų Lietuvos nepriklausomy- 
bę.

Kai ir kil k šauliai yra nuvei
kę prie išginimo iš Žemaitijos 
berniontninkų, vokiečių ir ru
sų, žinome iš pranešimų laik
raščiuose.

Išviję bęrmontninkus Šauliai 
buvo nukreipę visas jiegais prieš 
veržimąsi lenkų per demarka
cijos liniją ir prieš lenkų pastan
gas organizuoti Lieuvoje suki
limus; dabar, kaip matome iš 
jų virš paduoto pranešima, Lie
tuvos Šauliai organizuoja gink
luotas jiegas apgynimui nuo 
lenkų Lietuvos rubežių.

Dėkodami Amerikiečiams lie
tuviams už suteiktą pagelbą, 
Lietuvos Šauliai amerikiečių 
prašo, kad ir tolinus neužmirš
tų šelpti jų orgaizacijos pini
gais.

Jie kariauja, lieja kraują? sta
to savo gyvastį pavojun, męs 
padėkime jiems nors įsavo die
nos uždarbiais.

Amerikos lietuviai: lenkai 
veržiasi į musų kraštų, mums 
visiems reikia gintis. Geriau
siai ir pasekmingiausiai šiuom 
žygiu prisidėsime prie tos ko
vos siųsdami greitą pagelbą Lie
tuvos šauliams! Siųskite pini
gines dovanas pavieniai, drau
gijos ir organizacijos! Rinkite 
aukas privačiai, susirinkimuo
se, milinguose ir laike prakal
bų! Surinktus pinigus neatidė
liojant siųskite šauliams per 
Lietuvos Misiją. Reikalinga 
greita pagelba.

Lietuvos Misija, 257 W. 71 
St., Ncw York City.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VaUbažonklis užreg. S. V. Pat. OHse.

DRAUGAS REIKALE

PRANEŠIMAS.
Daktaras Makaras, Lietuvys.

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 Perry Avė., Roseland, 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.
Telephonas: Ofiso ir Rezidencijos 

Pullman 342.

ELEKTRA
Švjesą ir pajiegą. suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 

s ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 
po piet.

Dr. A. R. BlumonthaI

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
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. k am p. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES
• CORPORATION
414 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
Užrašome Lietuvos laikraščius.

ARTISTIŠKOS POZOS 
gyvų modelių — pozavusių iš 
tikro gyvenimo, drapiruotų ir 
nedrapiruotų, 6 puikus sepia at- 
spaudimai 7x9 colių didumo ant 
11x14 colių aptaisų prirengti 
dėjimui į rėmus, pasiunčiam su 
pašto iškaščiais apmokėtais už 
$5, 3 atspaudimus už $2.50 vieną 
atspaudimą už $1.25. Katalogą 
sumažintų atspaudimų siunčiam 
už 30c gatavais arba krasos 
ženkleliais, kurįe bus prirokuotl 
prie pirmo užsakymo sepia at
spaudimų.
Consolidated M f g. Co., Dept, A, 
32 Union Sųuare, N. Y. C.

Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare.
Nedėliomis ofisas uždarytas.

Tel.

Teisinga drabužiy kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki 

Seniui. Gvarantuojame, kad sutaupy 
sime jums nuo lu nuoš. iki 50 nuoJ 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyi-ų gatavai pasiūti ir anl 
orderio užsakyti siutai ir overkotai 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutu? 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutą) 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutą' 
nuo, $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai 
vakare. Subatomis iki l(f vai. vakare 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

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

Telefonai Peliniai 856 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistai
1(1801 S. Michigan Atm Roarland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

——
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phono Canal 257

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
■Priėmimo valandos nuo 8 iki 

i 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St.. Chicago.

obmm
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagc 

Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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 Drcxel 2880

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir 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:

UR. G. M. GLASER
I’raktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. 5. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampu 
Geavittt St. Phono Canal 6222. va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakar*. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 1Ū iki 12 dieną

Telephone Yards -5032

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

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

mmmuk «* •■ -nrr rr na n n—i .

SI ■ ■ E ■ ■ ■ Dl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ui ■ ■ ■

• DR. YUšKA ■
“ 1900 S. Halsted St. S
■ Tel. Canal 2118

Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 pj 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68 St 

Tel. Prospect 3466

■
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■ 
H
mimiiiiiiiini

PRANEŠIMAS
Dr. M. T, STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta
Bes. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

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

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

Chicago, III. '

Tel. Pullman 342 ir 8180.
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.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos mokslei
vijos atsišaukimas.

Šiame “Naujienų” nume
ryje telpa Lietuvos socialis
tinės moksleivijos atsišauki
mas į Amerikos lietuvius 
moksleivius. Ji ragina pas
taruosius lavinties ir orga- 
nizuoties.

Mes ypatingai atkreipia
me amerikiečių moksleivių 
domę į antrąjį dalyką — į 
reikalą susiorganizuot ir su- 
sižinot su Lietuvos mokslei
vija. Apie jį pas mus šian
die niekas negalvoja, o tuo 
tarpu be organizacijos nega
lima nieko didesnio atsiekti.

Tiems, kurie žiuri į moks
lą vien kaipo į priemonę tu
rėti ateityje geresnį duonos 
k.ąsnį, organizacijos gal ir 
nereikia. Bet ne visi Ameri
kos moksleiviai yra tokie 
egoistai. Jų tarpe randas ir 
idėjos žmonių. Jiems tad 
ir reikėtų pagalvoti apie tai, 
kaip susivienijus ir užmez
gus ryšius su idėjinė Lietu
vos moksleivija.

Italijos daobinin- 
kai reikalauja 
socializacijos.

Italijos darbininkų kon
gresas, atstovaująs 1,094,000 
darbininkų, atmetė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad 
darbininkai tuojaus eitų 
prie buržuazijos nuvertimo 
ir proletariato valdžios įstei
gimo. Priešinga tai rezo
liucijai didžiuma buvo 200,- 
000. x

Kapitalistinė spauda sten
giasi nupiešti tatai, kaipo 
“rimtesniųjų” elementų dar
bininkų tarpe pergalę ant 
socialistų. Bet šitokiai nuo
monei prieštarauja jau tas 
faktas, kad opoziciją prieš 
augščiaus minėtąją rezoliu
ciją vedė socialistus, parla
mento narys Daragona.

Faktiškai, tai buvo vienos 
socialistų srovės pergalė ant 
kitos socialistų srovės.

Ta srovė, kuri paėmė vir

siūlė, kad kongresas parei
kalautų, idant tuojaus butų daktore. Bet dviem puslapiais 
sušaukta parlamentas, ku- 

I ris turės ištirti padėtį, susi
dariusią krašte, ir išleisti 
įstatymus apie paėmimą in
dustrijos įmonių iš privati-, 
nių savininkų ir apie darbi
ninkų dalyvavimą jų vedime

1 kad tuo budu prirengus sįnaU(joti tos pergalės vaisiais, 
kelią tiesioginei darbininkų Amerikos darbininkės moters 
kontrolei visuomenės intere- dar menkai susipratusios, ir di- 
SUOSe.” džiuma jų todėl balsuęs už ka-

Darbininkų kongresas pri- pitalistiškas partijas, taip sa- 
_ - v.. . . ko “Moterų Balso“ redaktorė,eme šita pasiulyma. O jol_ 1 .vi • m J Išvedimas iš to, rodos, turėtų
prasmė yt*a aiški. Tas pa- L)Uf. įos darbininkės, ku-
siulymas reiškė, kad galuti-Į rjos jau yra susipratusios, priva- 
nas darbininkų kovos tiks
las yra pastatyti industrijos 
įmones po darbininkų kont
role, veikiančia visuomenės 
interesuose — t. y. socializ
mo tvarka. Šioje valandoje 
tečiaus darbininkai reika
lauja, kad tai tvarkai butų 
prirengtas kelias, išleidžiant 
įstatymus parlamente, ku
rte perves dirbtuves iš pri
vatinių savininkų rankų į 
tam tikrų visuomeninių 
įstaigų rankas ir suteikiant! 
darbininkams teisės daly
vauti dirbtuvių vedime (ma- 
nadžemente). žodžiu, kon
gresas išsireiškė už laipsniš
ką socializavimą industri
jos.

Tagi negali būti jokios) 
abejonės, kad ta srovė, kurį 
kongrese paėmė viršų, yra 
nusistačius grynai socialis
tinėje dvasioje.

Tuo tarpu priešingoji ja! 
srovė gynė komunistišką 
poziciją, nors ir kalbėjo so
cialistų partijos vardu. Ita
lijos socialistų partija, mat, 
yra labai palinkus į kęmu- 
nizmo pusę. Kritingam mo
mente tečiaus socializmas

Lietuvos Seimas 
išsiskirstė.

Tik-ką gavome iš Kauno, 
nuo musų nuolatinio kores
pondento, pranešimą, kac? 
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas pabaigė pirmąją sesiją 
ir išsiskirstė atostogoms 
(vakacijoms).

Korespondentas, be to, da
ro nuodugnią tos sesijos 
darbų peržvalgą ilgame 
straipsnyje, kuris ryto tilps 
“Naujienose”.

r

Apžvalga ii

UŽKERĖTAM RATE.

Vadinamojo “progresyvio” 
moterų ‘susivienijimo organas, 
“Moterų Balsas“, rašo apie kon
stitucijos pataisą, suteikiančią 
moterims balsavimo teisę. Tuo 
laiku, kada jisai apie tai rašė, 
jau trįsdešimt-šešios valstijos 
buvo patvirtinusios ją, bet mo
terų balsavimo priešai dar sten
gėsi teismo keliu sulaikyt nau
jojo įstatymo įvykdinimą. “M. 
B.“ todėl sako, kad “kova veik 
laimėta“.

“Jeigu moterų teisių prieši
ninkai negalės balsavimo pa
sekmių permainyt, tai sekan
čio prezidento rinkimuose ga
lės dalyvauti apie 26,883,566 
moterys. Aprokuojama, kad 
apie 10,000,000 dalyvaus. Na, 
tai demokratai ir republiko- 
nai stengiasi kuodaugiausiai 
moterų patraukti savo pusėn. 
Nėra abejonės, kad didžiuma 
moterų balsuos už tas kapita
listiškas partijas, nes didžiu
ma Amerikos moterų darbi
ninkų labai dar žemai stovi

toliaus tame pačiame laikraščio 
numeryje ta pati redaktorė rašo:

“Geriausia yra šiuomi laiku 
čionai susilaikyt nuo balsavi
mo“.
Tai tau ir pergalė! Moters lai

mėjo pergalę, įgydamos balsavi
mo teisę, bet “geriausia yra“ ne-

io balsuot už kapitalistiškų par
tijų priešus ir agituot nesusi
pratusias moteris, kad jos taip 
pat darytų. Tik tokiu budu ga
lima atsiekt, kad kapitalistiškos 
partijos kuomažiausia pasinau
dos moterų nesusipratimu.

Bet “M. B.“ redaktorė sako: 
ne, ne taip reikia daryti. Nesu- 
sipratusios moters tegul sau bal
suoja už republikonus ir demo
kratus, o mes, . “susipratusios 
moters“, visai nebalsuokime!

Kapitalistiškos partijos gali 
padėkavot “M. B.“ redaktorei už 
tokį patarnavimų.

Tam pačiam “M. B.“ numery
je sakoma:

“Balsavimu galima tiktai 
iškovot laikinas reformas ir 
paskleisi darbininkiškas ide- 

' jas, bet galutiną perversmą 
atsiekt negalima“.
Tai yra sena tiesa, kurią so

cialistai skelbia jau keletą de
šimčių metų. Jie, viena, sako, 
kad darbininkai gali atsiekt ga
lutino pasiliuosavimo, tiktai var
todami politinės ir industrinės 
kovos įrankius; antra, jie sako, 
kad politinė kova susideda ne 
vien iš balsavimo, o ir iš kitokio 
veikimo. Buržuazinės politikos 
kritika, skleidimas socialistinių 
idėjų ‘miniose, susiorganizavi- 
mas į politinę partiją, demon
stracijos ir t. t., turi ne mažes
nės reikšmės, kaip balsavimas.

“M. B.“ redaktorė tečiaus šį 
kartą jau pripažįsta, kad refor
mos, pagerinančios darbininkų 
būvį, yra geras daiktas, nes ji 
^tato jas į vieną eilę su skleidi
mu darbininkiškų idėjų. O kaip 
čia senai ji šukavo, kad susipra
tę darbininkai neprivalą kovot 
už reformas!

Vienok, pripažindama, kad ga
lima atsiekt reformų ir paskleist 
darbininkiškas idėjas pagelba 
balsavimo, ji pataria moterims 
darbininkėms nedalyvaut balsa
vime.

Ir taip jos biedna mintis visą 
laiką sukasi, tarytum užkerė
tam rate, ir neranda išėjimo.

Tai yra pasekme tos “komu
nistiškos“ marmalienės, kuria ji 
prisikimšo savo galvą, įsivaiz
dindama, kad tai yra baisiai r- 
r-revoliucioniškas mokslas.

Amerikos moksleivijai
Lietuvos Socialistinės Mokslei

vijos Atsišaukimas. ,

Kas vien ramybės, gerų pie
tų ir geros drapanos trokšta, 
tas gali neskaityti šio kreipi
mosi, nes ne j juos jis rašomas. 
Čia į tuos, kurie myli progresą, 
į tuos, kuriems žmogaus as
mens fizinė, dvasinė ir dorinė 
tobulybe, įsigyvendinimas vi
suomenės formose tiesos ir tei
sybės yra gyvenimo žvaigždė, 
nuolatines pirmyneigos vado
vas.

Bet jeigu mes, 'mylėdami pro 
gresą, kritiškai negalvosime 
apie jo jvykinimo sąlygas, tai 
mes, ištikrųjų, jo niekuomet 
tikrai nenorėjome ir norėti ne
galėjome. O vien galvoti irgi 
neužtenka, nes tas, kuris supra
to progreso sąlygas, bet kuris 
laukia, kad progresas pntš, be 
jo pagalbos įvyktų, yra ne pro
greso šalininkas, bet biauriau- 
sia jo užtvara, progreso prieši- 
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skundžiasi, žmonijos nupuoli
mu, atgaleiga ir niekšybe, nes 

' kn gi jis, tarp aklų praregėjęs, 
padarė, kad padėjus progresui. 
Q juk progresą vykina kritiškai 
galvojau tieji asmenys.

Gal vienas tokių pasiaiškintų, 
kad vienus vyras ne talka. Bet 
jeigu jis tikrai kritiškai galvo
jantis asmuo, jeigu jis (giliai su
prato esamųjų visuomenės for
mų trukumus ir paskelbė savo 
mintį, tai jis nebus vienas. Visi, 
kurie kenčia nuo tų visuomenės 
formų trukumų, bet kurie pa
tys negali pakankamai kritiškai 
galvoti; bežino nuo ko pareina 
jų kentijpnai ir supranta tiktai 
tuomet, kuomet jiems pasako, 
išaiškina, tie visi taps jo šali
ninkai. Iš šitų jo šalininkų ir 
<itų, panašių jam, kritiškai gal
vojančių, su l^iku susidarys ko- 
cktyvas, organizacija, partija, 
turi išdirbs savo progresyviu, 
ikslo atsiekime planą ir įei® 
kovą su tais, kurie progresui 

įlindo.
Ir iš tos kovos jau nevienas 

įasišalinti negali, neturi, nes jis 
taptų progreso priešininku, o 
oksai, kąipo civilizacijos, tai

gi ir normalaus žmonijos ekzi- 
stavimo priešininkas, šiandien 
ar rytoj bus nušluotas. Atbulai.

tą kovą turi įeiti visi nauji ir 
nauji asmenys, nes tiktai tuo 
ie gali įgauti tikrojo žmogaus 

vardą.
Bet, kad įeiti į tą kovą, as

muo turi pasižiūrėti į save —į 
savo žinojimų ir savo spėkas, 
{anie trūksta žinojimo, tą rei
dą išmokti arba palikti nuo&t- 
yj. To darbo, kuriam, gali pri
mik Ii spėkų, verčiau nejudinti, 
<ol neprisiauginsi tų spėkų. Vi
sokiame darbe imtis tiktai tos 
jo dalies, kurią atliksi siaivo 
spėkomis.

Taigi mokykimės kritiškai

ateityje pavartosime progreso 
stūmimui. Kas nori, kad jį is- 

jusį prie progreso stūmimo, tas 
turi skubinti prisiimti reikalin
go žinojimo ir spėkos ir ruoš
tis į kovą už progresą, už visų 
pasaulio žmonių tobulumo ir 
laimės ateitį.

Tuo tikslu reikalinga susitelk
ti ir lavintis. Juo didesnis as
menų skaičius supratęs progre
so sąlygas, susitelks bendrai, ir 
augins savo jėgas, tuo greičiau 
jogos augs ir tuo lengviau bus 
pasiekti savo tikslo.

Draugai Amerikos mokslei
viai! Organizuokitės į socialis
tinės moksleivijos kuopas ir la
vinkitės. Socializmo idejosi šian
dien yra vienintelės tikros pro
greso idėjos.

Lietuvoje pažangioji mokslei
vija susiorganizavo į Socialisti
nes Moksleivijos Aušrininkų 
Organizaciją. Sugrupuokite ir 
Amerikos jaunuolių jėgas! O 
susijungus Lietuvos ir Ameri
kos socialistine, moksleivija, kai 
po vienetas, bus stipresnė, jos 
kultūros darbas bus platesnis, ir 
kiekvienas narys įgaus daugiau 
noro ir pasiryžimo plačiai da
lyvauti žmonijos pragrosima
me judėjime.

Jeigu nėra galimybės dėl ma
žo skaičiaus, greitu laiku sutver 
ti Aušrininkų Organizacijos 

kuopą, ir per ją susirišti su Lie
tuvos Aušrininkais, arba, jeigu 
kas nori ko daugiau sužinoti 
apie aušrininkus ir jų veikimą, 
las tesikreipia asmeniškai, laiš
ku į Aušrininkų Centro Komite
tą, o jam kuogreiČiausia visa 
bus išaiškinta ir nurodyta.

Aušrininkų Organizacijos 
principus ir įstatus galima taip 
pat gauti Aušrininkų Centro 
Komitete, beto, tikimasi, kad 
“Naujienos” užleis, savo lakš
tuose vietos juos atspausdinti 
(mielai! “Nauj.“ Red.).

Draugai Amerikiečiai! Imki
tės darbo!
Aušrininkų Centro Komitetas.

P. S. Aušrininkų Centro Ko
miteto adresas toksai:

Lithuania, m. tylariampolė 
Vytauto g-vė 2—6 

Aušrininkų Centro Komitetui’.
II P. S. Kitų laikraščių pra- 

nri'KDJlllRdinti. A. C. K.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

i

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA. 
MAX WORTH 

[Federuotoji Presai.
Paryžius, rugį). 22 (krasa).— 

Vakar aš kalbėjaus su inžinie
rių vieno einančio iŠ Paryžiaus 
geležinkelio. Jis yra sekretorių 
Paryžiaus dalies savo kelio in
žinierių ir pečkurių ir veikliai 
dalyvavo kovo ir gegužės š. m. 
streikuose.

“Ar jus skaitėte žinias apie 
Anglijos Darbo partijos specia
li kongresą internacionaliniuo
se (reikaluose ?’’ paklausiau aš 
jo. ‘

“Taip, skaičiau”, atsakė jis. 
“Adamson ir Gosling yra šian
die Paryžiuje. Jie bando pri
kalbinti, kad Darbo Federacija 
užimtų tą pačią poziciją Franci- 
joj, kokią užėmė Darbo partija 
Anglijoje.

“Ar ji tai padarys?”
“Taip, kodą ateis laikas. Da

bartinė padėtis yra taip aiški, 
kad nėra reikalo skubau^ vei
kimo, bet į pabaiga rugsėjo bus 
speeialė konvencija Darbo Fe
deracijos. Toj konvencijoj 

bus virš dviejų tuoksiančių de
legatų ir jie kalbės varde Fran
ci jos darbininkų masių, kurios 
yra pasirengę kaip ir Anglijos 
draugai, užimti poziciją prieš 
karą ir — pritarti darbininkų 
kontrolei industrijose.”

“Kokios pozicijos laikysis ge
ležinkeliečiai?”

Mano dangas nusišypsojo. 
“Ar jus atsimenate kokis jų re
kordus buvo laike pastarųjų 
dviejų streikų?” klausė jis. “Ta 
da kam klausti?”

“Italijos, Belgijos, Francijols 
ir Anglijos geležinkeliečiai pil
nai sutinka šiame dalyke. Da
lyke karo jie veiks išvien. Karo 
prieš sovietų Rusiją nebus, ka
dangi nėra būdų nugabenti ka
reivius ir reikmenis į Lenkiją 
kaip tik musų linijoms, o trau
kinai tokiam tikslui nevaigš- 
čios. Atsimink kovo meru Jie 
išleido Francijos geležinkelie
čiams paliepimus mobilizacijos. 
Iš 60,000 išleistų paliepimų ne 
tuzino neatsiliepė.

“Atėjo laikas, kada unijos iš
leistas solidariškumo paliepi
mas turi daugiau galės, negu 

cijos. Gegužės m. streike jie 
nedrįso išleisti mobilizacijos pa
liepimo. Jie žino, kad tas ne
būtų pavykę ir jie žino, kad ir 
dabar nepavyks. Štai kodėl ne
bus karo prieš Rusiją. Eropos 
darbininkai yra pavargę nuo 
maitinimo kanuolių”.

True translation filed wifh the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1920 
lis reųuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA.
Kviečiui Francijos darbininkus 

išgelbėti pasaulio taiką.
[Federuotoji Presą].

Paryžius. —“Darbininkai šio
je valandoje turi savo rankose 
gerovę Francijos, gerovę Euro
pos, gerovę viso pasaulio”, sa*- 
ko tilpęs “L’Humanite” Franci
jos rašytojo Anatole France at- 
įsišaukimas į Francijos darbi
ninkus “Išgelbėti pasaulio tai
ką”.

Frąincija dabar pasiliko vie
na, sako France, kadangi ji at
stūmė nuo savęs kitus savo bu
vusius talkininkus savo “kariš
ku smarkavimu ir nepastovu
mu”.

“Pirmoji Amerika nusigando 
musų sarkazmo, kada ji atsive
žė pas mus skirtingą nuo musų 
politinę filozofiją, iš kurios nie
ko nebuvo panaudojama taikos 
sulartyj”, sako jis. “Paskui mes 
turėjome kvirčų su musų loli- 
niška sesute. Po to atstūmė
me naująsias valstybes rytuo
se. Tada, supykinti sunkiais 
finansiniais klausimais ir sun
kinu u jvykinimo netikusiai pa
darytos sutarties, mes įsivėlė- 
nie į daugiau ginčų su Anglija, 
negu kad publika atspėja.”

Tame kebliame padėjime, 
Lenkijos avanturai prieš Rusiją 
iau gresiant nepastoviai taikai, 

Franci ja neturi stiprios politi
nes darbininkų grupes palaiky
mui taikos, sako France. Todėl 
galima reni ties tik ant didelių 
masių žmonių, kad jie išgelbės 
šalį nuo karo.

“Aš su įdomumu perskaičiau 
atsišaukimų Generalinės Darbo 
Federacijos, kuri, kaip išrodo, 
nutarė mobilizuoti internaeio- 
nales unijas“, toliau sako jis. 
“Suprasdamas ūpų, kokį parodė 

rancijos, Vokietijos ir Angli
jos angliakasiai nesenai Gene- 
voj įvykusioj konferencijoj ir 
prisimenant Anglijos darbiniu 
kų nusisprcndhną, galima tikę- 
ties, kad darbininkų unijos įvy
kins pasaulinę taikų.

“Jai yra baisi valanda. Su 
giliu sujudimu ir nusilpnSjusiu 
nuo senatvės, bet tvirtu nuo už
sidegimo dėl bendruomenės ge
roves, balsu aš šaukiu: Prancū
zai, išgelbėkite pasaulio taikų!’’

.PIETINIŲ JURŲ SALOS.
Negrų verguvė.

W. Francis Ahcrn 
[Federaeieji Presu].

Sydney, N. S. W. — Kad Vo
kietija neturėjo monopolio ant 
“žiaurumo’ biznio, parodo ži
nios apie baisų Anglijos savi
ninkų elgimąsi su negrais New 
Ihbrides plantacijose, ant Paei
ti ko salų.

Tie negrai yra vadinami plan
tacijų darbininkai, nors jiems 
geriau pritiktų vergų vardas. 
Jų paprasta alga yra 5 šilingai 
į savaitę, o jų porcija yra pusė 
svaro ryžių ir du sausainiai į 
dienų, Su tais negrais elgiamąsi 
taip žiauriai, kaip kad buvo el
giamasi su Amerikos vergais, 
kaip tas aprašyta knygelė “Dė
dės Tarno grintelėj”.

Vienas ūkininkas, kuris ban
do nors kiek žmoniškiau elg- 
ties su savo darbininkai, pasa
koja, kad kartų pas jį, į Epi, ate 
jo negras maldaudamas aprišti 
žaizdas, kurias padarė kitas bal
tasis bosas. Negras buvo kalti
namas, kad jis įleidęs kiaules į 
kornų laukų, kuomet to negro 
kiaulės visų laikų buvo uždary
tos. Nežiūrint to, jo kiaulės li
ko nušautos ir 13 baltųjų laikė 
negrą, kada jo bosas mušė jį. 
Didelės žaizdos buvo ant veido, 
taipjau buvo (sužeisti viduriai. 
Negrui tai pasakojant buvo 
kartu ir misionierius, bet jis nie 
ko nedarė.

Apie tuos dalykus buvo pra
nešta valdžiai, bet nieko neda
roma. Juodieji neapkenčia bal
tųjų ir žiuri jį juos kaipo į pri
spaudėjus, kas yra tiesa. Neg
rai yra gabus, nori mokinties 
ir1 jeigu butų duotai tinkama 
proga, galima butų juos pavers
ti naudingais žmonėmis.

West Virginijos 
kalnuose.
PAUL HANNA 

L
(Federuotoji Presą).

Williamson, W. Va. — Po ma
no langu penki Jungt. Valstijų 
kareiviai kalbasi su būreliu or
ganizuotų angliakasių. Jų skar
dus juokas atsimuša aidu abiejų 
valstijų (West Virginia ir Ken- 
tucky) kalnuose.

Kas nors padarė klaidą. De
šimt dienų atgal atgabenta į čia 
kareivius su kulkasvaidžiais ir 
šautuvais, kad suvaldžius ir iš
naikinus angliakasius. Duokite 
dar dešimt dienų laiko apsimai- 
nymui žiniomis su “priešais“ ir 
tie 500 kareivių sutiktų parei
kalauti Amerikos Darbo Fede
racijos čarterio, jei leistų armi
jos reguliacijos.

Tie kareiviai, kaip ir visi mu
sų, buvome girdėję iš West Vir
ginijos gubernatoriaus ir Asso
ciated Press žinių, kad Mingo 
pavieto angliakasiai, apsigink-' 
lavę nuo galvos iki kojų, šaudo 
neatsižvelgdami tvarkos ir įsta
tymų ir dabar yra apsikasę kal
nuose, nepaisydami nė dievo, nė, 
vėliavos.

Vedtuni pulk. Burkhart, jie 
atvyko iš Sheridan stovyklos, 
Ohio, kad mirus ginant savo tė
vynę. Antrą naktš jie jau ka
riavo Chateroy mūšy j s(i seka- 
mom pasekmėm:

Užmušta: viena karve.
Sužeista: jausmai visų karei

vių, kurie atsižinojo, kad kas 
nors kitas, o ne angliakasiai, pa- 
lėido prigavingus šuvius iš kal
nų, į kuriuos kareiviai atsakė 
tūkstančiu šūvių tamsoje.

Užmuštoji karvė nebuvusi 
ginkluota. Tečiaus kasyklų sa
vininkai skaito tai didelės svar
bos dalyku, kadangi ji priklausė 
unistui angliakasiui.

Ant rytojaus po to mūšio, an
gliakasiai aprodė kareiviams vi
sus kelius ir savo namus. Ir nuo 
to laiko jie pasakoja kareiviams 
tokius dalykus apie West Virgi
ui jos kasyklų karą, kokių karei
viai negalėjo rasti laikraščių ži
niose, ar gubernatoriaus prokla
macijoje.

Štai dalykai, kuriuos kareiviai 
ir aš patyrėme:
' Čia nėra angliakasių streiko. 

75 nuoš. kasyklų apie William- 
soną yra uždarytos, kadangi sa
vininkai paskelbė lokautą prieš 
kiekvieną darbininką, kuris pri
sideda prie unijos.

Apie 17 iš 62 kompanijų apie 
VVilliamsoną atsimetė nuo lokau
to ir dabar operuoja kasyklomis 
pilnoj harmonijoj su unija.

Visos kitos'neva operuoja po 
didele sargyba mušeikų, dau
giausia Baldwin-Felts detektivų 
agentūros. Unijos organizato
rius, kuris bandytų prieiti prie 
tokios kasyklos gali likti užmuš
tu, ar bent sumuštu.

Angliakasys, kuris bando to
noje kasykloje mesti darbą ir 
pabėgti per “cdrdon sanitaire“ 
mušeikų į laisvą pasaulį už ka
syklos rybų, lieka sumuštas, jei 
būna pagautas, arba užmuštas, 
jei ir toliau bandys bėgti.

Kareiviai gi tapo atgabenti to
dėl, kad lokautas neįstengė su
laužyti darbininkų solidarišku- 
ino ir sugrąžinti senąją kasyklų 
diktatorystę. Angliakasių unija 
remia išmestus iš darbo anglia
kasius ir duoda jiems didelę pa- 
šelpą. Todėl jų pergalė yra už
tikrinta, jei tik bus duota teisė 
laikyti susirinkimus ir organi
zuotis.

Dirbantis gi angliakasiai ta
po atgabenti be jokios žinios 
apie esančiųjų kovų ir tikėda
mies rasti geresnes darbo sąly
gas. Jie paprastai bėga prie pir
mos progos ir kompanijoms la
bai brangiai atsieina laikymas 
jų uždarytais.

Todėl dėl kasyklų savininkų 
pasilieka tik vienas kelias į per
galę: jie būtinai turi išgauti pa
skelbimą karo stovio, kiek tas nė 
kainuotų.

Karo stovis sustabdytų an
gliakasių susirinkimus ir ramų 
organizavimąsi, įgąsdintų tam
sius kalnėnus ir priverstų juos 
manyti, kad jie arba turi pasi
duoti kasyklų vergijai, arba sto
ti prieš Jungt. Valstijų valdžią.

įstatymų rybose kasyklų sa
vininkai liko sumušti. Todėl jie 
tikisi, kad kelios žmogžudystės, 
bile kieno atliktos, gali iššaukti 
karo stovį, kuris užtikrintų 
jiems ir toliau diktatorystę.

Karo stoviui priešinasi anglia
kasiai, pavieto šerifas ir Circuit 
teismo teisėjas. Už karo stovį 
dirba kasyklų savininkai, remia
mi, manoma, West Virginijos ir 
Kentucky gubernatorių.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisu:
1123 1. Halsted Si

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Miesto Ofisas i
127 N. Bearborn SI 

1111-13 Nnlly Blfe.
Tai. Central 4411*»

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE I
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., Chicago, III.

, Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

SKAITYKIT IR PLATINK I T 
“M A TT T I T? M A Q’»



Utarnikas, Rugsėjo 14, 1920 
----------- —* - -----------------------------------

i ”'”n RatBliuose
Žr O

Peršovė policistą.
Vakar rytij anksti, 

Hoffman, Giero stoties policis- 
tas, tapo pašautu į krutinę. Jį 
nugabenta St. Anthony de Pa- 
dua ligoninėn. Sako, kad žaizda 
yra labai pavojinga ir gal būt 
jis įnirs.

Hoffinano užpuolikai buvo 
du negrai, kurios jis sučiupo 
ant 16-tos ir 58-tos gatvių, ir 
norėjo išklausinėti kas jie per 
vieni. Policistui juodu beka- 
inantinėjant, vienas iš jų ištru
ko iš jo nagų ir išsitraukęs re
volverį šovė tiesiog į jį. Poli- 
cistas tuoj pakrito ant gatvės, o 
abu užpuoliku pabėgo:

■£■■■■■■■■■■■■■■■■■»
T. Pullman 5432 

AKlfSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
motvrų ligota; rū
pestingai priiiu- 
riu ligony ir kūdi
kį laika ligos.
10929 S. Stata Str.

Chicago, III.
11 ■■■ D&■■■■■■■■■■■ HBI

Naujas

Europos Žemlapis
SU

ietuvos Rubežiais
Kbkie buvo prioč taiką 

Lietuvos su Rusija 
1920 m.

Parodo

Nauja Europos Padalinima
Kaina 36c

Bet dabar mes pardavinėsime atpiginta 
kaina — tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Haisted St., Chicago, III.

Lietuvon pinigus su pilna atsakomybe siun
čia Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

JUST Kr.DS— The Way Mailers Stcaci? By Ad Carter
— W . V r. - -.-f-, jr—. , ■ — — .. ......... II——. .ii-.iih   '■ " — —ĮĮąBHĮį—■Į———V—

Tuoj penki nužiūrimi as
mens tapo areštuoti ir uždaryti 
policijos nuovadon kvotimui. 
Vietos policija, kreipėsi į Chi- 
cagos policija, prašydama padė
ti suimti užpuolikus.

Hoffman gyvena ant 503f 
XV. 2-l-tos gatvės. Jis yra vedęs 
ir ėjo patarnautojo policisto pa
reigas.

Muzikantų streikas užsibaigė.
Kratomųjų paveikslų teatn 

muzikantų streikas, kuris tęsė
si nuo liepos penktos dienos, 
jau užsibaigė. Darbininkai sug
rįžo darban vakar naktį. Strei
kas likosi užbaigtas pasirašynn 
Amusement managerių ir Jo- 
seph F. VVinklcr prezidento 
muzikantų unijos, kontrakto 
(?), sulig kurio muzikantai te
atrų priemiesty gauna 40 nuoš. 
pakėlimų algų. Muzikantai rei
kalavo 75 nuošimčius algų pa
kėlimo ir penkias (liepas darbo 
sųvaitėj. Vienok susitaikinta 
ant šešių dienų darbo, kaip kad 
buvo pirmiau. Kontraktas pa
sirašyta Lubliner & Trinz raš
tinėse, 120 S. Stale gatvės. Kru
ta mųjų paveikslų teatrų mieste 
muzikantai gavo 50 nuošimtį 
algų pakėlimo. Taigi nuo šios 
dienos, visuose tuose teatruose 
orchestra. grieš kaip ir papras
tai.

Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c GOc butelis arba 
Dosomis

Užsibaigė “netiesuotas” 
svičmenų streikas.

Nariai Chicago Yardmen’s 
asociacijos, taip vadinamos 
“netiesuotos” svičmenų unijos, 
grįžta darban. Dirbančių Chica
gos teritorijoj aštuoni tuksian
čiai svičmenų ir inžinierių, ku
rie streikavo nuo pat pavasa
rio, praeitos nedėlios naktį nu
balsavo grįžti darban.

Nors dar balsavimo ^pasek
mės nėra aiškiai žinomos* vie
nok paduotieji pranešimai ro
do, kad milžiniškas skaičius 
balsavo atšaukti streikų. Pana* 
šus balsavimai eina visoj šaly 
ir manoma, kad, abelnai, pasek
mės bus visur vienodos.

Geležinkelių viršininkus bal
savimas labai nustebino. Sako, 
kad per pastarąsias dienas strei- 
kierių komitetai darė didžiau
sių pastangų išgavimui geriau
sių sąlygų darbininkams, kurie 
sugrjž darban. Bet ar jie atsie
kė pamtftysime.

Pirmieji ženklai, rodantis 
kad streikas ankščiau ar vėliau 
turės būti atšauktas pasirodė 
masiniame susirinkime, laiky
tame south sidės streikierių 
kvatierose. Pradėta balsuoti 
prdpozieijų apie tęsimų ar at
šaukimų streiko. Pirm suskai- 
lymo balsų jau buvo aišku, kad 
didelė didžiuma nori grįžti dar
ban. Panašus susirinkimas bu
vo laikytas ir vVestsidės kvatie
rose.

šis st raikąs labai pakenkė ge
ležinkeliams. Jis tęsėsi beveik 
nuo dienos, kuomet valdžia juos 
sugrąžino savininkams. Strei- 
kieriai buvo valdžios ir kom
panijų agentų baisiai persekio
jami ir jų vadai teisingumo de 
partamento areštuojami ir tei
siami. Jų bylos laiks nuo laiko 
buvo atidėliojamos. Fcderalč 
darbo algų taryba, kuri nusta
tė algų skales kitiems darbinin
kams, atsisakė svarstyti strei
kuojančių reikalus.

Keikiu pasakyti, kad streikas 
buvo vedamas gana tvarkiai, 
taip kad federalės valdžios ir 
kompanijos agentams nebuvo 

lengva prisikalbinti prie strei
kierių. Streikuojantieji saky
davo laikų “vakacijos” ir nebe- 
užkabinėdavo dirbančiųjų dar
bininkų. Paskutiniu laiku strei
kas buvo priėmęs truputį rūs
tesnį pobūdį. Vietomis ištiko 
keletu mažų betvarkių. Darbi
ninkai pradėta užpuldinėti, in
žinieriai buvo išmetami iš in- 
žinų ir pastarieji paleidžiami 
trakomis.

Geležineklių viršininkai sa
ko, kad jie da negavę oficialių 
žinių apie užbaigimą streiko. 
Jei streikas ištikrųjų tapęs už
baigtas, jie sako negalėsią duoti 
grįžtaiftiems jų senųjų vietų 
nei algų. Bet prisižada jiems 
duoti tokias vietas, kuriose jie ir 
vėl su laįku galėsią įsidirbti ge
rą darbų. Sako, busiu daromos 
pastangos sugrąžinti pensijų 
teises nekiltiems seniems dar
bininkams.

Nelaimės su automobiliais.
Praeitas nedėldienis pasižy

mėjo automobiliu nelaimėmis 
Keletas žmonių užmušta ir 
daugybė sužeista; nekurie gana 
pavojingai.
Raymont J. Bisckoff, mekleris 
110 S. Dearbonr gatvės, tapo 
užpultas įtūžusių piliečių, kuo
met automobilius ant 55-tos ir 
Calumet gatvių užgavo ir sun
kiai sužeidė panelę Mary Buf-
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, Chicago, m. 
kofskif 23 metų amžiaus, 534 
S. Michigan avė. Jei ne įsimai
šymas soutr parko policijos, tai 
Bischoff butų buvęs sumuštu. 
Ir taip jau jo akis likusios už- 
daužytos ir lupos sumuštos. Jį 
įkalinta 501 tos gatvės nuova- 
don, o vėliau pnleistus užstii- 

čiųs $1000 bandsą. Panelė Buf- 
kofski nugabenta Washingtęno 
parko ligoninėn. Sako, pasveik
sianti.

Panelė Brollia Kaft, 60 metų 
senumo, 4241 W. Monroe gat
vės, nugabenta į Gardfield par
ko sanatairiumą. Ji buvo pavo
jingai sužeista automobiliaus. 
Pasveiks.

Atidarė natfją atsargumo 
mokyklą.

Šiandie Chicagoj atidarė taip 
vadinamą “f irs t safety” mokyk
lą. Vienintelis dalykas, kuris 
bus joje išguldomas — tai pir
masis atsargumas. Instruktoriai 
ir expertai bus nusamdyti ir iš 
kilų miestų apart Chicagos. 
Mokyklą uždėjo Chicagos atsar
gumo taryba, kuri nepersenai 
lapo suorganizuota komercinės 
damos manafžieriams, supert n- 
asociacijos. Pamokos bus duo- 
tendentams, didelių dirbtuvių 
darbininkadis ir visiems ki- 
tiems^ užinteresuotiems nauja 

dokrina. Klasės bus laikomos 
Central Y. M. C. A. auditoriu- 
me, 19 S. La Šalie gatvės, kas 
antrą utarninką per 30 sąvaičlų. 
Pamokos prasidės kaip 7:30 
vai. vakaro ir bus duodamos 
visiems dovanai. Pabaigus mok
slą, kiekvienams mokiniui bus 
išduodamas diplomas.

Ryto Balsavimai.
(Primaries).

Kuriais balsuotojai nomi
nuos kandidatus į val

džios įstaigas.
Ryto, rugsėjo 15 d., yra taip 

vadinami “praimeriai”, taigi bal
savimai, kuriais balsuotojai pi
liečiai nominuos kandidatus j 
krašto valdžios įstaigas, kurių 
rinkimai bus ateinančio lapkri
čio 2 d.

Senosios politinės partijos, 
Demokratų ir Republikony, ve
da stipriausių agitaciją už sa
vuosius kandidatus. Bet kas 
yra tos dvi partijos ir jų kandi
datai, mes žinome gerai. Tai 
didžturčių partijos, kurios tik 
kapitalo interesus gina, o visa 
dirbančiąja visuomenę kapitalis
tų reikalams naudoja. Nežiū
rint, kad Demokratų partija 
varžosi dėl valdžios ir 
viešpatavimo su Republikonų 
partija, abidvi jos viena antros 
vertos: Meška su lokiu abudu 
tokiu.

Dirbančiosios visuomenės, dar 
bo žmonių klesos reikalus gina 
vien tik Sočiaiitų partija. Ta
tai reikėtų, kad “praimerių” bal
savimuose ryto, rugsėjo 15 die
ną, lietuviai, kaipo darbo žmo
nės, savo balsus duotų tik už
Socialistų partijos statomus kan- 
lidatus. Kiekvienas pilietis, 
kaip vyrai taip ir moterys, daly
vaukite balsavimuose.

šiais metais Socialistų Parti
jos kandidatai yra šie:
For President: — Eugene V. Dobs.
For Vice-Preaident: — Seymour Sted- 

man.
For Presidential Electors: H. L. 

Bolinger, Salem, III.; George Chant, 
Flmhurst, 111.; E. II. Coe, Port Byron, 
U.; Henry H. Dickhoener, 1300 Madi- 
:on St., Quincy, 111.; Charles Elbrech- 
ter, R. R. No. 1, Ne\v Athens, III,; S. 
1\ Hinckloy, R. R. No. 6, Mt. Vernon,
III.; C. M. Honcy, R. R. No. 2, New- 
;on, III.; J. S. Johnson, Norris City,
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III.; D. W. Kennedy, R. R. No. 3, 
Box 16, Du Quoin, III.; Earl F. Nuli, 
Browstown, 111.; Lynn P. Parker, 
Harmon, III.; Daniel Plummer, 210 
20th St., Cairo, III.; W. H. Spaulding, 
Lavvrenceville, III.; C. M. Sweet, 265 
W. Walnut St., Canton, III.; Ray 
\Vollmor, Edvvards, 111.; Wm. Tutlis, 
Divcmon, III.; C. E. Wilson, 1221 
Pitt Avė.. Glencoe, 111.; Charles A. 
Curtiss, Manteno, III.; Chaa. I'Jrick- 
son, 3029 Armitago Avė., Chicago, 
111.; John M. Stewart, 509 N. Lara- 
mio Avė., Chicago, III.; Win, C. Reu
ter, 4315 W. Monroe St., Chicago, 
III.; George H. Krueger, 1820 North 
Albany Avė., Chicago, III.; Abraham 
K. Ziskind, 1452 N. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; Harold O. Forsberg, 
242 W. 113 St., Chicago, III.; George 
J. Kluskens, 10916 S. State St., Chi
cago, III.; Ernest R. Bergnor, 10906
S. Wabash Avė., Chicago, III.; Fred 
W. Gilbert, 253 Devo Avė., Congress 
Park, III.; John T. Caulfield, 6549 
University Avė., Chicago, III.
For United Statos Senator: — Gus

tave T. Fraenckel, 5532 S. Kimball 
Avė.

For Congressmcn at Largo: — Frank 
H. Hali, 1706 Sixth St., Rockford, 
III., 
John Hubert, Mt. Olive, III.

For Governor: — Andrew Lafin, 724 
Langdon St., Chicago, III.

For Lieutenant Governor: — George 
Koop, 4023 N. Ijeamington Avė., 
Chicago, III.

For Secretary of Stato: — Clarence 
H. Owcns, 14601 Kentucky Avė., 
Chicago, III.

For Audifor of Public Accounts: — 
A. M.Brooks, 514 Park Avė., Rock
ford, III.

For State Treasurer: — Chas. Peeb- 
les, 828 W. Leafland Avė., Chica
go, TU.

For Attorney General: — Leopold 
Saltiel, 938 Margute Terrace, Chi
cago, III.

For derk of Supreine Court: — Wrn. 
Bryan, 34 E. Daniel St., Cham- 
paign, III.

For Truatees of The. University of 
Illinois: — Mary O’Reily, 5412 
Moptrose Avė., Chicago, III.; Eilėn 
Peršons, 2116 Jackson ’ Blvd.. Chi
cago, III.; Caroline F. Urie, 800 S. 
Haisted St., Chicago, III.

FOR CONGRESS
The Socialist Party Candidates for 

Congress so far nominated in the 
statė are as follows:
District — Candidate and address.
1. Willis E. Pavis, 721 S. State St.,

Chicago, III.
2. Barney Berlyn, 6044 Prairie Avė.,

Chicago. III. '
3. Kellan Foster, 9832 Charles St., 

Chicago, III.
4. Charles Beranek, 3505 W. 26th 

St., Chicago, III.
5. William Newman, 2022 Hastings

St., Chicago, 111.
6. Daniel Uretz, 1641 So. Trumbull

Avė., Chicago, III.
7. Samuel Holland, 2915 W. Division

St., Chicago, III.
8. Henry C. Stockbridge. 112 S. Mor

gan St., Chicago, III.
9. Evar Anderson, 1534 Wieland

Avė., Chicago, III.
10. Charles Lorch, 2104 Wavelan<l 

Avė., Chicago, III.
lt F. L. Raymond, 78 N. Wiew St., 

Aurora.
12. Charles F. Johnson, 1626 lOth

Avė., Rockford, III.
13. Geo. W. Wright, 29 Harrison St.,

Freeport, TU.
14. Fred O. Hartline, 119 12th St.,

Silvis, III.
15. Carl W. Nass, R. R. No. 5, Ke-

wanee.
16. Ray Vollmer, Edwards.
18. John Fairchiid, R. F. D. No. 13,

Kansas.
19. John Russell Heffner, Monti- 

cello.
21. F. W. Wenschoff, Mount Olive.
22. Joseph M. Maisch, Caseyville.
28. Fred A. Cawley, 218 W. N. 2nd 

St.. Centralia, III.
25. Daniel Woldy, Mounds, III.

COUNTY CANDIDATES
For States Attorney: — William A. 

Cunnea, 3708 W. 62nd Place.
For County Judge: — Samuel Block, 

6312 Kenvvood Avė.
For President of The Board of Trus- 

tees, Sanitary District of Chicago: 
— Adolph Dreifuss, 4838 N. Cent
ral Park Avė.

For Trustees Sanitary District (Three 
to bo eleeted): — Max Silverman, 
3426 Greenshaw St.; Adolph Drei
fuss, 4838 N. Central Park Avė.;

John C. Flora, 6728 Chaniplain 
Avė.

For Meinbers of The Board of Asses- 
sors (Two to bo eleeted): — Jo- 
seph Hortick, 3579 McLean Avė.; 
Adolph Bayer, 2754 W. North Avė,

Meniber of the Board of Keview: — 
Frank Kirnber, 4342 W. Madison 
St.

Eor County Surveyor: ---- A. if. Keli,
1741 VVarren Avė.

For Ręcorder of Deedg: Robt. H.
Howe, 2741 Hampden Court.

For Clerk of The Circuit Court: Al- 
bert C. Kalk, 4832 N. Troy St.

For Clerk of The Superior Court: 
Henry E. Wickwire, 3334 W. Ma
dison St.

For Coroner: Dr. A. J. Dubin, 3830 
Congress St. • »

Cpndidates for State Representative.
1. —Jesse Sųuires, 204 E. 22nd St.

2. —Hiram E. Aldrich, 1459 Jackson
Blvd.

3. —George E. Moody, 3625 Prineš
to n Avė.

4. -—Joseph A. Ambroz, 5007 South
Westem Avė.

5—Abe Basofin, 608 E. 43rd St.
6. —Tznvis W. Hardy, 1645, Belmont

. Avė.
7. —William Van Bodegraven, Lans-

ing, III.
9. —Joseph Novak, 2714 S. Roman.

11.—Henry Groenier, 6447 S. May St.
13.—Harold O. Forsberg, 242 W. 

118th St.
15.—John Joseph Jelinek, 1920 Blue 

Island Avė.
17.—Moses J. Herman, Jr., 1456 W. 

Polk St.
19.—E. Conrad Carlson, 5115 W. 22nd 

PI., Cicero, III.
21.—H. W. Harris. 3722 Ferdinand St. 

r23.—William Mack, 1326 N. Harding
Avė.

25.—Walter Schuth, 3318 N. Kildare 
Avė.

29.—W ai te r W. Rihl, 56 Goethe St.
31.—Maxwell II. Mason, 3522 Broarf- 

way Avė.
Candidates for

.STATE CENTRAL COMMITTEE
Dist. Name. Address

„ 1. Willis E. Davis, 721 S. State St., 
Chicago, III.

2. Charles V. Johnson, 11855 Steph-
enson Avė., Chicago, III.

3. C. P. Hunting, 3300 W. 60th St.,
Chicago, III.

4. Louis A. Ceyka, 2827 S. Spaulding
Avė., Chicago.

5. Michael Samhrovvski, 1701 South
Peoria St., Chicago.

6. Henry E. Wickwire, 3334 Mad
ison St., Chicago.

7. Thos. L. Slater 648 N. Lcaminjr-
ton Avė., Chicago.

8. Ludvfig Miller, 1149 W. Adams
St.. Chicago.

9. Kari Kissling, 216 Florimont St.,
Chicago.

10. Victor Koehler, 1802 Byron St.,
Chicago.

11. F. L. Raymond, 78 N. View St.,
Aurora.

12. Frank H. Hali, 1706 6th St., Rock
ford. _

13. H. H. Kranks, 737.N, Ottavva Avė.,
Dixon.

14. Fred O. Hartline, < 119 12th St.,
Silvis.

15. John C. Sjodin, 1274 ^Florence
Avė., •Crafesbu rg‘.

19. Chas. E. Peebles, 828 W. Leaf
land Avė., Decatuį.

21. F. W. Wonschoff, Mount Olive.
22. William Price, Caseyville. '

ELECTION CALENDAR
Sept. 15—State and County Prim- 

ary. i
Oct. 2—First General Registration 

Day.
Oct. 12—Second General Registra

tion Day.
Oct. 13 and 14—Canvass of Pre- 

cincts.
Oct. 16—Revision of Registry.
Nov. 2—Presidential, State and 

County Election.

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų bei 

teisingų vaistų ar sanžiniškų 
patarimų kaslink gyduolių, teik
sitės kreiptis pas lietuvių ap- 
tiekorių, kuris visokiame reika
le jus pilnai užganėdins.

Su guodone,
J. J. SMAILIS, PH. G.

2210 Jos. Campau Avė., 
kampas Evaline, t

SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAISTINTCIA visoj Amerikoj, kuri išdirbu vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų.

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

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

Federalis Agentūra Bendrovių.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 14, 1920. Pinigai 
d£! siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaltais stovi Šiaip:

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

Draftais & nuoSimtla mažiau. Mai
nant pinigą j pinigą 80 nuoiimtįs 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienon 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos krėstus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
•66 W. 18th Street, Chicago.

f------—— -------- -------------------------- -
LYTIES PAŽINIMAS

Paveiksluota drobiniuose apdaruose 
lietuviikoj kalboj knyga, kuri tei
kia visokias jums reikalingas lytiš
kas informacijas sveiku ir tyru bu- 
du. Pasiuskit $2. Reikalaukit dy
kai duodamo kitų knvgų sąrašo.

MODERN BOOK CO.
Dept. A. 32 Union Sq., New York.

Pranešimai
Pranešimas Draugijoms.

Nedalioj, 27 d. vasario (Feb- 
ruary), 1921, “Naujienos” ren
gia savo metinį koncertą. Pra
nešame draugijoms, kuopoms ir 
rateliams, kad tą dieną nieks 
niekur nerengtų jokių vakarų, 
nes į “Naujienų” koncertą vi
suomet suvažiuoja visi Chicagos 
lietuviai.

“Naujienų” koncertas bus pui
kiausioj Chicagos darbininkų 
svetainėj, Ashland Boulevard 
Auditorium (Carmen’s Hali).

Naujienų Koncerto rengimo
Komisija.

Racine, Wis. — Liet. Soc. S-gos 124 
kuopos atgaivinimo pirmas susirin
kimas įvyks rugsėjo 16 d„ ketvergo 
vakare, 7:30 vai., Socialistų svetainė
je, 400 6th St. Visi lietuviai darbi
ninkai, kuriems brangi socializmo 
idėja ir kurie nori darbininkų judė
jimą remti; kviečiami būtinai atvyk
ti ir įstoti j socialistų kuopą.

— N. P. Nielsenas, org.

Roseland. — P. P. D. Unijos pra- 
; kalbos bus utaminke, rūgs. 14 d., 7:30 
į v. v., Strumil Bros, svet., 107 gat. 
! Kalbūs anglų ir lietuvių kalbėtojai, 
■ kviečia « Komitetas.

BY BAKER
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Pajieškoj imai
DUKTĖ STEFANIJA SZUSTOWS- 

KA pajieško savo tėvo. Ji dabar la
bai serga ir nori savo tėvą pama
tyti.

STEFANIJA SZUSTOWSKA, 
3815 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
■■" ■— ■ —.... .......a—... . .

MOTERŲ
R EIKI A DARBININKŲ

VYRŲ
AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEM® DRAUGIJOS

Utarnikas, Rugsėjo 14, 1920

DRAUGIJOS

PAJIEŠKAU brolio Alexandro Se- 
minavičiaus iš Zubiekų sodos, Viekš
nių par., Šiaulių apskr. Lietuvoj dirb- j 
davo melnyčioj, atvažiavo į Montreal, 
Canadą. Girdėjau, kad jieškojo ma
nęs per “Keleivį”. Brangus broli at
sišauk pats, ar kas jį žino praneškite.

ONA SEMANAVIČAITĖ- 
RAKAUCKlENfi,

6400 Maryland Avė., Chicago, III.

REIKIA — MERGINŲ
Pastovus darbas. Jaunesnių 

kafy> 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 HUMP H AIR PIN 

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

REIKIA — 2 vyrų skalbyklos 
plovimo kambaryj. Gera mokes
tis valgis ir kambarys. Ateikit į 
skalbyklą .

CHICAGO BEACII IIOTEL 
51st ir Cornell Avė.

PARDAVIMUI automobilius Buick, 
dėl 2 pasažierių; gerumo stovyje. 
Galima mane matyti bile kada. 

0242 Southpark Avė.
Phone Wenthworth 1102

PARSIDUODA automobilius Chan- 
dler, 7 pasažierių, self starter, 3 me
tų senumo. Labai gerame stovyje. 
Arba mainysiu ant Fordo. Aš namie 
visuomet.

408-410 West 61 St
DAILYDŽIŲ ant tavorinių

vagonų — 100. Plieno dirbėjų
RAKANDAI

PARSIDUODA — 3 kambarių na
melis su įtaisytais pastogės kamba
riais. 5 lotai, vištinyčia. Kaina 
tiktai $2,400.

4446 So. Komensky Avo.

PARSIDUODA 3 augštų medinis 
namas. PrivatiŠka vania ir gazas. 
Kaina $3400.00. Rendos neša $40.00. 
mėnesiui. Išmokėjimo sanlygos la
bai lengvos.

J. J. GOMANEK, 
1825 Blue Island Avė.

----------------------------------- -- ------- —---------------------  Jie.-.'.-

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS.

Valdyba 19 m. '
DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 

LIETUVOS 
Valdyba 1920 m.

ir padėjėjų ant tavorinių vago

Pirm., Ant.
Vice-Pirm.,

Pakšis, 552 Grand Avė. 
Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229
M. Sungaila, 827 Erie St.Port. Rašt,

Fin. Rašt., Ig. Baubonis;
728 Park Ct. 

Iždo Globėjai:
Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 

Ig. Jaseliunas, 960 Jenno St. 
Teisėjas, Ant. Bubelis, 813 Quince St.

PAJIEŠKAU Edvardo ir Jono Ru- 
telionų, paeina iš Ramanavo kaimo, 
Krosnos yalsčiaus, Kalvarijos apskr. 
4 metai atgal gyveno AVaukegan, III. 
Atsišaukit arba kas-nors praneškit 
šiuo adresu:

JOHN MARTINKAVICZE
40 Manhatton St., Hamtramck 

Detroit, Mich.

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

Pastovus
Mergina 

našlė bevaike. Atsišaukit tuo-

“ORUMUS” CHEMICAL 
LABORATORY,

1718 So. Halsted St., 
Chicrtgo, III.

nų — 25, ant naktų.

ROCK ISLAND LINE, 
124th St. & Ashland Avė. 

Blue Island, 111.

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

827 AV. 3Šrd St.

EXTRA BARGENAS

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENS1NGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
2841 W. 40th Place 

Beni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
1635 N. Hermitage Avė. 

Dominik Danta, fin. rašt.,
6950 Wolfrane St. 

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 

aSusirinkimai laikomi antrą ncdėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

REIKIA — moterų lengvam 
darbui apdirbimo skyriui rakan
dų dirbtuvėj.

2331 Ogden Avė.

REIKIA —
Merginų kepykloj.
Turi turėti patyrimų.

Y. M. C. A. HOTEI
22 So. Wabash Avė.

Armhole basterių, shoulder 
basterių, first basterių, off- 
presserių, cdge prcsserių, 
ant Hoffinan edge basterio 

ir vaiko pasiuntinėj imtu i.

J. L. TAYLOR & CO.
535 So. Krankliu St.

: |{ EIKI A DARBININKŲ

PAJIEŠKAU savo pačios Onos Vai
neikienės. Ji apleido mane liepos 9 I 
d. š. m., pasiėmė 3 vaikus: Juozapas 
12 m., Petras 8 m. ir Amelija G m.' 
Girdėjau, kad dabar gyvenanti Det
roit, Mich., po No. 90 Barber St. Su-1 
gryšk, pasigailėk vaikelių, juk išgy- j 
venom 15 metų, tai kėdei negalėtume 
ir toliau gyventi ir užauginti vaikus 
kaip reikia. Sugrįžk da kartą pra
šau. Jeigu kas ją' žino malonėkit 
pranešti, už ką gausit $10 dovanų.

K. VAINEIKIS, 
Douglas, W. Va.

P. O. B. 63 Albert, W. Va.

VYRŲ
------------ ------------------------------ DARBININKŲ.

Mes galime', panaudoti kelis, 
' ‘ inteligentiškus darbininkus ir

100 vyrų ant freight karų. warehousemenus. Gera mokės* 
25 plieno darbininkų ir pa-1 tis. ,
dūjėjų ant freight karų. 
Ateikit pas

ROCK ISLAND LINES 
124th St. & Ashland Avė. 

Blue Island, III.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Iloman Av. and Arthington St.

PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU savo tėvelio ir brolio, 
Jono Mikelaitis ir Jurgio Mikelaitis 
(angliškai save vadi pa John Mitchell 
and George Mitchell). Jie yra iš 
Užnugarių kaimo, Raseinių apskr., 
Batakių vals. Turiu labai svarbų rei
kalą iš Lietuvos. Malonėkite atsi
šaukti patįs, arba kas žino pranešti 
kuogreičiausiai.

SAM MITCHELL (MIKELAITIS), 
580 Superior St., Kenosha, Wis.

REIKIA —
Rankinių išdrožėjų ant fo
nografų kojų.
Augščiausia kaina mokama 
Ne unijos dirbtuvė.

PARSIDUODA — Geras pieno biz
nis su properte arba be. Lietuviais 
apgyvemtoj apielinkėj. Gera proga 
lietuviui.

2120 W. 24th St.
Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių ir 
pusseserių Mačiulių ir Lukšių. Su
valkų redybos, Marijampolės pavieto, 
Juraičių kaimo arba Jadriškių.

M. A. KISIELIUS, ‘ 
Box 206, • Cherry, Iii.

BRUNSVVICK-BALKE-
COLLENDER CO.
340 AV. Iluron St.

Pamatykite
Air. Mooney.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukit į Naujienų ofisą po num. 
139.

PAJIEŠKAU brolių Juozapo ir 
Kastantino Rudžių, jie yra Kauno 
rėd., Panevėžio ap.. Miežiškių kaimo. 
Kada gyveno apie Pa. valstiją, dabar 
nežinau kur. Atsišaukite, nes tu
riu svarbų reikalą, arba kas apie juos 
žinot meldžiu pranešti, uz ką busiu 
dėkingas.

JUSTINAS RUDIS.
830 Houbton St., Rockford, 11).

REIKIA —
Paprastų darbininkų, serap ge
ležies yade.
Mokama $G.50 iki $7.00 j dieną.
SAM COHEN AND SONS.

52nd Avė. & 16th

JIEŠKO KAMBARIŲ

Vyrų šaldyklos darbui. 58c 
i valandą. B’/o valandos į 

w dieną. Geros darbo sanly- 
gos.

REIKIA kambario pietinėj dalyj 
miesto, tarp 54os ir 63os gatvių. Gei
stina, kad butų 
duo. Meldžiu

Ateikit tuojaus
Šviesus ir šiltas van- 
praneškit šiuo adre-

P. M-t.;P.
4601 S. Paulina St. 

Telephonas Drover 4497

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO.,

2101 AV. 39th St.

RANDAI
RENDON atiduosiu už pusę kai

nos stubą tam kas apsiims janito- 
riaus darbą atlikti. Darbo mažai, 
gali atlikti ir moteris. Stuba ran
dasi puikioj vietoj 5 kambariai, švie
žus ir švarus, elektra, vana ir 
parankumai. Savininkę galima 
tyti visada.

P. ŠAPKAUCKI, 
6743 E. Eberhart Avė.

REIKALAUJU gero bučerio, kuris 
gerai žino savo darbą ir geistina, 
kad kalbėtų angliškai ir lietuviškai. 
Meldžiu atsišaukti greitai į gro- 
sernę.

2958 Lowe Avė.

visi 
ma-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

REIKIA vyrų, kurie mylėtų 
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 vai. po piet bile kokią die
ną arba Ketvergo vakare nuo 
iki

6

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

COIL VVINDING
PAPER INSULATING

ASSEMBLING
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 val^

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th Avė. & 24th St.

8. Klauskite
ADAM MARKŪNAS, 

Sales Manager.
Randolph 7400

817 First Nat’l Bank Bldg.
68 W. Monroe St., Chicago, III.

REIKTA — darbininkų j serap iron 
yard. Patirimas nereikalingas.

Past(Mus darbas.
CHICAGO METAL REFINING 

COMPANY
3000 So. Kedzie Avė.

REIKIA
PARANKIŲ
VYRŲ

Abelnam darbui musų dirbtuvėj 
Čystyti, Šluoti ir prie trucko.

ALBAUGH-DOVER CO.
2100 Marshall Voul.

REIKALINGAS patyręs lietuvys 
bučeris.

Kreipkitės
WORKERS CONSUMERS ASSN.

2005 W. Lake St.,
Melrose Park, III.

Phone .Melrose Park 1740

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus sėklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.0Q vertes dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par
aduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
PALIKTA STORAGE’Y

Dykai deimanto adata 
h* 24 parinktiniai re- 

^2—kordai. Gražus didelis 
R phonographaa, kaip

La naujas, vertas $155
už $4*2. Gvarantuotas 

metų. Taipgi 
i kitų daiktų

įVumml I pigiai parduodamu.
Į Turime labai gražių

mĮ sulyg šios dienos ra-
nW kandų seklyčioms

(parlor). Reikia ma
li tyti, kad- apkainavjs.

Priimami Liberty 
Bondsai. Veltui pristatoma; į 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.

Extra Extra
Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
i šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
į 25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
[ visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
i Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 

PARDAVIMUI pieninę, per dieną didelės mieros phopographas už $42. 
Biznis su rekordais deimanto špilka — už 

Lietuvių, 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. 
aitdera nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

?k’ 4.

suvartojam 11 kenų pieno, 
išdirbtas per 5 metus, 
lenkų ir kitokių tautų apgyventa vie
ta. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju iš Čhicagos.

K. K., 
2053 S. Coulter Avė. 

arba 25 St.

PARSIDUODA saliunas su ba 
rais, lenkų, rusų ir lietuvių ap
gyvento j vietoj.

734 So. Bunker St., 
Chicago, III.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

PARSIDUODA — Grosernė ir 
bučernė. Gera sena vieta. Įvai
rios Tautos. Parduosiu pigiai.

1834 Canalport Avė.

PARSIDUODA — grosernė ir 
bučernė, biznis išdirbtą gerai.

Atsišaukite į Naujienas No.
141.

EXTRA
Parsiduoda Saliunas ir Restau* 
ranas labai geroj vietoj, tarpe 6 
dirbtuvių, biznis išdirbtas peb 
22 metu. Geram darbščiam 
žmogui galima pasidaryti gerai 
pinigų. Priežastis pardavimo — 
turiu du bizniu ir vieną esiu pri
verstas parduoti. Parduosiu už 
teisingą pasiulimą, 716 AV. 22 St.

\ Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip 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.

AVESTERN FURNITURE 
and STORAGE # 

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

PARSIDUODA geri 4-rių kamba
rių rakandai po *------ — _
abelnai * 
važiuoju 
greitai.

j viena štuka arba 
visus. Priežastis pardavimo 

ant farmų. Atsišaukite

MARTIN PIENIS, 
3207 Lowe Avė., 

1 fl. rear.
PARSIDUODA — pekarnė ir gro

sernė. Senas biznis. Visokių tau
tų apielinkėj, Pardavimo priežastis 
— savininkas turi ir kitą biznį, turi 
parduoti, nes abiejų negali apeiti.

552 W. 37th St.
Savininkas galima matyt po 5 vai. 

vakare.

PARSIDUODA delicatessen, gro
sernė ir bučernė krūvoj. 'Ant vieno 
iš bizniavų blokų ant Madison St. ar
ti Paulina St. Savaitine apyvarta 
tarpe $800 ir $900; virš 5 metų re
putacija. $2950. Priverstas par
duoti tuojaus. Agentų nereikia.

1640 W. Madison St.

PARSIDUODA poolruimis, cigarai, 
cigaretai ir kendės. Gęra vieta 
saliuno, jeigu kas norėtų. Pelno 
neša suvirs $200.00 į savaitę.

D. G., 
2026 So. Washtenaw Avė. 

Chicago, III.

PARSIDUODA — didelis Roll 
Desk labai pigiai. Taip kaip 
jas. Turi būti parduotas už 
riausį pasiūlymą.

3251 So. Halsted St.

PARSIDUODA geri 4-rių kamba
rių rakandai po viena štuka arba 
abelnai visus. Priežastis pardavimo 
važiuoju ant farmų. Atsišaukite 
greitai.

ALEX ANDRULIS, 
2928 W.. 40 Place, 

2 fl. flat.

NAMAI-žEMŽK^,
PARDAVIMUI.

Farmos ir miesto nuosavybe. Jū
sų pasirinkimui bile kur į vakarus 
nuo Čhicagos. Išlygos pritaikomos.

H. W. CHILDS, 
“The Land Man” 

Lemont, III.

dėl
at-
\ giai iš priežasties — locnininkas iš

FARM A! FARM A!
Parsiduoda šita Farma labai pi

I top 
naų- 

ge-

važiuoja Lietuvon, labai dailioj vie
toj, tiktai 1 mylia nuo miesto, su 
budinkais, aptverta, upelis bėga sker
sai farmą, jaunų medelių sodas, 
tarpe lietuvių. Parduosiu aš pats, 
be agento, tik už $3600.00 — $800.00 
įmokėti, o likusius ant 5 metų išmo
kėjimo. Kreiptis laišku šiuo adresu: 

ADOMAS BALUKEVIČIUS,
596 Trow Bridge Avė., Detroit, Mich.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue .

Atflarn vakarais. -Vtamlnkais, Ket. Pirmininkas, I. Gaudutis, 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak. So. Stale St., lioseland,

® Pirmininko |):idejc.|;is, S. Shnnkiis,
” 10707 S. Wabnsh Avė., Roseland, III 

Iždininkas, J. Ivanauskis,
- 122 E.Kensington Av, Kensington.HI 

Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10149 S. Wentwortb Av.', Roseland 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. Siute St.. Roseland, III

Vyru ir Moterų Rūbų Kirpi- liet. taut. d-sič kunig. algil 
j j OA • • MELROSE, park.mo ir Designing Mokykla. Valdyba 1920 metams.
Mumj sistema ir mokymo budi -----------------

ms trumpu laiku Kniuksite viso a l)irmln. Simonas Bružas. 
“I*.0- .. i. Box 344, Melrose Pai k,i.0, . i ir Hox 344, Melrose Pat k, IIIMes turime didžlausius Ir J ,® Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
du, kirpimo; designing ir B()x 1()79 Melrose Park> ni
skyr -.ta, kur WAvienasJ^na g - ra^jn> Antanas Jasinskas, 
ptakt:ko?i bes'.ino^in(a'n,'i'r' «. 1300 St. Charles Avė., Maywood, 111

Visuose siuvimo 9k5J,lu^e Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas 
uos varomoa elektros jiegą Box f(81 Mcbose Park> m

Kviečiame kiekvieną aV. iii J- Kasierius Franciškus Lapinskas, 
riuo laiku, diena ar vnkara s, pasi Box 110f) Mclrose Park> ni

A 1 pasikalbėti de 1 si)^81)* Kasos globėjas Myk. Zankevičia 
• dar?md%n ! u hLt kii Box Mel rose Park, III

visokio stiliaus ir dydžio š be - K, Kasos globėjas Petras Apcravičia, 
k.l:X-?.WNiiuc RCHOOI. . Box 514, Melrose Park, III 

S.A II EK IltSII.NiNO SCH4 MnrSalka Stanislovas Poška ,
J. F. Kasnicka, Vedėjas B()x Mclrose Park IR

190 N. STATE STREET, CHICAbt 'TcjsęjQS Julijonas Rindžius,
Kampan l ake St.. ant 4-tu lubų. | Box 111Gj ūdrose Park, 111

Savo susirinkimus Kn. Algirde 
Draugystė laiko kas antrą nedėldle 
nį kiekvieno menesio, kaip 1 vai. p< 
pietų, Frank ir Jame svet.. 171 — 2' 
gatvė, kampas Lake gatvės.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Avo

Avė

SI

St

SI

R VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

G20G 8. Hnlstėd, 2407 W. Madigon, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternij Kirpi

mo, Designing bizniui lr na
mams. Vielos duodamos dykai.
Dinlnrtai M r'.--lis buffvais gt- i pįrmjninkas Juozapas Rūta,

| mokėjimais. Klesos dienomis ir gjgi Emerald
i vakarais. Pareikalaukit knygeles. ( Pagclbininkas, Petras Pauzolis, 
• ,vnd,».• < < u, ! 3131 So.-Emerald

SARA lAIhK, P»rminnik4 ; Nut. Rašt., Kaz. Dcmereekis. 
’’-------- —-------------------------- --------- 1 3327 So. Wallace
_____ __________________________ Fin. Rašt., VVilliam Buishas,

1712 So. Ruble 
VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO Kontrolės rašt. Antanas Strolis.

AMATO 2018 So. Peoria
Vakarais — laikant savo dieninį 1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,

darbą mokinanties. Šis amatas su- 2713 So. Emerald Avė
teiks jums amžiną noprigulmybę. 2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas, 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb- 3417 So. Emerald Avė
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, Kasierius, AManas.Antanaitis, 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tai- 31J \\. 35tn
gi prisirengk ateičiai, tuojaus. Di- Maršalka, Kaz. Vaitkus, 
delis reikalavimas; ir algos. šimtai 333 W. 33rd Place
šapų laukia darbininkų, pasimokinu- Draugystė laiko savo susirinkimus 
šių kelias savaites. Ateikit ar rašy- kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die- L30 vai. vakare Jono Norvaifio sve- 
nines ir vakarinės klesos. tainėje, 3338 So. Auburn .Avė. No-

Mnivu nAMnup oniivri? imtieji prisirašyti prie draugys 
nr n tCs kreipkitės virš minėtu antrašu.105 South Wells St.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais,^grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 323, 74 AV. Washington St.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACTJOS

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

Pirm. Ant. Margevičia, •
1923 S. Union Avė.

Padfij. Juoz. Valantiejus,
619 West 141h Pįace. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė. 

Fin. rašt. Iz. Vedcckis,
712 Barber St.

Kas. .Ton. Tautkus, 712 Barber St. 
Cenlr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Slanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkvs , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

Petras Wašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis. 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa

skutini nedėldieni, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III, — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 iu.
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1404 So. 4«th Ct., Cicero, III.
Ant. Klainis, Vice-prezidentns

1526 So 49111 Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avo., Chicago, III. 
Telefonas Van Buren 3005 

Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė.. Oak Park, III, 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldlenį kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham St.
I. Kalnine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergrcen Avė. 
V. Briedis, Turty rašt.,

1049 N. Murshfield Avė. 
L Dauginis, Ižd., 1604 W. Nori h A v. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis, Pirm.,
2508 N. Francisco Avė.

F. Mason, Vice-pirm., 4049 Ixmg Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Pas Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 AVinchestcr Avė.
Protokolų rašt., £. Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wnod St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St.'
Fin. rašt., V. Briedis,

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt.. J. Ascilla.

4725 W. 12-th Place, Cicero.
Iždo globėjai:

<. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
I. černauskas, 1719 AV. North Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union Avė.

Vice-pirmininkas, A. Tnrvidas,
3259 So. Union Avė.

G. šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St.

Finansų Raštin., A. Pužas, 
3537 So. Union Avė.

Kasierius, J. MazeJauskas, 
3259 So. Union Avė.

LIETUVIŲ JANITOR1Ų VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Dou^laa Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 
3833 W. Van Buren St.

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1331 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP- 
Valdyba 1920 metams.

1. B. Zitra, pirmininkas,
1919 So. Union Avė. 

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harmitage Avė.

I,. Asbmanta, nut. raštininkas,
810 AV. 19 St.

Fran. Girdwainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

M. Yamilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.

D. Shemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mėnesi an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

K. Lapie, pirm., 12113 Green St. 
K. Alvmskls, pad., 12020 Halsted 
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Eir" aid 
fin. rašt., 

12039 
722 W. 
glob., 

12048 
iždo gi

859 W. 122 
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, inarš.-durininkas, 

12143 Green

A. Statkus,

J.
J.

A.

St

Avė.

Gruzdis, 
Riepšas,

ižd., 
iždo

Ufe.on
120 St.

Union

Avė.

Avė.
Mikalauskas,

St.

St.

SI 
DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. T()WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas.
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus. iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečių seredą 8 vai. vak., A. Če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališias, nut. rašt., 4504 So. 
Woo<! et.. Chicago, III.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė.

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St.

Kasos globėjai: 1) Domininkas Čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pčtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St. 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So .AVood St.

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė. 

finansų Rašt., S. Stankus,
6418 So. Justin St.

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood St.

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė, 
2252 W«st 22 St.

Nutarimų rait., H. Buchinskietiė, 
2252 West 22 St,

Finansų rait., J. Jazavitionė, 
3114 West 42 St

Iždininkė, P. Baleckianė, 
8333 So. Wallace St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
8810 So. Lowa Avė.

Kasos globėja, J. Mikloiienė, 
3309 So. Union Avė.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.


