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True translation filed with the post- mastei' at Chicago; III., Sept. 15, 1920as requtred by the act of Oct. G, 1917

Lenkai užpuolė lietuvius
Nepaisė sutarties

p

Lietuviai ir vėl atsiėmė Seinus

dalinę. Įtekminga mainuža pri
taria franeuzų nuomonei, bū
tent, kad padaryti su sovietais 
lik paliaubą musių, o ne taiką. 
Prancūzai daro deųieratinių pa-j 
stangų, kad sudarius anli-bol-1

! Politikierių siautimas

Majorai Thompsonas pergalė
jęs; Cook pavięty jo “tikietas” 
gavo didžiumą balsų; galutinie

ji daviniai dar nežinomi.

runijo.” Į alatinkamasiais val
džios įstaigas jiedu statė savo 
parinkiinius, “gerus žmones.” 
Gubernatoriaus vietai Lo\vde- 

no mašina buvo pririnkusi lei
tenantą John Oglesby, o Thom
psono — Len Small. Kuris jų-

Vakar Chiea- <lv,c'” ,ui 1)1,8
patirti lik šiandie.

Demokratų partijoj šie rin
kiniai praėjo gan ramiai. Mat 
šie neturėjo tokių “frakcijų,” 
kaip kad jų “pusbroliai” repub- 
likonai.

Padėtis Italijoj
Įteikė darbininkų reikalavimus; 
rengiasi užgriebti dar daugiau 

dirbtuvių.

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

Trockis atvyko Lietuvon
LENKAI UŽPUOLĖ LIETU-

Nepaisė sutarties; lietuviai 
vėl atsiėmė Seinus.

ir

į True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Sept. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LENKŲ DELEGACIJA IŠVA

ŽIAVO RYGON.

rainos, Rumunijos ir generolo ; 
Vrangelio valdžių. Pastarųjų 
dienų nuotikiai šitokiam blo
kui tečiaus neprilankųs. Gene-,

VARšAVA, rūgs. 15. — Ofi- 
cialinis lenkų pranešimas sako 
kad tarp lietuvių ir lenkų išnau 
jo prasidėjo mūšiai.

Mūšiai tarp tų dviejų kariuo
menių eina Suvalkų apielinkėj, 
netoli Vokietijos pasiėnio.

Mūšiai buvo auriabdyta- praeitą 
panedėlį.

LONDONAS, nigs. 15. — 
šiandie čia gauta Central News 
agentijos žinia iš Kauno, 
sako, kad karinis veikimas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos tapo sus
tabdytas panedėly, pietų metu, 
po to, kada lietuviai atsiėmė 
Seinus.

kuri

A R ŠA V A, rūgs. 16. Len-

’Įryhomis su sovietų Rusija vesti, 
utarninko naktį specialiu trau
kiniu apleido Varšuvą. Vyksta 
Danzigrn, iš kur delegaci jos na
riai bus paimta ant Anglų tor- 
pėdininko ir nuvežti Rygon, kur 
Įvyks kalbamoji konferencija.

Taikos delegacijos partija, 
susidedanti viso iš šimto še
šiasdešimts asmenų, Rygą pa
sieks veikiausia ketverge.

Delegatai pasiėmė su savim

žili, kadangi visa rodo, jogei 
konferencija užsitęs ligi vėly
vos žiemos.

Dono ir Kubaniaus kazokų pa- ■ 
raino; privedė prie fkisco. O 
generolo Petliuros viltis Ukrai
noje tapo visiškai sunaikintos 
tariamuoju susivienijimu su 
Lenkija. Buvęs jo premieras, 
paskilbusis ukrainų rašytojas, 
M. Viničenko, ne-enai prisidėjo 
prie sovietų. Rihnanij.i irgi

RIAUŠĖS KORĖJOJE.

nc-

Gyventojai užpuldinėja japonų 
policiją.

vietuo-
•puoli-

Lietuva buvo priėmusi lenkų 
pasiūlymą.

KOPENHAGEN, rūgs. 15. — 
Berling<kc Tidende korespon
dentas Kaune savo laikraščiui 
iš ten praneša, jogei Lietuva su
tiko priimti Lenkijos pasiūly
mą, taigi siųsti taikos delegaci
ją Kalvarijon. Pasekmėje to 
panedėly, pietų metu, 
tapo pertraukti.

Tuoj prieš įeisiant galėn pa
liaubai mušiu, Lietuvos kariuo
mene užėmė Seinus, apie dvide
šimt mylių Į rytus nuo Suval
kų ir tokiam jau atstūmė Į pie
tus nuo Kalvarijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI RENGIASI PERBLOK
ŠTI LENKIJĄ.

mušiai

. ..Maskvos valdžia pasirengusi 
stevrtis griežtu įmonių, jeigu 
Rygos konferencijoj nebus at

siekta taikos.

TOKIO, rūgs. 16. - Gauto
mis iš Korėjos žiniomis, nema
ža korėjiečių ir japonų 
tų užmušta surengtuose 
se gyvi n to j ų-korėj iečiu 
muose ant policijos.

Visa rodo, kad muštinės tarp 
policistų ir vietos gyventojų, 
kur naudotasi dagi šautuvais, 
augščiausio laipsnio pasiekė 
kaip tik tuo laiku, kada Korė- 
|on buvo atsilankę Jungtinių 
Valstijų kongreso nariai.

Ir policistai streikuoja.

Pasak vienų pranešimo,
tame kaime, netoli Pyongyang 
miesto, sustreikavo 'scptynioli-

CHICAGO.
goję ir visoje. Illinois valstijoje 

-buvo taip vadinami primary 1 
balsavimai nominavimas i
kandidatų i atitinkamąsias vai-; 
džios įstaiga*. Ir kaip išrodo, 
jie buvo triukpmingesni negu

• kada nors pirma. Be visos eilės 
muštynių ir kitų prievartos dar
bų, kurių atliko politikierių pa-

■ samdyti valkatos, buvo ir vie
na žmogžudybė. Vienas balsuo
tojas, tūlas Mielinei Fennesy,

i lapo nušautas. Ji nušovęs poli- 
cistas. Pastarasis, beje, aiškina
si, kad jis lai padaręs ginda-

I mes savo gyvybę, bet mačiusie- 
i ji šitą atsilikimą žmonės pasa
koja, jogei čia buvus niekuo 
nepateisinama žmogžudybė.

Delei šito valkatų siautimo 
ir palįs politikieriai “piktinasi.” 
Tik kaltininko nesurandama. 
Nes gubernatoriaus Lovvdcno 
šalininkai kaltina miesto ma
jorą Thompsoną, o pastarasai 
vėl — Lowdeną.

Tie puodai abudu juodi! Ir 
thompsonistai ir lo\vdenislai 
mat norėjo paimti viršų. O to
dėl jų šalininkai šitam tikslui 
atsiekti įmonių jau nebesirinko.

True translation filed vvith the post- 
mnster at Chicago, III., Sept. 1G, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI PRADĖJĘ] NAUJŲ 
PUOLIMŲ.

PARYŽIUS, rūgs. 16. — čia 
gautasai iš Maskvos bolševikų 
karo ofiso bevielis pranešimas 
rodo, kad Įvairiose lenkų fron
to vietose rusai atakuoja len
kus. Būtent:

“Mes užpuolėine priešą Į šiau
rę nuo Kobrino.
lynsk sek tore,
Brest-Litovsko
upės, eina atkaklus mušis. Mes 
užėmėme Robatyną ir užgrie
bėme kanuolių bei šautuvų.

MILANAS, nigs. 16. — Me
talo darbininkai pagalios įtei
kė smulkmeningų reikalavimų 
specialinei socialistų parlamen
to narių komisijai. Reikalavi
mai sudaryti remianties Darbo 
Konferencijos kongreso nusis
tatymu, būtent, kad sekamas 
parlamento posėdis pasirūpintų 
išleisti ta m tikrų įstatymų apie 
suteikimą teisių darbininkams 
dalyvauti industrijos reikalų 
tvarkyme.

Šitie reikalavimai bus įteikti 
sekamam parlamento posė
džiui.

Užims dar daugiau dirbtuvių.

Cholera Vilniuje
Užregistruota penkiasdešimts 

susirgimų.

PARYŽIUS, nigs. 16. — šian
die agniomis iš Liet. sost. žinio
mis, bėgiu kelių j/asfarųjų die
nų Vilniuje užtikta penkiasde
šimts susirgimų cholera.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI SUĖMĖ 2,500 RUSŲ.

VARŠAVA, nigs. 16. — Len
kų generalinis štabas šiąnakt 
pranešė, kad lenkų besiveržinie 
į vakarus nuo Lusko tapo su
imta pustrečio tūkstančio ru.^ų 
belaisvių.

Vladimir-Vo- 
ant vieškelio į 
ir prje Bug

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

.TROCKIS ATVYKO 
LIETUVON.

Jisai dabar esąs Lidoje.

KOPENHAGEN, rūgs. 16. — 
Berlingske Tidende gavo iš 
Kauno pranešimą, kad Lidon 
atvyko Rusijos bolševikų karo 
ministeris, Leonas Trockis.

Lida yra Rusų kariuomenės 
rankose, taigi okupuota.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ORGANIZUOJA NAUJĄ 
ARMIJĄ.

16. -
v • • _žinia
laik

KOPENHAGEN, rūgs.
Gauta iš Helsingforso 
kurią išspausdino vietos 
rastis Politiken, sako, kad prie 
Berezinos ir Dnicpr upių orga
nizuojama naujų raudonoji 
armijų. Busią, Trockis pienuo
ja didelę kampaniją prieš len
kus - - sekamą žiemą. Taipjau 
pranešama, kad tūlose lenkų 
fronto vietose bolševikai jau 
pradėję puolamųjų žygių.

BERLINAS, nigs. 16. — Ru- 
su-Lenkų konferencija Rygoje, 
Latviuose, turinti tikslo pada
ryti taiką, nuspręsta pradėti 
rugsėjo 18 dieną. Dabartinis 
rusu veržimąsi linkui Brest- 
Litovsko yra tiktai bolševikų 
d( monstracija, daroma tuo tik
slu, kad parodžius lenkams, jo
gei raduonoji armija dar tebė
ra tvirta.

Patikėtinomis žiniomis, len
kų pergalėse, kurių jie nesenai 
Įsigijo, Maskva neteko tik ketu
riasdešimt® penkių tūkstančių 
belaisvių. Visatinė mobilizacija, 
kuri tik-ką tapo užbaigta so
vietų Rusijoje, buvus daug sėk
mingesnė nei kada nors pirma.
Rengiasi perblokšti Lenkiją.

Neveizint to, kad taikos par
tija Maskvoje yra viešpatau
janti, daroma pastangų perb
lokšti Lenkiją, atsitikime, jeigu 
ji nesutiks pasirašyti taiką. 
Bolševikų karo ministeris, Le
onas Trockis, tik-ką davė įdo
mų pareiškimą 
Pravda. Straipsnis

laikraštyje 
pavardyta

Jisai rašo:
“Lenkijos valdžia nerodo no

ro taikintis. Generolą® Pilsud
skis nekartą yra pareiškęs, jogei 
Lenkų valdžios troškimas yra 
atsiekti galutino sutriuškinimo 
militarinės sovietų Rusijos 'spė
kos. Mes norime, kad kanai pa
sibaigtų. Kaip ir pirma, mes

PRANEŠIMAS.

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

Naujienų
Siuntimo

Pinigą 
Skyrius.

nebus duota taika, mes tuomet 
žinosime kaip jos atsiekti. Jei
gu viena pamoka generolui Pil
sudskiui dar buvo nepakanka
ma, mos privalome duoti jam 
kitą.*’

Lenkų vadai nesusitaiko.
Iš autoritetingų šaltinių aš 

ošini painformuotas, kad šituo 
klausimu lenkų vadai yra pasi-

Darbininkų darbuotojai' čia 
pareiškė,’ kad darbininkai .ir 
ateity neatsisakys užėmimo 
naujų dirbtuvių. Kur tik bus 
galima, jie stengsis užimti jas. 
Ir tai jie darys tol, kol samdy
tojai ir kitos atatinkamos Įstai
gos pripažins tai, ko jie reika
lauja.

Didžiumų fabrikantų šitam 
reikalavimui rodo didelio pa
sipriešinimo. Bet randasi ir to
kių, kur jį remia - kadir nepil
nai. Jie mat sumato, kad tik tuo 
budu bus galima užbaigti kilusį 
krizisą ir išvengti naujų dar di
desnių painiavų.

Radikalusai Italijos darbinin
kų elementas vis dar varo stip
rią agitaciją už visišką atėmi
mą dirbtuvių. Maža tečiaus vil
ties, kad jie gautų -savo pusėn 
didžiumą Italijos darbininkų. .

Ligi šiol jau užimtose dirb
tuvėse vis dar šeimininkauja 
patįs darbininkai. Tenka pripa
žinti, kad tvarka jose visai ge
ra.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 16, 19JfO 
as reųuired by the act of Oct. 6, 19 
Millerandas — busimasai Fraii- 

cftjos prezidentas?

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Pa
sak vietos, laikraščio Figaro, 
atatinkamose sferose dažnai 
minima dabartinio Farncijcs 
premiero ir užsienio reikal 
ministerio Alexandre 
rand’o vardas, kabpo busimoj 
Prancūzų respublikos preziden
to — jeigu rezignuotų dabart - 
nis respublikos prezidentas 
Deschanel, kuris dabar serga.

Tūli Millerando draugai sai
ko, kad jisai kandidatūros ne
priimsiu®. To neveizint ęsaim 
pamato tikėti, jogei jis bus 
perkalbėtas, jeigu šitoji vieta 
ja'in busianti pasiūlyta kaip vie
nu

7

Varšavoje badas ir ligos. 
TFederuotoii Presai.

CHRISTIANIA, Norvegijoj, 
rims. 16. Gautomis iš Berli- 
no žiniomis, lenkų kariuomenė 
ir vėl traukiasi nuo Brest-Litov- 
sko. Kusi jos armijos žymiai su
stiprintos ir nūdien pradėjo vi
satini puolimą, kurio tikslas 
yra užimti Varšuvą.

Badas ir ligos, o ypatingai 
dilinės, labai kamuoja Varšu
vos gyventojus. Lenkų valdžia 
laro visa, kad sušvelninus ži
lius apie naująjį puolimą ir 
no budu išvengus panikos gy
ventojuose.

y 
Mille-r

□

jii'ins buvo gera.
Tenka lėčiau® pažymėli tą 

faktą, kad majoro Thompso
no inašina išėjo pergalėtoja — 
bent Cook paviety, kurin įeina 
h* Cbicagos miestas. Ir tai ne
veizint to, kad kone visi vietos 

no-Į laikraščiai, išskyrus Hearsto 
‘ • American, prieš 

šlykščiausią

tu-

dėl, kad pareiškus savo užuo 
jautos gyventojams, kurie r~ 
ėjo įteikti atsilankiusiems kon- j Examineiį ir 

Keturi I Thompsoną varė 
agitaciją. Toks 
Tribūne špaultų špaltas pripil
dydavo upių Cbicagos 'Tamma
ny mašinos pragaištingumą ir 
lt. Jie tai darė, žinoma, tuo 
tikslu, kad padėjus gubernato
riaus LoAvdeno mašinai, kuri 
yra dar aršesne nei majoro 
Thompsono mašina. Bet Thom
psonas pergalėjo. Nepilnomis 
žiniomis, majoro Thompsono 
tikietas Cook paviety laimėjęs 
daugiau kaip penkiasdešimts 
tuksiančių balsų didžiumą.

Kokie yra tų rinkimų davi
niai už Chicagos ribų — taigi 
Illinois valstijoje — dar neži
nia. Tatai bus žinoma tik šian
die. Thompsono šalininkai sa
ko, kad' ir valstijoj jie gavę did
žiumą. Bet tą patį sako ir Low- 
neno šalininkai.

Ir gubernatorius Lowdenas 
ir Thompsonas priklauso tai

gresmanams peticiją.
policistai tuoj lapo atstatyti. Gi 
Pyongyang mieste areštuota 
vienas korėjietis, kuris kaltina
mas dėl bandymo Įteikti kong- 
resmanams dvi peticiji, kuriose 
išparodyta vietos gyventojų var
gai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusy-Finų sutartis
Finlendlįja gavo priėjimo prie 

šiaurinio vandenyno.

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Bevieliniu pranešimu iš Mask
vos, Rusų-Finų taikos konfe
rencijoj atsiekta susitarimo, 
kuriuo Rusija paveda Finlcndi- 
jai dalį Pečenga sryties, tuo 
budu leidžiant jai susisiekti su 
šiauriniu vandenynu. Rusija le- 
čiaus pasilieka sau nevaržomo 
t rausi to teisės, taip kad išlai
kius susisiekimą su Norvegija.

Finlendijos įlankoj visos sa
los turės būt neutralizuoja
mos.

KAD MOTERIS NEMOKĖJO 
ANGLŲ KALBOS.

Vyras negavo pilietybės 
popierų.

ASTORIA, Ore, rūgs. 16. — 
Apskrities teisėjas Eakin an
dai čia atsisakė išduoti piliety
bės popieras tūlam norvegui. 
Tai dėlto, kad jo moteris nemo
kėjusi anglų kalbos!

ORAS.
Cbicagoj ir apiclinkėse. 

šiandie giedri; truputį vėsiau.

balsu.

TAI BENT GUDRUS 
VAGILIAI.

Ar girdite, ir čalis Čaplinas 
kęs bolševiku.

partijai. Bet jųdviejų šalininkai 
šiais balsavimais piovėsi kaip 
mirtini priešai. Piovėsi, žino
ma, už “šiltas vieteles.”

Nė gubernatorius Lowdenas 
nė gi Thompsonas -patįs “ne

NEW YORK, rūgs. 16. 
Paskilbusis “fonių” darytojas, 
Clurrlie Chaplin. kad kaip gali 
patekti j Palmerio agentų ran
kas. Jisai, girdi, likęs... bolševi
ku!

Apie tai galite pasiklausti jo 
paties “priesiegos,” .ponios Ča- 
lienes, Mildred Ha'rris, kuri pat-, 
raukė jį tieson, nes nori gauti 
livorsą. Ji sako, kad ponas Ča

lis esąs Anglijos valdinys ir kai
po toks visai “nelaikinąs” šios 
šalie® įstatymų (turbūt tų, kur 
kalba apie didelies alimonijas). 
Dabar jis jau norįs grįžti Ang- 
lijon. Bet ponia čaliene taip 
lengvai šitą “bolševiką” nepa- 
leisianti. Jis turįs apie tris mi- 
iionus dolerių “kapitalo,” ir 
ponios Čalienės advokatas jai 
įtikinančiai pareiškęs, jogei vi
sa tai turėtų priklausyti niekam 
kitam, kaip tik jai — vieloj ali- 
minijos!

NORI SULAUŽYTI STREIKĄ.

Kompanija samdosi streiklau
žių.

NEW YORK, rūgs. 16. - 
Gatvekarių komipanija vis dar 
atsisako tartis su streikuojan
čiais darbininkais. Verbuoja 
nia streiklaužiai ir jais operuo 
jama gatvekariai. Kompanija 
matyt, pasiryžusi sulaužyti uni 
.!«•

“Nežinia kaip” jie pavogę 8000 
galionų alkoholiaus.

KANSAS CITY, rūgs. 13. -i 
’š vieno vagono, kely* iš Nevr 
Orleans miesto, nežinomi vagi- 
’iai “kažin kokiu budu” pavogę 
aštuonis tūkstančius galioną 
'ilginio alkoholiaus. Kada t ra il
tinis atvyko į šį miestą, tai vaL 
jonas rasta užpečėtytas* bet alĮ- 
'{oholiaus jame jau nebuvo. 
Cas čia “pasidarbavo:” alkobo- 
iaus krovėjai ar jo vežėjai —j- 

nežinia.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs. 15, d. užsienio pinigų 

kaina, perkant Jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitomu 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................ $3.46
Austrijos 100 kronų ............ $0.49
Belgijos už $1 ........... frankų 14.55
Danų, 100 kronų ..................  $13.70
Finų 100 markių .................... $3.20
Francijos, už $1 ....... frankų 15.42
Italijos, už $1 ............... lirų 23.45
Lietuvos 100 auksinų ........  $1.75
Lenku 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $30.60
Norvegų 100 kronų ........... $13.75
šveicarų, už $1 ....... frankų 6.18
švedų 100 kronų ............... $20.25
Vokiečių* 100 markių ........... $1.75

rtigs. 16. — 
patvarkymu, 

Jocob Margo- 
atiinta teisiu

NUBAUDĖ ADVOKATĄ.
PITTSBURGH, 

Teisėjo Shaffer 
vietos advokatui, 
lis (Margalis?)
praktikuotis Allgheny pavietyj. 
Advokatas kaltinta dek. “anar
chistinių palinkimų.”

CIfARLESTON, rūgs? 16. — 
Vienas vietos dienraštis pas
kelbė, kad nuo sekamos sąvai- 
tės to dienraščio kopija kainuo
sianti penkis centus. Manoma, 
kad tą patį padarys ir kiti vie
tos laikraščiai.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Iš VILNIAUS. sais pasirašymo rtebegręsią 

jiem atskyrimas nuo Lietuvos.

Minsiterijos Įgaliotinis p. Zig
mas Žemaitis paėmė į savo ži
nią Vilniaus universitą ir dabar 
ima bibliotekas.

šias dienas pradėjo veikti 
švietimo Skyrius, kuris rupina- 

visų mokyklų reikalais.si
Rugpjūčio 16 irl7 d. lankės 

pas Vilniaus Miesto ir Apskri
ties Komendantą ir Vyriausią

legacija ir 25,000. Ašmens ap
skrities gyventojų vardu pa
reiškė giliausią padėką Lietuvos 
Vyriausybei, kad ji, darydama 
sutartį su Rusais, pasirūpino 
Ašmens apskritį prijungti prie 
Lietuvos. Kadangi dabar at
siųsti iš Rusų krašto “revko- 
mai” daro milingus ir varčia 
žmones daryti nusprendimus ir 
rašytis, kad Ašmens apskrities 
gyventojai norį dėtis prie Ru
sų delegacija Reiškia karčiausį 
protestą prieš tokį liaudies va
lios ir noro falsifikavimą.
25,(MM) žmonių nėra nė 20, 
rie norėtų dėtis prie Rusų.

“Mes esam sujngti su Lietu
va istorijos, ekonomijos ir dva
sios ryšiais. Vilniaus Pilies kal
nas, Vilniaus Katedra, Vilniaus 
niokylos labai daug sako musų 
protui ir širdžiai. Jus pražudy- 
tumėt nnis amžinai, jei atskir- 
tumėt nuo Vilniaus. Ašmena'

SUĖMIMAI VILNIUJ.
Rugpjūčio 18 d. Bušai suėmė 

Vilniuj diecezijos eksadminis- 
tratorių kunigą MikalkeviČių ir 
vėliau — knigą Kuktą, lietuvių 
nukentėjusiems dvi karo šelp
ti draugijos centro komiteto pir
mininką ir vyskupo tarną, o pas 
vyskupą darė kratą.

VILNIUJ GYVENIMAS 
GĖRĖJA.

Kadangi į Vilnių ateina iš Lie
tuvos vis daugiau prekių ir pro
duktų, maišia pradeda pigti:, 
pav., duonos svarui vieloj 20 
auks. duba r temoka 12 auks.

VILNIAUS UNIVERSITO 
FIZIKOS SKYRIUS.

Iš

Suėmimai. Rugpjūčio 5 d. 
Vilniaus lietuvių: trys Sčcnsule- 
vičiai — tėvas, motina ir sūnūs, 
p-les Raibutė ir Krygeriutė va
žiavo automobiliu į Kauną. Ne
išvažiavus iš Vilniaus buvo su
imti ir visą savaitę gavo sėdėt

kare suimiteji buvo paleisti.
Bugpiucio 5 <L keletas Vil

niaus lietuvių: visą eilę sušau
dytų “nepraprasto skyriaus” 
nusprendimu, šalia pavardžių 
randam sušaudytojo kaltę. Vie
ni jų lenkų armijos karinin
kai, kurie nenorėjo registruotis

Vilniaus universito fizikos 
skyrius perduotas p. K. Šliupui, 
kurs tvarko įtaisymus atidaryti 
fizikos kursui prie universito 

bolševikam pasitraukus iš Vil
niaus. Pirmoji bendra inspek
cija fizikos Pabara tori joje paro-

viskas netvarkoj.
—Atvyko j Vilnių 

u ni versi tą Lietuvos 
Kursu Humanitarinio 
vedėjas prof. Volteris.

apžiūrėti

Skyriaus

St. Seimas.

kaip 1 3 nuošimčiai. Mes esam 
lietuviai, nors ir kaiktirie nebe
kalbam lietuviškai. Į taisyki t 
mums lietuviškas mokyklas, ir 
mes vėl grįšim prie musų pro
senelių kalbos.

“Prašom pranešti Lietuvos 
Vvriausvbei, kad mes laukte 
laukiam prijungimo prie Lietu 
vos ir didžiausiu džiaugsmu pa
sitiksim Lietuvos Vvriausvbės 

v *

atstovus savo gimtam krašte”, 
pareiškė tarp kitko delegacija.

Lietuvos Vyriausybė atstovai 
pasižadėjo, delegacijai pareikš
tus, jos jausmus ir norus pra
nešt Lietuvos Vyriausybei ir įti
kino, kad po sutarties su Ru-

kilu nusikaltę prieš Tarybų Val- 
Ižią. Tam sąraše' tarp kitko žo

dis į žodį skaitome: ...“4 Mi
miką Liudviką, dvarininką už 
valstiečių naudojimą ir provo
kacinių žinių platinimą apie rau: 
donosios armijos žvėriškumus;

Seimas pasijuto pavargęs tik
sliau sakant darbo pristigęs ir 
posėdyj 11. VIII, nutarė pada
ryti atostogų iki rugsėjo 15 d.

Į komisi jose.

Seimui išsiskirsčius, įstaty
mų vykdymo priežiūra Seimo

Tepimą, kainų kėlimą ir Tary- [pavesta seniūnų sueigai, 
bų valiutos mažinimą; 6) Ba
ra navičių Vladą, dvarininką, už

revoliucinę agitacijų” ir 1.1.

VILNIAUS UNIVERSITAS.

kvietimo

Tam pačiam posėdy svarsty
ta sumanymas padidinti algas 
karininkams ir karo valdinin
kams 300 auks. mėn. Po pir
mo skaitymo sumanymas grą
žinta komisijon išnaujo jį pa
ruošti.

Rugp. 13 d. posėdį užėmė 
sumanymo svarstymas padidin-

Ii prad. mokyklą mokytojams 
algas iki 800 muks, ir jų padė
jėjams iki 650 auk. S.-d., sto
vėdami už algą padidinimą, pa
sisakė, Jie vistik nematą tame 
vaisto mokytoju padėčiai page
rinti ir mokyklai pakelti. Iki 
šiol švietimo M-ja mažai ką 
yra mokyklai padėjusi ir jeigu 
jie nepajiegia to darbo dėl pi
nigą stokos, turėtą šauktis sa
vivaldybių pagalbos. Bendro
mis jiegomis bus galima pasta
tyti pradedamasis švietimas 
kaip reikiant. Sumanymas pri
imta pirmuoju skaitymu. Kr. 
Ap. Ministeris atsakė į paklau
simą dėl ko m. štcncelio žygių 
Jurbarke. Byla pilnai dar ne
santi ištiria, bet žada kitaip at
rodyti, kaip telegramos iš Jur
barko buvo pranešta, štencelis 
atkviesta Kaunan ir čia laiko
mas.

Rugpjučio 14 d. Seimas rin
kosi rytą ir vakarą ir paskubo
mis padarė eilę svarbių nutari
mu, v

Trečiuoju skaitymu nutaria 
padidinti pr. mk. mokytojams 
algas kii 800 auks ir ją padėjė
jams iki 650 auks. mėn. Trims 
kaitymais nutaria duot Kr. Ap. 

Minisleriui teisę pašaukti reika
le naujokus 1894 m., 1895 m. 
r 1901 m. gimimo.

Trims skaitymais priimta val
dos sumanymas užtraukti vi
dujinę 100 mil. auks. paskolą. 
Ji norima pavartoti bonų išpir
kimui, rekvizicijos orderių pa- 
mainyniui. S.-dj kalbėdami pa
skolos klausiniu, nurodė, kad 
valdžia iki šiol nesugebėjo su- 
.tvarkyti krašto finansų, nesu
tarė tinkamos mokesčių siste
mos, dar nepriėjo prie progresi- 
vio mokesčio sumanymo. Lig 
•dol vestoji finansinė politika 
buvo be jokio plano, turėjo spe
kuliacijos pobūdžių, skaudė 
krašto ūkį. Tokia politika nega
una pasitikėti. Netikusi ir dar

bininkų reikalams priešinga yra

$38,000.00 VERTĖS AUGŠTOS RŲŠIES DRABUŽIŲ, MOTERIMS DRE- 
SIŲ, SIJONŲ, VEISTČIŲ IR APRĖDALŲ dėl VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ

Kainos bus nustebinančios visą Apielinkę.

Išpardavimas Prasidės Pertnyčioj 17tą, 9 v. Ryte 
Ir tęsis diena iš dienos per 15-ką dienų, visas sandelis turi būti išparduotas. 
Ateikit su miniomis.

Kaip perkūnas iš skaisčios padangės ateis šitas nustebinantis apskelbi
mas, kad “Kravets Krautuvė eina ant Išnykimo”.

Netikėtas dalykas tankiai atsitinka taip, kaip ir šitas įvykis. Po 2-jų 
metų prakilnaus ir sėkmingo vertelgiavimo, aš nusitariau apleisti biznį pasi- 
dėkavojant faktams aš daugiau atkandau negu galiu suvalgyti, dabar aš tu
riu išparduoti ir pasitraukti. Pirma negu paaukauti mano visą sandėlį ne
kurtoms išlaukinėms įstaigoms, aš nusitariau atiduoti savo sandėlį, kuris 
išaukštino mano vardą, žemomis kaino ms, katros sukels visa apielinke nir- 
kimo užsidegmu. 1

O^Paradedant Rytoj—Petnyčioj, 9 v. Ryte
ŠAUNUS PAVASARINIAI 

SIUTAI.
g Loto No. 1 $27.50 J -j gg
H Vienas lotas vyrų siutų, reguliariai 
d $32.50 vertės g «| g
S Vyrų dailus siutai, visokių didu- 
n mų, skaisčiai mėlyni, žili, gražus 
S ir juodai maišyti: reguliariai $35 
fl verti; pardavimo 

kaina
I Geriausi sandėlyj.
| vimui po $50. Parda- 4|I vimo kaina
| Dailus nauji siutai.
A $30.00 vertės
I siutas

reguliariai $35

$22.45
Pirkti parda-

luotas No. 2

$17.85
Pritinkantis naujos stailčs siutai.

Mes pirkome juos pardavimui po 
$40.00. Partyivi- C$12 R 
mo kaina

M. ARCIBAŠEV Vertė P. K AS susipykau su vienatiniu artimu man žmogum, 
vien tik dėt to, kad jis panorėjo po ilgų abe
jonių ir kančią atverti man akis!..

Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)

ELENA. — Niekam aš neatsidavi.au!.. Kam tu 
mane taip užgauni?

IZMAILOVAS pašokdamas iš pasiutimo]. — Ką 
aš žinau?... Gal bul tu gyvenai ne lik «m juo... 
tu daug jų turėjai’..

ELENA. — Petrai!.. Prisiekiu! ..
IZMAILOVAS neklausydamas]. — Tu drįsti dar 

kalbėt apie įžeidimą? Argi galima tave įžeisti, 
kuomet tu visa išsivoliojusi purvyne!.. Ne- 
jaugi tu manai, kad aš ištikrąjų taip aklas, 
jog nieko nemačiau ir nesupratau? Nejaugi tu 
nesupranti, jog aš pats save prigaudinėjai!, 
stengiausi verst save tikėti dėl to, kad mylė
jau tave, ir jeigu bučiau patikėjęs, lai butų bu
vę perdaug baisu!.. Ir gal būt uš bučiau pri
vertęs save tikėti iki galo, jeigu pats šiandie 
nebočiau pamatęs!..

ELENA pro ašaras]. Bet juk nieko pikta ne
buvo !.. t

IZMAILOVAS. — Tu dagi nesupranti, kas bu
vo?. . Buvo tas, jog tu sugriovei musų gyve
nimą, subiaurojai jį. apdrebiai purvais, atėmei 
iš manęs tikėjimą, ramumą ir savęs gerbimą!.. 
Tu privedei mane iki to, jog aš kaip šnipas se
kiojau paskui tave, netikėjau nė vienu tavo žo
džiu, nė vienu besimalonėjimu... Kiekviename 
vyriškyje mačiau tavo meilužį!.. Tu privedei 
mane iki to, jog aš nusižeminau ėmęs klausi
nėti dagi pas svetimu.", žmones!. . Klausinėjau, 
dariau iš savęs juoką, dėl to, idant įsitikrinus 
dėl to, kas jau ir taip buvo aišku!..

ELENA su skausmu], 
aišku?.. .

IZMAILOVAS
biauri, melaginga moteris, sutvėrimas be sie
los ir be širdies, vien su smulkiais begėdiškais 
geiduliais!;. Jeigu tu manęs dar ir neapgavai, 
jeigu tai tiesa, kad tai buvo pasitaikymas, tai 
tu vistiek apgausi mane ryt, už pusės metų, už 
metų... bet apgausi!.. Biauriai apgausi, dėl 
to kad tau nėra kuo daugiau gyventi, o drąsos 
tiesiai eiti tau neužteks!..

- Bet kasgi... Kas —

Arkų tas, jog tu — ištvirkusi,

pažįsti!..
IZMAILOVAS. Aš tavęs nepažįstu?.. Aš pa

žįstu tave visą, ikj smulkiausių sielos brūkš
nelių’. . Tik aš perdaug mylėjau tave, ir neno
rėjau žinoti tai, ką žinojau! Aš užmerkdavau 
akis prieš visą tą bjaurumą ir purvą, stengda
masis vaikiškai visa ką išaiškinti kitaip... Aš

ELENA [piktai]. — Na, taip, aš žinau!.. Tas 
niekšas visados kurstė tave prieš mane!.. Tai 
jis dėl visko kaltas!..

IZMAILOVAS. — Kaip tau ir liežuvis kruta taip 
sakyt!.. Argi jis pamelavo?.. Štai, tame visa 
tavo siela: tau ne tas svarbu, ar kalta tu, bet 

kas tavo kaltę parodė!.. A šsenai imčiau, kad 
tie, kurie nemaitė tavyje moteries, visi buvo 
tau — kvailiai ir niekšai!. . Tu atstūmei visus 
gerus žmones, o apsisupai save pašlemėkais 
garbintojais... Ir galų gale privedei iki to, jog 
su pagalba tarno, kuris dabar virtuvėje pasa
koja istorijų apie lai, turėjau mušti tavo mei
lužį!.. [Vaitodamas griebiasi už galvos ir 

puola į kėdę].
ELENA. —- Aš nežinau, apie kokius meilužius 

tu kalbi?!
IZMAILOVAS [lyg klejodamas]. — Ką tu pada

rei su manim? Ką tu padarei su mum abiem?.. 
Kas galėjo tikėli, kad kada nors aš nueisiu iki 
tokias niekšybės, iki tokio nusižeminimo.. . 
Kadai aš pradėjau atsiprotėti, aš maniau, kad 
jeigu pamatysiu pats, aš liesiok apleisiu tave!.. 
Bet tame mele, kuriu tu įpainiojai mane ir sa
ve, aš nebegaliu duot sau aipyskaitos, aš ma
čiau tave glėbyje meilužio ir — netikiu pats sa
vo akim!.. [Labai sujudęs, pritraukdamas ją 
prie savęs'. Elena, širdele mano... pasakyk 
tiesą!..

ELENA. Ką gi aš begaliu tau pasakyti?.. Aš 
sakau, o tu netiki!.. Aš tau nenusidėjau!..

IZMAILOVAS. 'Piešai?.. Elenar tiesa?.. [Spau
džia pos rankas įsu ilgėsiu ir vilčia žiūrėdamas

ELENA. Beabcjonės liesa!.. Kvailas tu!..
IZMAILOVAS. — O jeigu ne?.. O jeigu tu ir 

dabar sieloje juokies iš manęs!.. Taip nesi
elgia su moterims, kurios to nesileidžia!.. O 
jūsų pasimatymai?.. »

ELENA. Nė kokių pasimatymų aš neturėjau!.. 
Aš tik kartą buvau užėjus pas jį valandėlei, 
idant pasiaiškintų. Taip nereikėjo daryti, bet 
aš nepridaviau tam reikšmės... Ir ant galo, 
juk aš viską tau pasisakydavau!

IZMAILOVAS [atstumdamasi jos rankas]. — Me
luoji!. . Tu nesakei man, kad buvai pas jį!

ELENA. Na, tai reiškia... užmiršau...
IZMAILOVAS. Užmiršau? - [Karčiai juo

kiasi]. Taip! Keistas užmaršumas! O laiš
kai, o telegramos? Ar irgi užmiršai?. .

ELENA. — Na, gerai, aš tau viską pasakysiu: 
matai... kada tu važiavai į Maskvą, mes buvo
me kalimose: geriau, dariau kvailybių, ir juo
kais visi išgėrėme bruderšafto!,. Aš ant ryto
jaus ir užmiršau apie tai, bet tas kvalys...
. (Toliaus bus).

Del tų motyvų, nors vidujinė 
paskola šiuo momentu yra neiš
vengiama, s.-d. negali balsuoti 
Žu ją ir balsuojant susilaiko. 
K-d. ir liaudininkų balsais pas
kolos įstatymai priimta.

Trimis skaitymai priimta nu-

kreditus 60 mil. auks. Tie pini
gai esą reikalingi padidintai ka
riuomenei užlaikyti, be ko ne
galima apsieiti, padidėjus Lietu
vos teritorijai ir esant tokiai 

“leramiiii kaip dabar padėčiai, 
s.-d. nurodė kad einant tuo ke- 
iu ,kaip dabar, valdžia plėtoja 

'■»as mus militarizmą. Buvo 
skelta visa eilė ydų pačioj m ii- 
ii kariuomenėj, o tiek pat ir 

kariuomenės uky. S.-d. prieš 
įaujų kreditų paskyrimą.

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

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

Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk 

Tykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
•nosi. Seni ir jauni vyrai ir 
moterįs visi neatidcliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

D 
D

Tel. Yards 3654

Mrs. 'A. Michniewich
AKUŠERKA 

Aku- 
kolegi- 

prak- 
Penn- 

hos- 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo 

viso- 
Hgose 

ir
UI.3113 S. Halsted

Baigusi 
Serijos

t ik avus i

pitalese.
M sėkmingai 

aH tarnauja 
ttjK gimdymo. 
■H qa rodą v 

kiose liį 
jLJ moterims 

merginoms 
ted St. Chlcago, 
antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

machinovvs. Iš-
$6.85

kelnių sandėlio

$2.95

MACHINAWS.
$12.50 vertės vyrų
pardavimui 
po
Aukavimas didelio
$4 ir $5 vyrų kel
nės po
Vyrų puikios kelnės vertos Iki $9,

$4.85
Vyrų augšto laipsnio kelnęš, $Į2 
ir $10 vertės pardavi- 
mo kaina

RAINCOATS.
Vyrų raineoats ver- < 
ti iki $15, po *

VAIKŲ
Vaikų trumpos 
$1.25, dabar 
tiktai
Vaikų trumpos
$1.75, dabar tiktai
Po

KELNES.
kelnės

kelnes,

vertos iki

49c
vertos iki

89c
Didelis sandelis moteriškų aprėdą 

Stebuklingi bargenai, ateikit!
Moteriškos pančiakos vertos iki 
35 centų ■fl "7 a
dabar " a

Moteriški stubiniai 
ti $2.00, dabar 
Po
Moteriškos nosinukes, 
vertos 10c., po 
35c vaikų pančiakos 
dabar tiktai po

Moterų šilkinės pančiakos, vertos 
$1.25, dabar tiktai 
po
Didelis lotas veiščių, 
$3.00, dabar tiktai 
PO 
Moteriškos veistos 
dabar tiktai 
Po , 
Moteriški žiurstai 
verti $2, dabar

Unijiniai siutai veirti 
$1.75, dabar 
15c. nosinės, parsiduoda 
dabar po

Šventadieniniai marškiniai, verti 
po $5, dabar tiktai C O QQ 
PO
Vyrų $3 apatinės drapanos, parsi
duoda dabar tiktai $1.49 
75c ir $1 bovelnos apatinės 
drapanos po
Pančiakos vertos augščiau 25 cen
tų, parsiduoda 12c
Arrow marškiniai verti $2.50, par
siduoda dabar $1.69
Unijiniai siutai verti $2.50, parsi
duoda dabar 
po 

,$2 vyrų šventadieniniai 
niai parsiduoda 
PO 
35c ir 50c margos 
čiakos, tiktai po 
25c drobines pirštinės "3 *3 tf* 
parsiduoda po B i
$2 vyrų darbiniai marškiniai, par
siduoda tiktai $1.29 
$3 šventadieniniai marškiniai šia
me i pardavime tiktai 
P° z 
$5 planelio marškiniai 
tiktai po 
75c .ir $1 kakralaiščiai 
tikta'i po

49c
vertos po

$1.29
vertos iki $10,

$3.98
98c

pan-

$1.39 
marški- 

98c 
19c

$2.45

Visi karai atve
ža jus prie fron

to durų.

žiurstai ver-

$1.39
5c

.19c

MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ 
AUKAVIMAS.

Moteriškų šilkinės dresės, visos 
augštos klesos, vertos iki $27.50 
parsiduoda dabar $13.95
Vienas lotas dresių vertės iki 
$8.50, parsiduoda $3.44

Moteriškos puikios veistu, vertos 
$3.50, parsiduoda 
P<>
Moterų puikus sijonai 
$7.00, parsiduoda 
dabar po

Moterų augštos klesos sijonai, sto
ro serge, verti 
iki $15, dabar po

$2.50 
vimo
po

$1.69
verti iki

$2.88

$5.85
naktiniai ploščiai ant parda- 
dabar $1.39

mieros nuo

$1.29
$3.75 Voile veisti®, 
3G iki 54, dabar 
Po I
Vyrų geriausios rųšies $4 darbi
nės ir šventadieninės •*QQ 
kelnės po ■ ovO
Vyrų šilkinės parteiakos vertos 
$1.00, parsiduoda
dabar po *fOV
25c Lion Brand kalnieriai, visokio 
didumo, parsiduoda 
dabar po
$1.50 verti šilkiniai, 
parsiduoda dabar
PO
75c Wilson Bros.
čiakos po
Vyrų pančiakos, visų 
tos iki 35c., parsi
duoda po
Lotas vaikų trumpų 
tų iki $1.50, 
dabar po
$2.50 vyrų overroalls, parsiduoda, 
dabar tiktai
po
$2.50 vyrų Sweater
Coats po

Ovcrkotai atiduodami, beveik 
už dyką.

14c
kaklaraiščiai,

59c
pan‘ 33c

spalvų, ver-

17c
kelnių, ver-

89c

$1.29
$1.48

35c vaikų pančiakos parsiduoda 
dabar tiktai 19c
$4 pienelio marškiniai C 1 
tiktai po I
$1.75 ir $1.50 darbiniai 
marškiniai dabar po vCU
Vyrų puikios'skrybėlės, vertos iki 
$3.50, parsiduoda ff* 4 QQ 
dabar po I .©U

VAIKŲ SIUTAI AUKAUJAMI
Vaikų
duoda
po
Vaikų
duoda 
po
Vaikų
siduoda dabar
titkai po

siutai verti 
dabar *

siutai verti
dabar '

siutai verti

iki

iki

iki

$6.50, parsi-

$3.95
$8.50, parsf-

$5.97
$12.50, par-

$7.45

Pasižiurėk į var
dą pirma negu 

įeisi į vidų.

3103 So. Halsted Street Pietrytinis kampas 31-os gatv.

Ateik — Nepaisyk tolumos — sutaupysi pinigų.

Atdara vakarais ir nedėlioj iki pietų besitęsiant šiam gretam išpardavi
mui. Krautuvės įtaisymai ir parsiduoda.

Reikia 25 pardavėjų. Pirkiniai išmainomi iki krautuvė išsiparduos

Šilkinės Pančekos
GERIAUSIOS RŲšlES.

DEL MOTERŲ IR VYRŲ 
Prisiunčia

i?* , --- ------ .
Parsiduoda labai pigiai.
nie kiekvienam tiesiai iš dirbtuvei 
Galiniu matyti vakarais ir Subatoj 
p£r diena. *
Jį - • *

4 MRS. E. WASIL,
61.5 Centev Street, 

Diversey 4853.

JL ___ ___
čyptos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ................................,98c
Čyptos baltos žąsų sanitariškos 

.plunksnos svaras ...............
Gjfrti balti žąsų puvai sv. ...
Goriausi čvsti balti pūkai sv.

BECKS DEPARTMENT STORE
3323 So. Halsted St.

PLUNKSNOS.

$1.98
$2,2b

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmokelos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rūšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Yiktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mos parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mčlina ir ruda oda, astuo
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrotos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro- 
gvarantuojame, kad sučedysite bent 75 nuošimčius, 
dykai bikur mieste ar priemiestyje.

gos, mes tikrai
Mes pristatome

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedeliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
NATIONAL STORAGE CO.,

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatves.

neatsidavi.au
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Skaitytoju Balsai
(IZf i irę ik itas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

Didė^s šeimynos.

Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

\ jate savo pinigus šia- 
a me tvirtame banke,

jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St.,

Taip rase Draugas savo re
dakciniam straipsny (nr. 210). 
Draugas sako: “Žmonėms besi
dauginant ant žemės atsirado 
bijančių, kad veikiai nebus duo
nos lodei sumanyta mažinti gi
mimų skaičius moterystėje. 
Pirm šimto metų tą skelbė pro- 
leslonų dvasiškis Maltinis, da
bar tą labai platina socialistai”. 
Draugas kalba apie dešimtį kū
dikių; sako, kad didesnė nauda 
ir laimingesnė šeimyna. Pa
vyzdžiui nurodo žydus; sako, 
jie turį skaitlingas šeimynas, ir 
dėlto žydai už visus turtingesni, 
nes tai esąs Dievo Apveizdos at
lyginimas už gerą moterystės 
vartojimą. Kai dėl žydų, tai ir 
jų yra daug labai suvargusių, 
bet, aplamai sakant, jų ranko
se ir pinigai. Antra vertus, jie 
mat Dievo numylėta tauta, nes 
ir Maižiešiaus laikais Jehova iš 
dangaus juos maitino. Bet 
mums, darbininkams, ta mylis- 
tos mauna iš dangaus nekrinta, 
reikia sunkiai dirbti, kad gavus 
dvidešimt penkis dolerius; o su 
tokiu menku uždarbiu prie to- 

|kio didelio brangumo, vienam 
negalima žmoniškai pragyvent, 
o ką jau kalbėt apie šeimyną! 
Draugas be reikalo prikaišioja 
socialistams. Socialistai taip- 
pat turi žemynas kaikurie net 
ir skaitlines, ir jas užlaiko taip, 
kaip ir kiti. Dėlto reikia la
bins kaltint kapitalistinę ne-

■ ■■■ ...'JĮĮ* _■■!!■!!J""1.1    ■■■I""1 

tvarką. Kapitalistams labai pa
tinka, kuomet randasi (langiaus 
vargšų, nes jiems lengvinus iš- 
naudot.

\ <

Valdžios taipgi džiaugias, kad 
didėja gyventojų Skaičius, bet 
kad jos yra kapitalistų įnagis, 
|ai darbininkų šeimynų gyveni
mo pagerinimu visai nesirūpi
na. Katalikų dvasiškija, tarnau
dama kapitalstų interesams, agi
tuoja, kad darbininkai turėtų 
dideles šeimynas; bet galima 
drąsiai sakyt, kad tokia agita
cija nieko nebepadės. Juo to
liau, juo darbininko šeimynos 
narių skaičius mažės, kol nebus 
pašalintas išnaudojimo ir kol 
nebus užtikrintas darbininko 
šeimynai gražus ir žmoniškas 
gyvenimas. O tai bus tik pakei
tus visą esamąją visuomenes 
gyvenimo sutvarkymo sistemą.

—Draugą skaitęs.—

[Atsiųsta]

ATSIŠAUKIMAS I VISUS 
LIETUVIUS AMERIKOJE.

NAUJIENOS, Chicago, III. ' - , ' 3
gerbiami tėvynainiai, jeigu mes 
visi vyrai ir moteijs ir visas jau 
nimas aukautumėm lik po vie
ną dolerį, mes visi lengvai pa
darytume didelę naudą ir sukel- 
tumėm didelį jausmą visų mu
sų kareivių Lietuvoj. Gerbia
mi, visi aukokite ir paremkite 
šitą garbingą darbą, nes musų 
liuosnoriai, išvažiavę praeitą pa
vasarį, atrašė mums žinių, ;ir 
prašo tokių aukų, labiausiai 
muilo ir abrusėlių, taipgi ir ci- 
garetų, nes Lietuvoj daugelis 
kareivių yra jau akis apgadinę 
nuo tenai dirbto muilo. Taipgi 
tas viskas yra be galo reikalin
ga visose ligoninėse.

Tas “draive” yra vedamas Ka
reivių Apskričio valdybos po 
priežiūra Centro valdybos bei 
visos kareivių organizacijos. 
Pinigai renkami ant tam tikrų 
čekių, kur kožnas čekis yra su

Severos uoles,,(ii>laifco
selrtiynossvelkhfa.’

’ y .-i. . s ■ v 1 1 ■ 'j ■ i.

Tyliai kenčiančios, į
Daugelis moterų ir jaunų merginų g 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais stre- ' 
nose, šonuoso, klubuose. Šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karšti n ir šaltin.

Or. A. R. Bhimenilial

EVERA’S
Regulator

r

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIU. AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

(Severos Rogulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir nešė 
kuogeriausias pasekmes. Gauk ji 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų “Severos”, Kaina $1.25 ir 6c 
mokesčių.

W. F. SliVEfcA C(L 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Silpnos .. Akis 
Skaudamos Akjs 
Raudonos Akis 
žvairos .. Akjs
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausįs 
Tekančios Ausis 
Ūžiančios Ausis 
Užkimštos Ausįs
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papiltus Gerklė

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

Telephone

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

Boulevard 6437

Franklin O. Cartcr, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Ncdčldie- 

nlais nuo 10 iki 12.

PRANEŠIMAS.
Daktaras Makaras, Lietuvys.

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 Perry Avė., Roseland, 111.

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.

** A k?ri I ) j A Mokslo, Literatūros ir 
/ \ -*•*•*• O Satyros žurnalas

♦ i ————————————————

Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eilės ir 
juokai. Puslapių 24. Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno!
“ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tuja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Farp Marshfield ir Paulina gaf. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki I vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

—..c. Mirga chroniškomis P—'mis, kraujo užnuodijamu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir vi L. K " TJnėmis ligomis.

35 So. Dearhorn St., kampas Monroe S't. 
Crilly Buildihg—ruimas 506. Imkite elivatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

Mes Chicagos Lietuviai Ex- 
Kareiviai vardan visos musų or
ganizacijos arba L. Ncprigul- 
mybės S. Sąjunga, atsišaukiame 
į visus lietuvius, labiausiai į vi
są jaunimą, kuris tik čionai yra 
augęs, taigi visi kaip vienas vy
rukai ir merginos stokite į tal
ką, į vienybę arba onc. Big Uni- 
ty, nežiūrėdami į partijų bar
nius ir visokius nesusipratimus, 
kas mums daug kenkia, labiau
siai dabartiniame laike. Jau vi
si matote kas darosi, ir kur tei-r 
srybe yra nukrypusi, taigi visi 
stokite j vienybę su savo Lietu
viais kareiviais, kurie yra tikri 
Amerikos piliečiai ir vyrai, ku
rie kovojo už laisvę visų, ir var
dą Amerikos lietuvių, ir laisvę 
musų Tėvynės, eikime visi su 
kareiviais ir rasime kelią j vie
nybę ir geresnę pasekmę. Mes 
girdime tankiai žmones kal
bant. kad lietuviai kareiviai nie
ko neveikia ir niekur nesideda 
veikti. Tik bėda, kad ex-karei- 
viaį nesigarsiim taip tankiai ir 
neturi laiko garsinti savo veiki
mus, nes kareiviai veikia ir 
veiks tol, kol nebus laisva mu
sų tėvynė.

Cbicagos Lietuvių kareivių 
organizacija yra pasiuntusi dau
gybę rezoliucijų ir protestų į 
YVasbingtoną reikalaudami be 
paliovos, kad Amerikos valdžia 
pripažintų ir pagelbėtų musų 

Lietuvai tėvynei; vėliausiai mu
sų kareivių valdyba yra išsiun
tusi protestą arba rezoliucijas 
į prezidento Wilsono notą, ku
ri buvo paskelbta 11-tą Augus
to. Tos rezoliucijos buvo pa
siųstos taipgi keliems senato
riams ir kongresmonams. Taip- 
pat kareiviai vėliausiu laiku yra 
nusiuntę savo delegatą, vieną 
kareivį į Wasbingtoną perstaty
ti musų reikalavimus dėl musų 
tėvynės Lietuvos.

Klausimas, kiek yra šita Ka
reivių organizacija nuveikusi 
praeitą pavasarį? Šita kareivių 
organiz. yra nusiuntusi liuos- 
norių į Lietuvą per savo ofisą 
suvirŠ du šimtu penkiasdešimt 
vyrų, 258 kareivių. Daugumui 
tų vyrų buvo apmokėta visa ke 
lionė ir taipgi buvo duodama 
kožnam liuosnoriui po 10 dole
rių dovanų, kurie tenai išva

žiavę gintų savo tėvynę. Taigi 
mato gerbiama visuomenė, kad 
Šita kareivių organ. dirba ir 
dirbs visomis savo spėkomis 
dėl Lietuvos labo ir nė vienas 
narys toje organiz. negauna ir 
nereikalauja nė jokios pašalpos, 
lik visi dirba išsijuosę ir uždirb
tus pinigus arba aukas suvarto
ja geriems visuomenės reika
lams.

Mes lietuviai ex-kareiviai atsi
šaukiame į visuomenę melsda
mi visų žmonių bei kožno lie
tuvio, kad prisidetumėt ir pa
rom tumė te šitą garbingą darbą, 
kuris, jau dirbamas kareivių. 
Tas darbas tai yra naujas 

“drive” dėl Lietuvos kareivių 
arba Kalėdinė dovana. Ta do
vana yra tokia: viena karta ci- 
garetų, šmotas muilo, ir flbru- 
selis. Tokia dovana gaunama 
tik už vieną dolerį, kaipo au
ka kiekvienam kareiviui. Taigi

numeriu. Pinigai yra aukauja
mi po vieną dolerį, ir čekiai pa
silieka už kožną vieną dolerį ir 
daugiau prie to žmogaus, kuris 
lik/aukauja; galiukai tų visų če
kių su numeriais sugrįžta su pi
nigais per kolektorių; kolekto-
rius turi tiek pinigų priduoti,^ 
kiek tie čekių galiukai parodys. 
Visas tas darbas surašomas į 
knygas, kur bus galima ir leng
vai sužinoti per kareivių ofisą 
apie savo auką; tat visi rasite 
viską geroj tvarkoj, nes visas 
šitas darbas vedamas geriausioj 
kareivių sistemoj po priežiūra 
visų valdybų, taip kad nebus 
galima nė vienam padaryti klai* 
dos arba kokios šelmystos.

Visa gerbiama visuomenė ir 
visas jaunimas pti remki te s11q 

didelį darbą aukaudami ir pri- 

siųsdami aukas tiesiog į karei
vių ofisą, kur visiems bus če
kiai išduodami; arba tie ger
biau! ižmonės, norėdami prisi
dėti su darbu, sutverkite tam 
tikras stotis kitose vietose ir 
duokite žinią j kareivių ofisą, 
kur gausite visas informacijas 
ir čekius su organizacijos stem- 
pa. Visi tie čekiai dėl kolek- 
tavimo yra gaunami vien tik 
kareivių ofise. Taigi gerbiamie
ji, sujuskime ir pasiskubinkime 
nuveikti tą darbą, nes jis tęsis 
tik per du mėnesiu: rugsėjų ir 
spalių.

Laukdami visų gerų žmonių 
parėmimo, su pagarba,

Apskričio Valdyba:
Prezid. J. Savickas
Sekret. J. Elvikis
Kasier. G. Kuizinas

Vice-pirm. Paukštis.
Po priežiūra Centro Valdybos.
Liibuanian Ex-Soldiers Inde-

pendent Society, Headųuarters, 
3102 So. Halsted St., Chicago.

CSKESTRĄ-BENĄH 
1

Parūpina visokiem* I 
reikalams ; ■'

J. SALAKAS 4
1414 So. 4 y t h Courc Į! 

Cicero, III. i 
Tel. Cicero 2316

Itemyk

Tei. Boulevard 832#

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Kairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristika, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, garnio* ir ki 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo 
giją, biografiją, kalbamokslius, po 
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
Kr i imam e paskelbimus, užrašome |a 

trnščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ii 
“Dilgėles”. Mes padarėme musą 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už fa 
krasaženklių.

JOHN KUCHINSKAS ’
I «i w y g r 

LIETU VISU ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktas 

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

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

Tel. Canal 2552.

Teisinga drabužiy kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenini: Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 n uos. iki 50 nuoš 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir am 
orderio užsakyti siutai ir overkotai, 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyviu styiiaus 
?32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.0C 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai
po $45 ir $65. Mėlyno sorge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoŠ. kiek- 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

3. GORDON
1415 Sn. Hnlsfpd St. Chicago. Ui

SKAITYKIT IR PI.ATINKTT 
“N A U J I E N O S”

PERMAINĄ
S. A. BELSKIS

Lietuvis Vaistininkas nupirko H. M. Bischoff’o 
Vaistinyčią.

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai bus kuo teisingiausiai suteikiami.

Phone Canal 114

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

Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

■MMMH

STPAIGHT
10

12 
OTHEK 
SlZpS

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma snecialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tčmykite mano paradų.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kurh 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
turno, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
atomą su elektra, parodančia ma 

žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. N« 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th Su kampai 
Aabltn.d Avė. Tel. Drover 9660

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chronil- 

kų, — nervišką ligą.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

DR. C. K. KLIAUDA
DENTISTAS

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

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

.Lj: s, -.; ——   —d
—iina^m—ii

Rez. 1139 Indrpendencr Blvd. Chicafo
Telephona Van Buran 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted SU Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7-8 P. M.

Telefonas Pallman 85V
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigaa Av^ RoaelaMd 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

DENTISTAS
: Męs savo darbą gvarantsojame 

Kalbame visas Europikkas kalbas 
8804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street 
V" —............... ——— 

MELBA
> B

10*
STRAIGHT

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakari*
Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

I. LEWI5CICAR MICCaNE^KlIJ.,
Laųįest Independent Cįar Facfory in the World. i!

*'*w‘ M..“" Km,-* |

Telephone Yards 5834

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

į DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

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

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.-

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

• Telefonas Drexel 2880V  -

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 Laba'ratorija: 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.

Telephonai:

09. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE^IS
GfDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phona Canal 6222. Va
landos: 1 tiri 5 vai. vakaro, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

Dr. M. Slupnicki
'Į 3107 S. Morgan st. Chicago 
11 ?
| VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
J - {W —■, I ■ ■■*■1 ■ II ■ I II

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
: DR. YUšKA :
; 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
* Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 j 
m vakare.
16 Rezidencija: 2811 W. 68 St 

Tel. Prospect 3466
inMIHIlBHBH «■■■■■■■■■

PRANEŠIMAS

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

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

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

Nuo ryte iki piet.
Tel. McKinley 263

____ —— ______.
KBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
J Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS ■
B Gydytojas ir Chirurgas
J VALANDOS: 9—12 ryto J 

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

Chicago, III.
IThbbbbbbbbbbbbbbbbbb

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

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakar*.
Tel. Prospect 1157
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nieko doro iš jų negalėjo iš
eiti. Pirma negu pradėt 
ginčą, reikia žinot, apie ką 
tas ginčas eis.

Editor P. Grigaiti*
Klerikališkas 
anarchistas.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

paleistų iš kalėjimo kenčian
čius už laisvę!

“Manau, kad .Tusų paaiški
nimas duos kitokios minties 
daugeliu komunistų apie so
cialistus.”

Tam skaitytojui mes pirmiau
sia paiaiškinsime apie komunis
tų daromus priekaištus sociar

Lietuvos klerikalų vadas, Ilsta,ns-
kun. Krupavičius, Steigia- , J1i:sai n,ini;. kad ?eks“s ,sf<1‘ 

- niani Svirne pasakė, kad jairi Lnp() paso(iin(aS ne už kokį- 
geriausia patinkąs anarchi- nors socialistų “parsidavimą" 

$7.00 per year outsnlejrf Chicago. | stų idealas, t. y. toks V1SU0- kapitalui, o už tai, kad jisai ko- 
menės stovis, kur nėra jo- prieš kapitalų! Jisai-gi 
klOS Valdžios. Bet Šiandie, | ?’ra ^>oc,l‘bstų partijos vadas ir 

| girdi, anarchizmas dar ne- 
tinka, kadangi žmonės dar

kZdfeū. ibHriūt nes« priaugę prie to, kad

Subscription Rates: • 
18.00 per year in Canada. 4 - * • • • A -
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chieago, III., i—1— _------ 1 __
March Srd, 1879.

jų kandidatas į prezidentus. 
Taigi šito vieno fakto pakanka, 
kad parodžius, jogei socialistai

Naujienos eina 
neelėldienius. Leidiia Naujienų Ben- galėtų anarchistiškai gy- 
drovS, 1739 S. Halsted St., Chicago,1 v 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paitu:

Metams________ _____
Pusei metų ______ 
Trims mėnesiams   —. 
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui 

Chicagoje — per neiiotojusi 
Viena kopija_______
Savaitei_______________
Mėnesiu:

Suvienytose ValstijoM, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ........ . $7.00
Pusei metų ______
Trims mėnesiams-------- r------- 2.00
Dviem mėnesiams ------,_____ 1.50
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosai
(Atpiginta)

Metams_____________ .. . $8.00
Pusei metų _________ - 4.50
Trims mėnesiams _________  2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
$4.50
2.25
1.71

. 1.00

03
1$
75

4.00

Nevykę debatai.
Brooklyne nesenai įvyko 

vieši debatai tema: “Kokia 
geriausia Lietuvos valdžios 
forma?” Laikraščiai prane
ša, kad vienas debatantų sto
jo už dabartinę valdžią, o 
antras už sovietų formą. Po 
debatų buvo balsuojama, ir 
didžiuma publikos pritarė 
sovietų valdžios šalininkui.

Toks rezultatas parodo, 
kad publikai nebuvo tinka
mai išaiškintas klausimas. 
Ji, matyt, neatskyrė vald
žios formos nuo valdžios są
stato arba jos politikos. Bal
suodama neva prieš tą vald
žios formą, kuri dabar yra 
Lietuvoje, publika ištiesų iš
reiškė savo nepasitenkinimą 
pačia dabartine valdžia.

Šito skirtumo tečiaus, ma
tyt, nesupranta ne tiktai pa
prasta publika, o ir daugelis 
musų laikraščių redaktorių. 
“Vienybė Lietuvninkų”, pa
vyzdžiui, neranda nieko nuo
stabaus tame, kad sovietų 
valdžios formos priešas, až- 
uot išrodinėjęs, kokia vald
žios forma yra geresnę už 
ją, gynė “dabartinę (Lietu
vos) valdžią”.

Panašų nesupratimą rodo 
ir “Laisvė”. Jos aprašyme tų 
debatų sakoma, kad visuoti
nu balsavimu išrinktoji val
džia esanti “buržuaziška”. 
Visuotinas balsavimas visai 
nėra buržuaziškas dalykas; 
buržuazija, kur tik gali, vi
suotinam balsavimui prieši
nasi. O jeigu buržuazija lai
mi visuotinam balsavjme, 
kada jisai tampa įvestas, tai 
priežastis yra ne balsavimo 
tvarkoje, o darbininkų nesu
sipratime.

Balsavimas yra kaip ir 
veidrodis. Bet rusai turi to
kią patarlę: “Nečevo na zer- 
kalo peniat, koli roža kriva” 
(Nereikia peikti veidrodį, 
jeigu snukis kreivas).

Taigi minėtuose debatuo
se valdžios formos klausi
mas buvo pakeistas klausi
mu apie gerumą arba blogu
mą tos valdžios, kuri šiandie 
yrą Lietuvoje. Ir, žinoma,

vent.
Todėl kun. Krupavičius 

yra reakcijos šalininkas ir 
stoja už tai, kad valdžia ge
ležinėje rankoje laikytų 
žmones.

To klerikalų vado žod
žiuose yra mažiaus priešta
ravimo, negu daugeliui žmo
nių gali rodyties.

Girti anarchizmą ir stoti 
už reakciją nėra prieštara
vimas, kadangi anarchizmo 
idealas yra praeities, o ne 
ateities, idealas. Žmonės ga
lėtų tvarkyties be jokios val
džios tiktai tada, kada jie 
nepriklausytų ekonomiškai 
vieni nuo kitų. Ekonomiška- 
gi žmonių nepriklausomybė 
vienų nuo kitų praeityje bu
vo didesnė, negu dabar; ir 
juojtolyn, tuo labiaus ji nyk
sta.

Anarchistas yra reakcio
nierius. Klerikalas irgi yra 
reakcionierius. Bet klerika
las prie to da yra ir despo
tas, nes jisai tarnauja išnau
dotojų klesai. Išnaudotojai 
turi laikyt pavergime žmo
nes, kad galėjus išnaudoti 
juos. Vienok patys sau iš
naudotojai reikalauja kuo- 
didžiausios laisvės. Sau jie 
yra anarchistai, o darbo 
žmonėms despotai.

Toks yra ir kun. Krupavi
čius. Anarchizmas jam yra 
idealas, o despotizmas prak
tika.

Apžvalga
ei

BOLŠEVIKŲ “MOKYTUMAS”.Vienas musų skaitytojas rašo:
“Gerbiamoji Redakcija!
“Jūsų dienraštyje No. 215 

buvo įdętas straipsnis apie 
skaičių Rusijos bolševikų-ko- 
munistų, kurių partija turinti 
tiktai 600,000 narių, o iš pas
kutinių žinių tai jų nesu nė 
500,(MM). Vienok ta partija 
vadinas ‘bolševikai*, kas reiš-

Valstijos, su daugiau kaip 120 
milionų gyventojų, kurie ne
labai, myli bolševikų jungų, 
bet duodasi save valdyti, kaip 
‘banda kerdžiui*.

“Taigi klausimas iškyla, ar 
rusiški bolševikai yra ant tiek 
daug mokytesni, kad vienas 
jų gali lengvai suvaldyti 250! 
Man tai išrodo nuostabu, ir 
aš negalėjau nieko atsakyti 
keliems musu komunistams, 
kurie tvirtina, kad yra netei
sybe rašoma apie Rusijos 
bolševikus. į Bolševikai, gir
di, turi tokį vardų dėlto, kad 
jų dauginus. O socialistai 
csų parsidavę kapitalui—ypač 
Amerikoj; dėlto Yr Dobsiąs 
esųs turine.“Amerikos socialistai esą tokie-jau, kaip krikščionys de niokratai: ant kelių atsiklaupę ir rankas susiėmę, meldžia valdžios ir kapitalistų, kad

Kas dėl socialistų ‘‘meldimo” 
valdžios ir kapitalistų malonės, 
tai čia irgi yra tuščiais komu
nistų prasimanymas. Socialis
tai, žinoma, niekuomet ant ke
lių neklupojo prieš'valdžių ar
ba prieš kapitalistus. Jie tiktai 
reikalavo amnestijos politi

niams kaliniams. Beikalaut-gi 
amnestijos nėra nusižeminimai. 
Niekas į jų taip nežiūri. Kada 
kitusyk Rusijoje caro valdžia 
buvo prigrudus kalėjimus revo
liucionieriais, tai visi laisvesnių 
pažvalgų žmonės reikalavo, kad 
pirmoji Durna išleistų įstatymų 
apie amnestija (po kurio turė
jo pasirašyti ir caras, nes kitaip 
tas įstatymas nebūtų turėjęs 
reikšmės). Laike antrosios Ru
sijos revoliucijos, kada buvo nu
versta caro valdžia, taip pat .vie
nas iš pirmutinių revoliucionie
rių reikalavimų buvo amnesti
ja. Ačiū šita j amnestijai, galė
jo sugrįžti į, Rusija visi dabarti
niai bolševikų vadai.

Taigi komunistai, kurie šian
die smerkia socialistus užtai, 
kad jie reikalauja amnestijos, 
pasirodo labai kvailais žmonė
mis.

Amnestijos reikalavimas, tie
sa, kartais esti surištas su tū
lais nemalonumais. Jeigu krei
piesi prie valdžios su tuo reika
lavimu, tai turi išreikšti jį for
moje peticijos (prašymo), ir 

tai, suprantama, yra nesmagu. 
Bet šitokie nesmagumai dažnai 
esti neišvengiami. Pavyzdžiui^ 
kada kapitalistiškas teismas pa
traukia atsakomybėn revoliu
cionierių, tai apkaltintojo advo
katas turi stengties pertikrinti 
teismų ir prašyt jo, kad jisai 
pripažintų tij| revoliucionierių 

nekaltu. Jeigu teismas pasmer
kia revoliucionierių ir šis nori 
toliams kov ii ir apeliuot į augš- 
tesnj teis tą, tai jisai turi pa
duot p iymą — kitokio kelio 
nėra. Ir visi taip daro. Palys 
mūsiškiai komunistai, 'sakysi
me, išleido dešimtis tūkstančių 
dolerių, stengdamiesi išteisinti 
savo lyderius — Stilsonų ir ki
lus. Daugiaus net; kad gavus 
teismo arba valdžios ma
lonę, jie net užsigynė savo parti
jos! Todėl jų priekaištai socia
listams yra begėdiška veidmai-

Rusijoje, — panašiai, kaip tū
lų laikų viešpatavo Vokietijoje 
Scheidemano partija, kuri yra 
senosios Vokiečių SočiaIdemo- 
kralų Partijos dalis paėmusi 
viršų ant mažumos. Rusijoje 
didžiu m iečiai nukrypo į komu
nizmų, o Vokietijos didžiumie- 
čiai — į “sočia Ipa trio t izmų.”

Kad Rusijos didžiumiečių par 
lija dabar turi ne daugiau, kaip 
500,000 narių, tai taip rašo ofi
cialia jų organas Amerikoje, 
“Soviet Russia”. Jeigu komunis
tai ne t ik i,s tai tegul jie pažiūri 
ir ]>alys persitikrina.

Ret daugeliui, matoma, yra 
nesuparntania,, kaip 500,000 
(arba mažiaus bolševikų) gali 
valdyt tokių didelę šalį; kuri 
turi apie 120 milionų gyventojų. 
Vienok tai yra gana paprastas 
dalykas. Tų pačią Rusiją, da di
desnę, negu dabar, kitąsyk per 
ilgus laikus valde caras, kuris

partiją ir iš pusės iniliono žmo
nių. Jisai galėjo valdyt jų to
dėl, kad žmones neturėjo bal
savimo teisės, neturėjo spaudos 
laisvės, žodžio laisvės, susirin
kimų laisvais — lygiai, kaip 
bolševikiškoje Rusijoje.

Be to, kaipo į pavyzdį, kur 
menka mažuma valdo šalį, gali
ma nurodyti ir į Lietuvos Smc- 
tonos-Galvanausko laikų. Lie
tuvos valdžią tuomet turėjo .sa
vo rankose “Pažangos” partija; 
o rinkimuose į Steigiamąjį Sei
mą pasirodė, kad ta partija ne
turi nė tiek šalininkų, kad pra
valius į Seimų bent vienų atsto-

Mes žinome, kad ne ačiu savo 
“mokytumui” caro valdžia vieš
patavo Rusijoje arba Smetonos 
valdžia Lietuvoje. Ne savo 
“mokytumu” pasilaiko ir Leni
no valdžia Rusijoje. Jos poli
tika kaip lik parodo, kad moks
lo įrankiais jie nepajiegia atsi- 
laikyt. Lenino valdžią juk ne
duoda savo priešams nei laik
raščius leisti, nei organizuoties, 
nei laikyt prakalbas viešuose 
susirinkimuose: ar ji taip da
rytų, jeigu bolševikai butų tai]) 
mokyti, kad galėtų visus su
mušti savo argumentais?Rusijos žmonės lenkiasi prieš bolševikų valdžios spėkij, o ne
Pasaulio Darbininkų

Judėjimas

Women’s

Dabar apie Rusijos bolŠevi

Pirmiausia apie jų vardą. Bol
ševikais jie vadinasi visai ne 
dėlto, kad jų butų daugiau, kaip 
kįtų žmonių; jeigu kuris komu
nistas šitaip pasakoja, tai jisai 
yra visiškas ignorantas. Bolše
vikai yra senosios Rusų Social
demokratų Partijos atskala, 'fa 
partija ėmė skilti 1903 metais, 
anlramę suvažiavime. Pradžio
je suvažiavimo Lenino šalinin
kai sudarė mažuma, bet į pa
baigų, prasišalinus keletui dele
gatų, jisai paėmė viršų (ketu
riais balsais). Ir nuo to jo frak
cija įgijo vardų “didžiumiečių” 
arba “bolševikų,” o priešingo
ji frakcija gavo vardų “mažu- 
miečių” arba “menševikų”.

Vėliaus bolševikai su menše
vikais visai persiskyrė, nors dar 
ilgų laikų jie vadino save social
demokratais. Pagalios, 1917 
m., bolševikai galutinai atsime
tė nuo Socialdemokratų Parti
jos ir įsteigė naujų partijų- ko
munistų. Iri jie išsižadėjo ne 
tiktai socialdemokratų vardo, o 
ir senųjų savo principų.Šiandie ta partija viešpatauja

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
[Federuotoji Presą].

šaukia moterų darbininkių 
konferencija.

Washington.
Trade Union League Washing- 
tono komitetas šaukia tarpval- 
stijinę moterų konferencijų, ku
ri įvyks VVasbingtone lapkr. 15 
d. Konferencijos tikslu yra pa
skatinti moteris organizuotis į 
unijas, kad jos geriau pažinu
sius savo reikalus, įstengtų pa- 
gelba organizacijos iškovoti ge
resnes darbo sąlygas, didesnę 

algų ir lygia įsu vyrais progų in
dustrijose. Tikimąsi, kad kon
ferencijoje delegatai dalyvaus 
nuo virš 100 miestų ir 
daugelio valstijų.

nuo

Reikalaus amnestijos.
[Federuotoji Presai.
’1 * , — AmerikosWashington.

Darbo Federacijos prezidentas 
Samuel Gompcrs ir kili virši
ninkai rugsėjo 13 d. cipsilaiikys 
pas gcnėralį prokurorų Pahperį 
ir pareikalaus amenslijos poli
tiniams kaliniams. Tas apsilan
kymus pas prokurorų buvo su
tartas pirmiau, bet negalėjo į- 
vykti, kadangi Gompersas turė
jo išvažiuoti iš Walshingtono. 
Reikalavimas daromas yra su
lig Amerikos Darbų Federaci
jos konvencijos nutarimu. Tuji 
tikisi, kad konferencija su Pal
mečių turės pasekmių, nes Wil- 
sono administracija, girdi, turi 
kuo nors iaiteimokėti Gom persui 
už jo rėmimų Cox kandidatū
ros.

Prasideda Hatfieldo byla. 
[Federuotoji Presai.

Williamson, W. Va., nigs. 7.Šiandie čia prasidėjo nagrinėjimas bylos Matomu policijos

viršininko Sid Ilatficld, kaltina
mo nušovime gegužes 19 d. sep
tinių Baldwin-Feltz mušeikų- 
detektivų. Kartu su, juo yra tei 
siami dar 23 Matcwano piliečiai 
už dalyvavimų tame susirėmi
me, kuriame be tjj mušeikų, dar 
ilko užmušti trįs žmonės, jų tar 
pe ir maistelio majoras Testcr- 
man. Mušeikos buvo atvykę 
mėtyti darbininkus iš Lutų už 
prisidėjimų prie unijos. Už dar
bininkus užsistojo mayoras ir 
jj mušeikos nušovė. Tada po
licijos viršininkas su savo pa
galbininkais pradėjo šaudyt m u* 
šeikas. Prie jų prisidėjo būre
lis anglakasių ir mušeikos li
ko nugalėti.

Kaltinamuosius apsiėmė, gin
ti keli žymus atvokatai ir mano
ma, kad jie bus išteisinti. Tei
sėjas Damron irgi yra prielan
kus kaltinamiemsiems. Kad po- 
litickicriai negalėtų padaryti į jį 
spaudimo, jis atsisakė statyti 
savo kandidatūrų antram termi
nui. Tik prisibijoina, kad jo 
terminas gali išsibaigti pirm ne
gu bug pabaigtas bylos nagrinė
jimas... Organizuotieji anglia
kasiai yra tuo labai susirūpinę.

Mokinsis vesti dirbtuves. 
[Federuotoji Presai.

New York. — Kad išmokus 
kaip vesti dirbtuves, rujisiuviai 
mokinsis mokslinės produkcijos 
ir pirklybos drabužiais. Inter
national Ladies’ Gannent Wou- 
kers unijos švietimo komiteto 
sekretorius Cohll paskelbė tai, 
išdėstydamas unijos švietimo 
programų sekamiems metams.

“Greit įaugant reikalavimui 
darbininkų dalyvavimo vedime 
industrijų, darbininkų nuosavių 
dirbtuvių ir centrų paskirs li
mo”, $ako p-lė Cohn, “inteli
gentiški vyrai ir moterįs, kurie 
dirba dirbtuvėse ir kasyklose, 
turės parūpinti smegenis netik 
produkcijai, bet ir vadovavimui 
ir vedimui. Mos apdirbinėja- 
mc smulkmeniškų pienų dėl niu 
sų narių, kurie nori dirbti toje 
dirvoje, sulig kuro jie galės iš
mokti netik kaip padirbti dra- 
uižė, bet ir vesti jo išdirbinių 

ir pardavimų”.

Visi remia socialistus. 
[Federuotoji Presą].

Nevv York. — Daugelis New 
Yorko piliečių, kurie nėra na
riais Socialistų ])arlijos, .apsi
ėmė daboti balsavimo vietas 
laike specialių rinkimų rūgs. 
16 d., kada bus renkami nariai 
, valstijos legislaturų užimti vie 
tų penkių pašalintųjų socialist- 
tų. Pašalintieji socialistai irgi 
išstatė saVo kandidatūrų. Rei
kės daboti virš 200 balsavimo 
vietų ir Socialistų partija mano 
prie j ii pastatyti 1,000 žmonių.

Daugelis unijų balsuoja apie 
paskelbimo balsavimo dieną pu
sės dienos švente, kad visi na
riai galėtų balsuoti.

Buvusiųjų kareivių organiza
cija — World War Veterans— 
irižadejo savo pagalbų ir jos 
nariai veiks kalbėtojai gatvėse 
ir kaipo literatūros dalintojai.

Pusė $30,000 kampanijos fon 
do jau yra surinkta.

Gyventojai bėga iš miestelio. 
[Federuotoji Presą].

Butte, Mon. — Po mušeikų 
užpuolimo pereitą pavasarį ant 
beginklių mainierių, piketavu
sių Anaconda kelio, gyventojų 
skaičius Būtie nuolatos žymiai 
mažėja. Net ir mokyklos šie
met samdys daug mažiau mo
kytojų, kadangi labai sumažėjo 
vaikų skaičius.

įvairumai
Linams rauti mašina. — New 

Yorko biznieriai, Kanados linų 
augintojai ir valdžios atstovai 
padarė ties Troy, N. Y., bandy
mus (naujai išrastos mašinos li
nams rauti. Ta mašina grąsina 
išmesti iš darbo daug dirbančių 
prie linų auginimo darbininkų. 
Su ta mašina liko nurautas pen
kių akrų laukas į tris valandas, 
kuomet rankoms dirbant tokį 
laukų nuvalyti turėjo dirbti 40 
darbininkų per tris dienas.Malšina išrauna linus su šaknimis ir pati suriša į nedidelius pundelius.

West Virginijos 
kalnuose.

Mingo gyventojams, kodėl jis 
pašaukė kareivius, pasakė: 
“Mes negauname tinkamos ko
operacijos iš niekurių pavieto

sc
O kasyklų savininkai sušuko: 

“Amen”.

Paul hanna
11.

[Federuotoji Presą J.
Williamson, Wa. Va. — Du 
rifo pagalbininkai šįryt iškrėtė
mane jieškodami ginklų. Jie 
mane, kad aš galiu apšaudyti 
Sid llartfield ar teisėja Dam
ron, pradedant Matewan bylų.

'lai buo labai draugiška kra
ta, kuriai aš pilnai pritariau. Il
ga eile kalnėnų ėjo į teismų ir 
apČiupinėjimai kepurių ir skry
bėlių rodė, kad kišenini ir dir
žai nėra vienatinė viela paslėpi
mui ginklų, kad įnešus juos į 
teismų.

Nešiojimas ginklų yra už
draustas šioje apygardoje. Bęt 
kasia du ar trįs vietos žmonės 
susitinka, jie tuoj pradeda ly
ginti savo revolverius ir kalba 
apie šaudymų.

Nedoros išvaizdos ir nelanks
tus žmonės slankioja po vieną 
ar du apie visas geležinkeliu 
stotis nuo Kenova iki Bluefield. 
Tai Baldvin-Fcltz “detektivai”, 
apsikaustę plienianiais šarvais 
apsisaugojimui nuo gyventojų, 
kuriuos “ginti” jie. atvyko.

Pulk. Burkhardt Jiingt. Val
stijų kareiviai atvyko iš Ohio 
įsitikinę, kad viskas butų gerai, 
jei angliakasiai, jų giminės ir 
partizanai butų nuginkluoti. 'lo
kių propagandų vedė kasyklų 
savininkai, valdžia ir presą. Jie 
tikrino, kad visos kasyklos tuo- 
jaus atsidarytų, jei agitatoriai 
negalėtų pasiekti masių.

Ta teorija greitai miršta. Ka
reiviai išbuvo jau veik dvi sa
vai Ii, bet nebuvo ne mainierių 
užpuldinėjimų, nė kasyklų atsi
darymų.

Apskričio teisėjas James 
Damron yra teisingas teisėjas. 
Jis tiki į nusiginlavimą— abie
jų pusių. Taip vakar teisme jis 
garsiai perskaitė vardus 50 
žmonių, kurie turi tuojaus sudė
ti savo ginklus, nes kitaip jie 
bus areštuoti civilcs ar karinės 
valdžios. Tie 50 žmonių — nuo 
kasyklų superintendentą iki 
daktarų įstatymų ir medicinos 
—pirmiau savinosi teisę vaigš- 
čioti prisirengusiais barties ir 
užmušinėti.

Re įvardijimo tų 50 žmonių, 
teisėjas paskelbė savo šerifui ir 
jo pagalbininkams ir karinin
kams, kad jie turi eiti ir prieš 
kitus gyventojus, kurie turi 
ginklus. Kadangi Jungt. Valsti
jų kareiviai, po Chateroy “mū
šio”, užtiko korporacijoj kulka- 
svaidį arli kasyklos ir jį konfis
kavo, teisėjo Damron žodžiai 
buvo persergėjimu kasyklų pri
vatinei milicijai.

Fcderaliniams kareiviams at
vykus, keletas riaušių, kad ir 
sukurstytų ar surengtų pačių 
mušeikų, butų iššaukę karo sto
vio paskelbimų ir sustabdę uni
jos veikimų, kas butų suteikę 
didelių patogumų kasyklų sa
vininkams. Sekamai teisėjas 
Damron persergėjo savininkus 
prieš organizavimų tokių riau-

“Visiems žmonėms šiuo pra
nešama, kad sulig su teiktųjų 
man gale, atsitikime kokioTnors 
suardymo ramumo, sumišimų, 
miegalių susirinkimų ar prieši
nimus įstatymams, ar neteisėto 
vartojimo šaudomųjų ginklų 
apie kokia nors kasyklų, aš pa
liepsiu pavieto šerifui ir tiek 

pagelbininkų, kiek bus nuskirta 
pasirašiusiojo, ar jo įsakymu, 
tuojaus iškratyti visus žmones, 
namus ir vietoves, įskaitant ir 
samdytojus, ir žmones abelnai 
esančius tų kasyklų apielinkėj, 
įsakant tam šerifui paimli visus 
ginklus ir amunicija, kokia' 
rasta tuo laiku kratose”.

Jei kas nors atsitikiu, kas iš
šaukiu šitokį paliepimą, jį vy
kins šerifas G. T. Blankenship, 
kuris labai norįs pajieškoti re
volverių, šautuvų ir kulkasvai- 
džių ir pas kasyklų operatorius.

Blankenship ir teisėjas Dam
ron nenorėjo, kad kareiviai bu
tų atgabenti ir nenori jokio ka-.i 
ro stovio. Turbūt juos mintyje 
ir turėjo gubernatorius Corn- 
wcll aiškindamas nustebintiems

■m

Iš įvairių Sričių
Karo pasekmės. Esanti Ko- 

penhagene, Danijoj, tam ti|<ra 
draugija, įsikūrusi tirinėjimui 
praėjusio milžiniško karo pa
sekmių, paskelbė žinias, kurias 
paskui paskelbė ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Draugija, 
jog dešimt kare dalyvavusių 
Europos tautų nužudė 35,320,- 
000 žmonių, tai yra, tos dešimt 
tautų turi tiek žmonių mažiau 
negu jos butų turėjusios, jeigu 
karo nebūtų buvę. Pabaigoj 
1913 melų tos kare dalyvavu
sios dešimt tautų (Angli
ja ir Franci ja . daugiau gyv 
tojų turėjo savo kolonijose

?n-
ic-

be850,000 gyventojų, kuomet 
karo tas skaičius turėjo pakilti 
iki 421,210,000; po karo vier ok 
jame dalyvavusių tautų gyv 
tojų skaičius sumažėjo 
389,030,000.
kalbamos draugijos vedėjai r 
no, kad jeigu ne karas, Euro 
gyventojų skaičius butų pasidi
dinęs ant 40 milijonų, taigi 
tų turėjęs priaugti iki 440,0(1)0.- 
000. Priežastys tokio didelio 
Europos žmonių sumažėjimo 

’.cl karo yra sekančios: karo lau 
kuos užmušta 9,819,000 karei
vių; dėl karo pagimdytų apide- 
mijų, dėl blokadų pasidariusios 
maisto stokos ir kitokių nelai
mių mirė 5,301,000 žmonių. Jlel 
mobilizacijos ir pašauktų karei
vi jos tarnybon 65,000,000 vyrų 
nuo 20 iki 45 metu negimė 20,- 
200,000 vaikų, kurie, jei ne ka
ras, butų turėję gimti. 'I 
karas atgabeno sumažėjimų 
ropos gyventojų ant 35,(MM),000 
žmonių mažiausiai.- Šernas

?n- 
tki 

Danų . statistikai, 
la
jos
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ligi 
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ĮSI-J. šliaužiui. — Tamstos r 
nėlių negalime suvartoti.

Walt Dim.— Eilės šlubuoja. 
Nedėsime.

A. Rukui. — Ačiu už nurody
mus ir patarimus.

Kazimieras Gugis

• Miesto OfteaO
127 N. De.rborn SI 

1111-11 Unity
Tel. Central

Vtda visokias reikalas, kaip kriminaliiktįos^ 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir popieras> j

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted $t

Ant trečių lubų
Tsl. Drover 1310

I

ui

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

r.EAL ESTATE-INSURANC E 
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes..

NOTARIJUŠA3
809 West 35th St., Chicago, I 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

1.

DR. A. MONTVli) 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 Rast VVashingtoo St. 
Marahall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephono Drover 5 )52

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutari 
3261 So. Hakted St., Chicago,

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestvj: 

ASSOCIATION BLDG,
19 So. La Šalie St.

no.
III.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.
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Medžiojimas gemblerių.

Rugpiučo 28 ir 29 dienomis 
musų kolonijoj policija darė 
medžioklę gemblcrių. Pirmąjį 
vakari) viename lietuvių galiū
ne suėmė tris lietuvius (kitiems 
pasisekė pabėgti), kurio betgi 
ta patį vakarą buvo paleisti už
simokėjus po dešimtį dolerių. 
Antrą vakarą policija, be kita 
užtiesė tinklą S. Broad\vay gat
vėj, ir pas vieną lietuvį laikro
dininką suėmė keturis “kostu- 
merius” (penktas ištruko pasi
slėpęs po lova), kuriuos paskui 
paleista užsistačius kiekvienam 
po 25 dolerius kaucijos, iki teis
mo. Teismas turėjo įvykt rug
sėjo 3 dieną, bet galų gale tapo 
perkeltas į May\voodą rugsėjo 
1(8 dienai. Kai]) tas teismas 
pasibaigs, jkimatysime.

Kadangi klerikalai savo spau
doj ir prakalbose nuolatos šmei 
žia socialistus ir laisvamanius, 
prikaišiodami jiems visokių pra 
simanytų blogų darbų, tai, kad

iBBBBBBBBBBBBfiBnicnnv
T. Pullman 5432 

AKUSERKA 
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State Str. 

Chicago, III.
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Į ir nenorėdamas, pažymėsiu Čia, 
kad visi policijos suimtieji yra 
klerikalų ir patriotingų tautie
čių žmonės. — XXIX.

_____  z <
Pasiuntė vieniems metams 

kalėjimam
Jack Johnson, paskilbęs neg- 

i ras pugilistas, liko nemažai nu
stebintas. Vakar federalis teisė

jas C.arpenter, po ilgų atidėlio- 
Ijimų pranešė jam nemalionią 
naujieną — paskelbė teismo 
verdiktą, sulig kurio Johnsonas 
turėsiąs atsėdėti vienus metus 
ir vieną dieną kalėjime ir už
simokėti tūkstantį dolerių bau
dos už peržengimą Mana akto 
beveik dešimtis metų atgal.

Mat valdžia dar to nebuvo 
pamiršus išsireiškė jis. — Aš 
girdėjau, kad ji niekuomet nie
ko nepamiršdavo, vienok ma
niau, kad mano dalyką ji len
gvai praleis.

Verdiktu taipgi neužsiganė
dino keli šimtai negrų, kurie 
susirinko teismo butan pažiop
soti.

Jis gyveno ant 1017 W. 47-tos 
gatvės.

Užmuštasis nežinojo ženklą 
Al. Gorinau, demokratų kandi
dato į senatorius ketvirto 
distrikto. Jis buvo pašautąjį 
vidurius ir mirė gabenant Ger
inau Deaconess ligoninėn.

Nekurie aiškina, kad užmu- 
šystė esanti grynai politinis mo
tyvas. Policistas Powers tapo 
areštuotas' ir uždarytas skerdyk
lų nuovadon užmušystės išnag
rinėjimui. Jis aiškinasi buvęs 
jo ir draugų užpultu, kad jį su
mušus.

Nušovė mušeiką.
Mielių 1 Fenne~sy, paskilbęs 

muš°;ka. vakar dieną t;’, p • nu
šautu per Engelwood stoties 
policist \ Thomas F. Bo\vcrs. Jį 
nušauti netoli 1221 \V 47-tos 

i gatvės balsavimo orno , septy- 
niolii-t.<m precinktc. trisdešim
to vardo. 9

Fennessy buvo paliuosuotas 
po areštavimui už sumušimą 
svičnieno Chicago Junction ge
ležinkelio kompanijos, laike 
“netiesuoto” streiko jardmenų.

Rado negyvą formoną dirbtu
vėj.

John Bolek, 42 metų am
žiaus 2237 W. 18-tos gatvės, 
tapo nužudytas užvakar naktį 
prausynėj W. H. Jaok- 
son & Co. dirbtuvėj, kuri ran
dasi ant 1529 So State gatvės. 
Zoleko galva buvo perskelta su 
pagaliu. Jis buvo tos kompani
jos formomis.

Policija mano, kad žmogžu
dystė yra pasekmė plėšikų už
puolimo. Nužiūrimą ypata areš
tuota ir uždaryta S. Clark gat
vės policijos nuovadon.

Apie devintą valandą ryto, 
I’. B. Wallnig, generaįis mana- 
džėrius, telefonavo iš savo ofi
so, 746 So. Michigan gatvės, 
dirbtuvėm. Bet niekas neatsilie
pė. Tada jis pasiuntė Charles 
Mase, klerką, pažiūrėtų kame 
dalykas.

Mase atrado prausinyci ų du
ris užremtas su šiupele. Kruvi
nas plaktukas ir sunkus lent
galio gulėjo gretyniais.

Naujas
Europos Žemlapis

SU

Lietuvos Rubežiais
Kokio buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusija 
1920 m.

Parodo

Nauja Europos Padalinima
Kaina 35c

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

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted S t., Chicago, III.

Lietuvon pinigus su pilna atsakomybe siun
čia Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

Apsiginklavę plėšikai) atėmė 
likerį iš vežėjo.

Užpereitą naktį du apsigink
lavę plžšikai automobilistai už
puolė Cicil Penn, 7441 Evans 
gatvės, ir atėmė iš jo už $600 
vertės degtinės ir alkoholio. Už
puolimas padarytas ant kelio į 
Argo. Penu vežė Argon prilio- 
duotą troką degtinės, kuri pri
gulėjo Many Blanke & Co., 
59-tos ir cKdzie gatvių.

Reikalauja $70,000 už koją.
Lillian Tucker, 15 metų am

žiaus, Ravinia mokyklos mo
kinė, kuri neteko kojos geležin
kelio nelaimėj trys mėnesiai at
gal, per savo tėvą padarė skun
dą prieš Northwestern geležin
kelio kompaniją, reikalaudama 
$70,000 atlyginimo..

Nutarė streikuoti.
Du šimtu narių Pentai Me- 

chanics Union, nesenai susitvė
rusios, bet darbil/vių da’r ne
pripažintos orgą/iiiacijo's, ku
rios darbininkai užsiima nauji' 
dantų dėjimų ir netikusių taisy
mu, praeitą naktį nutarė strei
kuoti. Jie reikalauja unijos pri
pažinimo.

JUSTKIBS— Kis Pabirę t  Uy Af* Car^r
lt

7000 darbininkų metė darbą.
Užvakar dešimtą valandą fy- 

to 700 darbininkų trijų firmų 
American Can kompanijos mo
lė darbą užjausdami genera- 
liam streikui, kuris buvo pas
kelbtas visoj šalyj Internacio- 
nalės Mašinistų asociacijos 
Asociacijon yra susibūrę tos 
kompanijos daibininkai.

Subadė dentistą.
l)r. John L. Kostoski, dentis- 

tas, gyvenantis ant 1215 Wesl 
Garfięld blvd., - tapo užpultas 
keturių banditų vakar rytą jam

■TAUJUKNOS, CMcagč, DL
■...... ... ......... —...........  ■
važiuojant automobily. Bandi
tai išmetė iš automobiliaus 
John Kaspcr, šoferį, subadė pei
liais dentistą ir atėmę iš jo au
tomobilių, 98 dolerius pinigais 
ir už $150 vertės brangakmeny 

■ nuvažiavo. Sako, jo žaizdos nė- 
I ra pavojingos.

Miestui užsimokėjo apie 
$50,000,000 taksų.

Chicagos miesto iždas vakar 
turėjo gana didelių įplaukų. Su
mokėta arti 50 milionų dolerių 
taip vadinamų taksų nuo gy
ventojų įplaukų. Manoma, kad 
virš pustrečio miliono dolerių 
yra sumokėta vidujinių įplau
kų departamentui.

Bėgimas iš Amerikos
MAURICE SMITU

[Specialia Federuotosioš Presos ir 
Nau jienų bendradarbis].

Nežiūrint visų suvaržymų, 
tūkstančiai ateivių darbininkų 
kasdie apleidžia Ameriką ir va
žiuoja į Europą. Delei to didie
ji Amerikos samdytojai, plačiai 
naudoj antįs ateivių darbą, yra 
tuo labai susirūpinę.

Laikraščiai, kurie išreiškia di
džiojo biznio nuomonę, jau su
stojo kalbėję apie masinius de
portavimus ir suvaržymą immi
gracijos. Susidarė didelės orga
nizacijos, su milionais dolerių 
propagandai tikslu “mokinti dar
bininkus pasilikti Amerikoje ir 
j ieškoti darbininkų Europoje”.

T. Coleman Du Pont, parako 
trusto galva ir pirmininkas In- 
ter-Racial Council, kuri vado-, 
vau j a šiame darbe, rašo straip
snį “Current Opinion” žurnale 
“Ar Amerika nori immigracijos 
ar emigracijos?” ir stovi už “pa- 
rinktinę immigraciją”.

žinoma, kapitalistams geriau
siai tinka tokie ateiviai, kurie 
bus nuolankesniais prie kad ir 
blogiausių darbo sąlygų ir Du 
Pont sako:

“Mums reikalinga yra parink- 
tinė immigracija; politika, kuri 
paskatintų geros rūšies immi
graciją, geriausiai pritaikomą 
šios šalies reikalams ir lengviau
siai asimiliuojamą”.

Kad gavus pigių darbininkų, 
bosai net sutinka išteisinti atei
vius darbininkus ir nuo “radika
lizmo”, kuriuo nesenai taip svai
dė į ateivius laikraščiai. Du 
Pont rašo toliau:

“Šauksmas, kad immigracija 
“turi būti uždaryta ‘apsisaugoji
mui nuo ultra-radikalizmo’ yrą 
•liekas daugiau, kaip tuščia rau
donoji hysterija. Visiškai igno
ruojama tas faktas, kad labai 
mažai radikalizmo randama tarp 
svetur gimusiųjų ir taipjau tas 
laktas, kad čia gimusieji ameri
kiečiai abelnai yra vadovais dar
bininkų agitacijos ir revoliucinio 
veikimo.

“Tik 1 nuoš. svetimkalbių laik
raščių parode palinkimą linkui 
komunizmo — daug mažesnis 
nuošimtis negu angliškų laikraš
čių. Mes taipgi neatkreipiame 
domės, kad ateiviai suteikė ne
tik raumenis, bet ir smegenis, 
kad jų vardai yra surišti su kiek
viena faze musų šalies vystymo
si, nuo dienos susitverimo res
publikos iki dabartinių laikų.

“ši šalis daugiau nebegali sa- 
vinties nė industrinės, nė politi
nės pasaulio laisvės. Kitos šalįs 
Icnktiniuojasi. Daigelis jų — 
kur tyronija tu>o sutriuškinta 
po karo kurka — dabar teikia 
viliojančia^ progas, ir jų sunai 
grįsta mkdo, Nuo mūšių paliau

bos 275,000 jau išvažiavo — o 
su jais ir $550,000,000.

“Čia reikia taipgi atkreipti 
atidą, kad emigracija iš Ameri
kos susideda beveik išimtinai iš 
vyrų darbininkų, kurie metė dar
bą dirbtuvėse ar kasyklose, kad 
j ieškojus naujų progų savo gim
tinėse šalyse, pasiimdami su sa
vim sutaupytus pinigus, kas ma
žiausiai apskaitant, siekia po 
$2,000 ant kiekvieno emigranto.

“Amerikoninimo darbas turi 
būti vedamas su pilnu supratimu 
ir prijautimu. Svetur gimusieji 
turi būti vedami į pilietybę iš 
meiles prie Amerikos, o ne iŠ 
baimės.

“Kokios industrijos remiasi 
ant svetur gimusiųjų darbo? 
Garbarnčse 67 nuoš. visų darbi
ninkų yra ateiviai, skerdyklose 
gi 61 nuoš,. 62 nuoš. darbininkų 
minkštųjų anglių kasyklose yra 
immigrantai. /

“Plieno ir geležies industrijo
se 58 nuoš. yra ateiviai; drabu
žių dirbtuvėse 72 nuoš.; bovel- 
nos išdirbystėse 69 nuoš.; vilnų 
ir audmenų' išdirbystėse 62 
nuoš.; cukrinėse ir geležinkelių 
taisimo būriuose 50 nuoš.

“Iš priežasties sumažėjimo 
immigracijos industrijos negali 
rasti reikiamo joms skaičiaus 
paprastųjų darbininkų ir pasek
mes tokios padėties publika jau
čia kįh’me kainų ir trukume kai- 
kurii^ reikmenų”.

Neronas ir Vilius.
Misterija.

N e r o n a s (įsikišęs švilpau
ja ant fleitos melodiją: trinia— 
trinia, trinia... Senatoriui). 
Padegei Rymą? f

S c na tori u s. Pa...
N e r o n a s. Iš visų pusių? 
Senatorius. Iš visų.. .
Neronas. Dideliam artis

tui dideli įspūdžiai reikalingi!
Senatorius. Viešpatie, tik 

plebs murma... Girdi, visa man
ta stidegs, be kelnių paliksime...

N e r o n a s. Nusispiauti man 
ant plebso!.. Tevalkiojas pliki, 
įvairiau bus... O-o, brač, ug
nis visą Rymą rija! Fein, feiij 
reginys. Mėgiu... Tuojau įkvė
pimas atsirado... (švilpauja 
ant feitos: tr i u 1 a, t r i u la, 
trinia...). Patinka tau ? Ge
nialiai!?

S e n a t o r i u s. Viešpatie, 
tikras dangus...

Noro n a s. Mulki, ar tu bu
vai danguje?

S c n a t o r i u s. Dar ne.. .
N e r o n a s. Ne — nu, niekų 

ne tauzyk!
M a t r o na (ateina ir deda j 

Neronui vainiką ant galvos). 
Musų didis imperatorius...

Neronas (bakstelėja pirš-f 
tu Malininai į krutinę). Kodėl 
toks mažas dekolte!? Jus mat-' 
ronos užmirštate mano įsaky
mą — dekolte turi būti nuo 
galvos iki kojų. Genialiam ar
tistui gilus įspūdžiai reikalingi:

(švilpauja ant fleitos). Patinka 
jums iliuminacija? Tokią iliu
minaciją tegaliu padaryti tik— 
aš! Rymo imperatorius!

Senatorius ir Matro
na. O, viešpatie!

Noro n a s. Greitai geresnę 
štuką iškirsiu... Padegsiu visą 
savo valstybę!.. Ir kas man, 
nusispiauti!.. Aš Neronas!..

Senatorius ir M a t r o- 
n a. O, musų visagalis viešpa
tie! ..

Vilius (pasirodo su kron- 
princu iš durnų. Kronprincas, 
prastirinęs akis, pamato mat
roną ir ima meilintis prie jo) s.; 
Pagirų puodas! Yra kuo di
džiuotis! Ir piemuo padegs Ry
mą, duok tik jam degtukų!...

N c r o n a s. Nu, nu, bral, su 
manim tu taip nekalbėk, aš 
umus!

Vilius. Nėra ko girtis! Gal 
aš už tave didesnis! (Žvilgterė
ja į kronprincą). O tu, ką?!

Kronprincas. Verduną 
bombarduoju!

Vilius. Verduną? Vor- 
werts! (Neronui). Tu uždegk 
visą žemę, visus vandenynus, 
uždegk orą, o busi vyras!...

N e r o n a s. Bene tu uždeg
si orą ir vandenį?

Vilius. Jau šešti metai dc-

Federalžs Agentūrų Bendrovių.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 16, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo j užsienius su pasiunti
mo kafitais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.25
LATVIJOS 100 rublių ........... $2.00
VOKIETI J JOS 100 markių .... $2.25 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 80 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

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

Pinigus Lietuvon I 
Siunčiama 
Greičiausiai

Per

CENTRAL 
MFC. EMSTR1CT

BANK
1112 West 35th Street,

i Galite siųsti rytoj nuo 6 
iki 8 valandai.

Banko turtas virš 
$6,000,000.00V--- ------------------  7

- J
Phone Boulerurd 491

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

ga ir oras, ir vanduo, ir žemė....
N c r o n a s. Bene tavo dar

bas ?
Vilius, žinoma, knd ma- 

no!
K r o n p r i n c a s (pakštclė- 

ja matroną):
Vilius. Ko tu ten vis?...'
K r o n p r i n c a s. Papa, for-

tus sprogdinu...
Vilius. Fortus? Vorwerts
Neronas. Degti tai dega 

žeme... Bet, vyre], pasakyk, 
kur tavo karūna? Nukrito, kaip 
lepšė !...

Vilius. Ką?! Mano karu-
na lepšė?! Lepšė?! Tu pats lep
šė! (Bodo į kronprincą). Štai i 
mano kūnas ir kraujas!.. Jis... 
jis... Mano Vaterlande dar 
šauks: mit Gott fucr Kaiser 
und...

N e r o n a s. Gana, gana... 
Juokingas tu!.. Geriau išgerki
me.. . Ar tavo kūnas ir kraujas 
moka gerti?

Vilius (sprikčiu duoda Ne
ronui į nosį ir abu su kronprin
cu pražūva dūmuose).

Neronas (iš pykčio fleitai 
skelia senatoriui į pakaušį). 
Mulkis!

Uždanga.
[“Sietynas”] Petras Butėnas.

Deimantal, 
Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijoa 
Grafonolaa ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Askland
Ave^ Chicago, III.

ISIDOR YACKTIS
Lietuvys Advokatas

(Rcg. Liet. Atstovybės Notaras) 
Veda provas visokiuose teismuose, 
parūpina pasportus ir daro visokius 

legaliŠKus dokumentus.
Hay Bldg., 6th & Washington Sts, 

Springfit'ld, Illinois.

J. P. WAITCHES
LAWYER 

Lietuvys Advokatas
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedel. 11—1
4509 S. Ashland Av., Chicagp, UI.

Tel. Yards 1053 ‘
v-....  .............. ■ 4

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikiTj ‘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,

SMUIKAVIMO LEKCIJOS
VIOLIN 8TUDIO

Lekcijų valandos pagal sutartį
Ypatiškai kreipkitės nuo 9 ryto iki 9 vakare visomis dienomis.

BRONIUS KALKIUS
Instruktorius

628 W. 18th St., Chicago, III.
(Frontinis 1-mas floras).

I KUR
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

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

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

Reikalaukite njusų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

£ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

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

Keikalaukite musų suraso vaistų ir žo

SAILOT^RAS chue
li‘u.1 PROF. J. BALTI
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Badaujančio! Austi Ijoj. i Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 
! Choro dainininkai malonės atvykti re
peticijai pėtnyčioj, rūgs. 17 d. Kai- 

i kurie nariai buvo paliovę lankyti dėl 
bandymo mokyklos ketvergi) vaka- 

1 rain; tat dabar kiekvienas galės at- 
i vykti pėtnyčių vakarais.

— F. Mazola, Org.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Vienna, rugp. 15 (krasa). —( 
Vargiai yra Europoje nors vie-! 
na šalis, kur nebūtų globojama; 
Austrijos vaiku geraširdžių žmo
nių ar viešųjų įstaigų, ačiū ge-, U H CM M
ram darbui įvairių vaikų šelpi- III IC1I
mo draugijų. Pranešime apiei pajieškau savo pusbroliu ir 
siuntimą desėtkų tūkstančių j pusseserių Mačiulių ir Lukšių. Su- 

. v. i r j valkų redybos, Marijampolės pavieto, 
A lennos vaikų UŽlUbezm, kacl is- Julajfįų kaimo arba Jadriškių. 
celbėti iuos nuo pasaulinio karo M. A. KISIELIUS,

i • n • i i Box 206, Cherry, 111.pasekmių, Dr. ReischL vienas! 
viršininkų tame darbe, sako, kad I 
net buvusios priešų 
Francija, Belgija, Ang
Uja — prisidėjo prie šio kilto j 
darbo.

Pereitais metais skaičius iš
siųstų užrubežin Austrijos Vai
kų “sveikatos vakacijoms”, sie
kė galbūt 50,000. Tos “vakaci- 
jos” tęsėsi nuo dviejų savaičių 
iki kelių mėnesių, šiemet jau 
išvažiavo 84,000 vaikų, iš kurių 
apie 80,000 yra iš Viennos.

Šveicarija ir šiemet vadovau
ja, priėmusi 25,000 mažųjų sve
čių ir išdalinusi juos po visą Al
pų respubliką. Yra ir apie 400 
vaikų Viennos policistų, kuriais

PAJIĖŠKAU

REIKIA — MERGINŲ
Pastovus darbas. Jaunesnių 

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

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

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

komitetai įvairiuose Šveicarijos 
miestuose rūpinasi savo globo
jamais vaikais.

25 specialiniai traukiniai išve
žė šį sezoną 15,000 vaikų į IIo- 
landiją. Italija irgi laike pasta
rųjų kelių mėnesių priėmė dau
geli tūkstančių Austrijos vaikų.

Siunčiamieji Italijon vaikai 
paprastai pasilieka ten nuo 2 iki 
3 mėnesių. Bet pasiųstieji An- 
glijon vešėsis visus Metus ir ten 
lankys mokyklas. Pirmas bū
rys, skaičiuje 550 vaikų, išva
žiavo iš Viennos į Angliją perei
tą gegužį. Tą patį mėnesį kiek 
vaikų tapo pasiųsta ir į Ispaniją.

Čecho Slovakija ir Jugo Slavi- 
ja irgi pradėjo priiminėti Vien
nos vaikus kovo mėn. ir iki, lie
pos mėn. skaičius priimamų vai
kų pasiekė 6,000 į mėnesį. Jos 
daugiausia priima vaikus cechų 
tėvu.

Net ir Vokietija, pati kęsda
ma nuo maisto trukumo, šiemet 
priėmė svečiais apie 6,000 Aus
trijos vaikų. Pereitais metais 
tokių svečių turėjo tik 900.

A bei nai apie 30,000 Austrijos 
vaikų nuolatos vėšisi užrubežyje, 
kur jie apsidrutina fiziškai, kad 
galėtų pergyventi tą vargą ir 
skurdą, kokis juos laukia sugrį-

Pranešimai
Pranešimas Draugijoms.

Nedėlioj, 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.

Rat ine, Wis---- Liet. Soc. S-gos 124
kuopos atgaivinimo pirmas susirin
kimas įvyks rugsėjo 16 d., ketvergo 
vakare, 7:30 vnl., Sočiaijs4tj 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 į socialistų kuopą.

---- M- I*. Nielsenas, org.

Kcnosha, Wis. — šiuomi pranešu 
gerb. “Birutės” nariams, kad metinis 
susirinkimas atsibus nedėlioj, rūgs. 
19 d., paprastoje vietoje ir laike. Vi
si nariai malonėkite susirinkt ir nau
jų narių atsivest.

— A. Kvedaras, Pr. Rašt.

I 
ma

ro
nai

S*. S. 37 kp. mėnesinis susirinkl- 
įvyks nedėlioję, rūgs. 19, 3:00 

jo piet Naujienų name, ant ant- 
Draugai, buti- 
turime daug 

Norin’įs pri-
ats 

ibių 
Syti

lankykite, nes 
reikalų aptarti 
meldžiami ateiti. — Sitavičia.

no

biu

Pirmyn Mišraus Choro lavinimosi 
vks ketverge, rugsėjo 16 d., Knygy- 

svet., 1822 Wabansia Avė. 7:30 v.
k. Draugai ir draugės malonėkit 
silankyti paskirtu laiku, nes po dat- 
į bus mitingas,—turime daug svar- 

reikalų svarstyti. — Valdyba.

R EI KIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ____________

REIKTAME0

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

BRUNSWICK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
340 W. Huron St. 

Pamatykite
Mr. Mooney.

VYRŲ

REIKIA — Siuvėjo (kriaučiaus) 
prie kostumeriško darbo. Gera al
ga; geros darbo sąlygos.

F. DAGIMAS, 
832 West 33 St. 

Phone Boulevard 905.

REIKIA — Vagonų taisytojų 
dirbant 9 vai. į dieną. Ateikit 
į ofisą.

Beit Railroad Co. of Chicago

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

827 W. 33rd St.'

| PAJIĖŠKAU brolių Juozapo ir 
Kastantino Rudžių, jie yra Kauno 

j rėd., Panevėžio ap., Miežiškių kaimo. 
: Kada gyveno apie Pa. valstiją, dabar 
! nežinau kur. Atsišaukit^, nes tu- 
1 riu svarbų reikalą, arba kas apie juos 
j žinot meldžiu pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

JUSTINAS RUDIS, 
830 Houhton St., Rockfovd, III.

PAJIĖŠKAU savo tėvelio ir brolio, 
Jono Mikelaitis ir Jurgio Mikelaitis 
(angliškai save vadina 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 So. Superior St., Kcnosha, Wis.

PAJIĖŠKAU Joe Grimell ir Stan 
ley Ancik. Jie jryvena 
Aš atvažiavau iš Oregon. 
noriu su jais pasimatyti, 
ar kas kitas malonūs pranešti į Nau
jienų ofisą po num. 142.

F. GREMELL, 
Chicago, 111.

Chicagroje. 
valstijos, 
Jie patįs

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIĖŠKAU kambario vienam 

vaikinui be valgio, arba labai retkar
čiais vakarienę padaryti. Tik pas to
kius žmones, kurie gerai stubą užlai
ko ir turi gerą kambarį South Sidėj, 
ar AVest Sidėj. Užmokesnis 10 dole
rių į mėnesį. Kas turi kambarį mel
džiu pranešti laišku.

PETER L.
726 W. 18th St., Chicago, UI.

REIKIA — vienam vaikinui kam
bario, Bridgeporto apielinkėj. Kam
barys turi būti šviesus, švarus ir 
maudynė.

F. W., 
3238 So. Halsted St.

RANDAI
IŠRENDUOJU ofisą dėl daktaro 

lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Atsišaukite bile laiku.

11853 Michigan Avė.
Phone Pullman 4337

R IMKI A DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Merginos abelnam namų darbui.
Gera vieta ir gera mokestis.
Atsišaukit

GOLDMAN, 
3641 Douglas Blvd.

REIKIA —
Merginos abelnam namų dar

bui. $15. — Maža šeimyna.
HERBST, 

5616 S. Park Av. 
Phone Normai 4207

REIKALINGA mergina
prie namų darbo mažoj šei
mynoj. Užmokestis $15 i 
savaitę ir pragyvenimas.

Atsišaukite:
P. K. BRUCHAS

11256 Lothair Avė.
Beverly 943.

REIKIA MERGAIČIŲ.
Pastovus darbas. žemiau 16 
metų. Puiki, Čysta dirbtuvė. 
Gera mokestis pradžiai. , Karš
tas čokoladas ir užkandis dy
kai. Taipgi mergaičių po lekci
jų ir pusei dienos subatoj. Gera 
mokestis ir bonai.

THE IIUMP llAIR.PIN 
MFG. CO.

1918 Prairie Av. Cor. 20th St.

REIKIA — mergaičių virš 16 
metų senumo lengvam, čystam

kia. Mes duosim tokį darbą 
kaip: vyniojimo, pakavimo, sor- 
tavimo ir assembling (pririn- 
kimo) ir duosim jums gerą mo
kestį pradžiai.

663 West Washington St.

REIKIA —
Merginų lovų springsų dirbtu-* 
vėj. Assembling. Mokama ge* 
riausios algos.

INDEPENDENT BED SPRING 
FACTORY,

3819 So. State St.

REIKIA —
Merginų virš 17 metų amžiaus 
dirbtuvės darbui.

• Ateikit pas
755 W. Polk St.

6900 S. Central Avė.

REIKIA - JAUNŲ 
MOTERŲ.

Mes da turim kelis pat
raukiančius darbus užėmi-

REIKIA —
Paprastų darbininkų, scrap ge
ležies yade.
Mokama $6.50 iki $7.00 į dieną.
SAM COHEN AND SONS.

52nd Avė. & 16th

Dešrų dirbėjų,

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

REIKIA 
bučerių , smoke house vyrų, 
sklepinių vyrų ir paprastų dar
bininkų.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit i Hawthorne 
dirbtuves ir pasikalbėkit i REIKTa PAPRASTŲ 
daugiau apie šiuos darbus. DARBININKŲ.

COIL WINDING . tM,es g“",1"e pj‘n“ud°t! keUs
inteligentiškus darbininkus ir

PAPER INSULATING vvarehousemenus. Gera mokės-

ASSEMBLING tisr
Ąifi vra visi o-eri darbai ir SEARS ROEBUCK AND CO. 

visi gerai apmokami. Jus Homan Av- and Arthimrton St. 
gal mylėsit vieną jų geriau ------------------------------------
negu kitų. Ateik ir pakai- ------------ t
bėk apie tai su mumis bile DAĮLYDžIŲ ant tavorinių 
dieną pirm 4 po piet itrba vagonų — 100. Plieno dirbėjų 
utarnyko ir ketvergo vaka
rais tarpe 6 ir 8:30 vai. ir Paėjėjų ant tavorinių vago- 

WESTERN ELECTRIC I ~ 25» ant naktM-

CO., INC.
48th Avė. & 24th St.

2958 Lowe Avė.
REIKALINGAS draiveris važinėti 

troku prie grosemės. Darbas leng
vas ir gera užmokestis. Gali dirbti 
senas ar jaunas.

CHAS SCHACIUS, 
2219 Lako St. 

Melrose Park, III. 
Tel. 745 Melrose Park.

PALIKTA STORAGE*Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographaa, kaip 
naujas, 
už $42. Gvarantuotaa 
ant 10 metų. Taipgi 

f| daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodama.

’urime labai gražių 
I su lyg šios dienos ra
li kandų seklyčioms 

(parlor). Reikia ma- 
tvti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. “ 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

Extra

vertas $155

D.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernč ir gro- 

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

PARSIDUODA — pekamė ir gro- 
semė. 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.

Extra
Sampeliniai Rakandai.

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

ąpUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2^02 W. 85-th St. arti Archer Avė.
Atdc.va nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

*0 tiri 4.
PALIKTI STORAGE’JUJE 

RAKANDAI

REIKIA — demonstratorės, kal
bančios lenkiškai ir angliškai, parda
vinėjimui “Hindu” tualetinių reikme
nų Klein Bros Dpt. Krautuvėj. Geru 
mokestis ir bonai. Ateikit pas

HINDU MFG. CO.,
5 W. Van Buren St., Itoom 26, arba 

Phone Wabash 4579.

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

Blue Island, III. PARSIDUODA delicatessen, gro- 
seme ir bučernč krūvoj. Ant vieno 
iš bizniavų blokų ant Madjson St. ar
ti Paulina St. Savaitinė apyvarta 
tarpe $800 ir $900; virš 5 metų re
putacija. $2950. Priverstas par
duoti tuojaus. Agentų nereikia.

1640 W. Madison St.

REIKIA DARBININKŲ Reikia
VYRŲ

fenlkna ■=
Polišiuotojų, patyrusių 
ant mažu cores. Gera
mokestis, pastovus dar
bas.
Ateikit tuojaus

STROMBERG M0TQR
DEVICES C0.

REIKIA

Paprastų darbininkų —- 
$5.00 į dieną. 
Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

1710 S. Peoria St.

REIKIA — vyrų dirbti šaldy
mo sandelyj (cold storage). 58 
centai į valandų ,9VL‘ valandos Į 
diena.

Geros darbo sąlygos.

Kreiptis:
UNITED STATES COLD

STORAGE C0.
VVest 39th St. and South

Hoyne Avė.

REIKALINGAS barbens va
karais ir subatoms.

KAZ. JUKELIS, 
733 W. 14th Place.

REIKIA —
Patyrusių automobilių plovėjų.
Gera mokestis.

Kreipties pas
A. L. FREEMAN, 
28 N. Curtih St.

REIKIA—vaiko 16 met. ar se
nesnio; pastovus darbas; gera 
mokestis; proga išmokti amato.

3765 Ogden Avė.

Darbininkų j žalvario 
liejyklą. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas.

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

D. G., 
2026 So. Washtenaw Avė. 

Chicago, III.

dėl 
at-

Kreikties:

STROMBERG MOTOR

PARSIDUODA karčiama su gra- 
žium pianu. Geriausioj vietoj visų 
tautų apgyvento], prie pat dirbtuvių. 
Pardavimo priežastis — turiu greitai 
išvažiuoti Lietuvon.

2535 So. Halsted 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, lAvų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonograpbą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

DEVICES CO.

PARSIDUODA RAKANDAI
Su dideliu paaukavimu. Trijų šmo

tų seklyčios setas .fonografas, kaurai, 
valgomojo kambario ir miegkamba- 
rio setai, visi kaip nauji.

5221 Michigan Avė., 
lst Apt.

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
šapų ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas.

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamentas 

40th St & So. Kedzie Avė.
arba

15th and Canal Streets

Punch press operator- 
kų. Gera vieta dėl pa
tyrusių merginų. Augš
čiausia mokestis. Gera
darbo vieta. Atsišaukit
tuojaus:

STROMBERG MOTOR 
DEVICES CO.

REIKIA — pirmos klesos offprc- 
sserių. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Jeigu negali atlikti 
visai neatsišauk.

ŽUKAUSKAS TATLORING 
814 W. 33rd St.

darbą

CO

PARDAVIMUI pianas, dvi lovos, 
frontinis setas, elektros lempa, kar
ietai. Parduosiu greitai ir pigiai. 
Mane gali matyt 6 vai. vakare.

ONA EŽERSKIENĖ, 
3256 So. Union Avė.

Phone Canal 5466, 3 lubos

NAMA1-ŽEMĖ

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI.
Farmos ir miesto nuosavybe. Ju- 

sų pasirinkimui bile kur į vakarus 
nuo Chicagos. Išlygos pritaikomos.

H. W. CHII/DS, 
“The Land Man”

**■ Lemont, III.
PARSIDUODA automobilius Chan- 

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

J .G., 
408-410 West 61 St.

PARSIDUODA — 3 kambarių na
melis su įtaisytais pastoges kamba
riais. 5 lotai, vištmyčia. — 
tiktai $2,400.

4446 So. Komensky Avė.

5 lotai, vištinyčia. Kaina

NAMALŽEME____

FARM A! FARM A!
Parsiduoda šita Farma labai pi 

giai iš priežasties — locnininkas iš 
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., Detrort, Mich.

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

PARSIDUODA — vienas iš geriau
sių kampų ant Bridgeporto, mūrinis 
namas 3 augštų, 4 pagyvenimų, 2 Sto
rai.

J. P. RASHINSKI, 
3200 So. Halsted St., 

Chicago, III.

E^tra Barbenai o
2 ir keturių pagyvenimų. Naujas 

mūrinis namas, visi įtaisimai pagal 
naujausios mados. Gražus Sunpar- 
lor Elektra vanos, garu apšildomas 
cementuoti basementai, laundry tubs 
aisbaksai geso pečiai, aržuolinės pad- 
lagos, triming dark Mahagany, Price 
$12,500, įnešti 1500, likusius random.

1 pagyvenimo naujas mūrinis 6 
ruimų, šiltų vandeniu apšildomas, ce
mentuotas basementas, laundry tubs 
sunparlor didelis gerret, aisbaks, j<as 
pečius, viskas po naujausios mados 
įtaisyta, $7000, įnešti $1000, likusius 
kaip renda.

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis 
namas po 6 ruimus, štimu šildoma, 
Storas ir garadžius, po naujausios ma
dos, visi įntaisimai, $12,500, įnešti 
$2500. likusius kaip vendą.

Penkių ruimų Stucko Fumace Heat 
namas cementuotas basementas laund
ry tubs, aisbaksis, elektra, boileris va
nos, didelis garret, $6250, įnešti 700 
likusius kaip renda.

Dviejų pagyvenimų naujas mūri
nis namas po didelius keturius rui
mus, maudynės, šiltu vandeniu ap
šildomas sunparlor, elektra, vanos, 
cementuotas basementas. laundry tubs 
$12 500, įnešti $1000, likusius karp 
renda.

Ant šito special bargeno pasisku- 
hinkit kas norite turėti gerų namų 
namai randasi ant 79th St. ir Ash
land Avė. ir ant 95th St. ir Michigan 
Fores ir Calumet Avė. lai yra 
smagiausios Chicagos vietos ir ge
riausios transportacijos.

Gausit su kiek vienu namu apdrau
dimo raštą gvarantuojantį A'
meiikoj žinomos Chicago Title and 
Trust Companijos.

Atsilankykit greitai pas 
ADAM MARKŪNAS, 

847 First National Bank Birt, 
Chicago, III.

Telephone Randolph 7400,

STOČK’AI—ŠĖROS__
PARSIDUODA—10 Elgin Mo- 

tor Co. šėrų $9.50 už šėrą.
L. J. MATIIER,
6807 Union Avė.,

Phone Englewood 187

__J^ASKO^^
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis st
ygomis. maker KRAus, 

1924 W. Chicago Aveniu?
Atdara vakarais. Utarninkais, Ketr 
vergais ir Subatomis iki 9 vai- va*:

mokyklos

TfiMYKITI! 
DIDELIS

— Apsivalymo Išpardavimas.
Mums reikalinga vietos naujiems au
tomobiliams. Mes turime skaitlių at
darų ir uždarytų vartotų karų par
davimui ant lengvų išlygų jums pri
taikintų. šitie karai yra paimti j 
mainus ant naujų Mitchellių. Jie yra 
gerame važevimo padėjime ir musų 
pertaisyti Mitchelliai neša tokia pat 
garantija kaip nauji. Mes turime 
išleisti juos į 15 dienų idant pada
ryti vietos naujiems karams. štai 
jums proga įgyti karą už jums pa
geidaujamą kainą ir pageidaujamas 
išlygas.

Pirmiaus atėjusiems pirmesnis pa
tarnavimas.

Ateikit šiandien.
Mes paimsim jūsų 

mainus, jeigu jis yra 
lesnio modelio.

— Lengvų išlygų 
įmokčjimas

PARSIDUODA medinis namas, 7 
kambarių. Taipgi, 1 karvė, 4 kiau
lės, 50 vištų, baime ir kiti reikmens. 
Anglių 5 tonai ir malkų užtektinai 
visai žiemai. Mano moteris mirė ir 
esiu priverstas parduoti. Savininką 
galima matyti po 5 vai. vakare.

CHAS. TOMAS, 
849 W. 34th St.

EXTRA
Parsiduoda arba išsimaino ant di

delio namo, 5 kambarių namelis, su 
dviem lotais ir garažium, priešais 
MarųUette parką. Pardavimo prieža- 
tį patirsit ant vietos.

A. K.,
6925 So. Califonia Avė.

~DI DELI S BARGENAS.

Kaina

senąjį karą į 
1912 arba ve-

$150.00 • 
200.00 
250.00 
300.00 / 
400.00 

MITCHELL

pienas — 
mėnesinis 

mokėjimas 
$35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
60.00

Avė.,

$400
600
750 
900 1OOO

2328-2334 Šo. Michigan
2 pardavimo kambariai. 

Atdara dienomis — naktimis ir neda
liomis.

Telephone Victory 3805

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.Q0 vertes dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par 
aiduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Tlaisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 
namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa- 
rahkumų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tile padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarpdurise. Randos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brighton Parke, lietuvių koloni- 
jojo. A t s i § ii. vi 1c i t o Lio&isvi prie savi- 
ninko.

2424 VVest 45th St.
2rų lubų iš fronto.

NORIU PIRKTI FARMĄ, nelabai 
didelę, tik kad butų gražioj ¥1010/. 
Jeigu atsirastų draugas, kuris gyve
na Floridoj, malonėkit atsišaukti, bet 
nedarau skirtumo, kad ir iš kitur at
sišauktų.

C. ŠVAGŽDIS,
P. O. Box 285, St. Charles, III.

PARSIDUODA 6 kambarių mūri
nis namas. Modemiški įtaisymai. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į 
Lietuvą. •

3203 So. Lowo Avė. 
Chicago, III.

PARSIDUODA 3 augštų medinis 
namas 3145 Emerald Avė. Privatiš
ka vana ir gazas. Kaina $3400.00. 
Rendos neša $40.00 menesiui. Išmo
kėjimo sanlygos labai lengvos.

J. J. TOMANEK, 
1825 Blue Island Avė.

/yru ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokvmo budu 
Ujs trumpu laiku išmoksite viso

Mes turime didžiausius ir geriau* 
uis kirpimo, designing ir siuvimo 
kyrlus, kur kiekvienas gauna geros 
Praktikos besimokindamas.

visuose siuvimo skyriuose mali- 
.05 varomos elektros jiegą-

Kviečiame kiekvienų ateiti by-ku- 
luo laiku, diena ar vakarais, pasi- 

Uurčti ir pasikalbėti dėl sąlygų-
Patterns daromos sulig niieros, 

risokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTEK DE8IGN1NG SUHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Rampas Lake St., ant 4-tu lubų

COLLEGES
6206 8. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
1S7 Mokyklos Jungi. ValktijOM- 

Moko Siuvimo, Pidlctnų Kirpt
(BO. Destgning bizniui ir na
rnami. Vietos duodamas dykai. 
Diplnraai. Mokslas lenjfvats «t- 
mokėjimąis. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. ( 
Teief. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dieninį 
darbą mokinanties. Šis amatas su
teiks jums amžiną neprigulmybę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tai
gi prisirengk ateičiai tuojaus. Dh 
delis reikalavimas ir algos. šimtai 
šapų laukia darbininkų, pasimokinu
sių kelias savaites. Ateikit ar rašy
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die
nines ir vakarines klesos.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South VVells St.


