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Lietuviu-Lenkij taika nebetoli
Jų ginčą išspręs tautų lyga

Nustatys demarkacijos liniją

New Yorko socialistai laimėjo
LIETUVIŲ-LENKŲ taika 

NEBETOLI.

Jųdviejų gijnčą išspręs tautų ly
ga; nustatys laikiną demarka

cijos liniją.

LONDONAS, rūgs. 17. — 
Šiandie gautosios užsienio rei
kalų ofise žinios rodo, kad tri- 
gubasai Rusų-Lenkų-Lietuvių 
ginčas greitai bus užbaigta*.

Tautų lyga tuojaus ims svar
styti kilusius tarp Lietuvos ir 
Lenkijos nesusipratimus. Ma
noma, kad abidvi valstybi jo
sios (tautų lygos) sprendimui 
nusilenks. Vis dėlto, kiekviena 
tokia sutartis turi būt laiki
na, kadangi ir Rusiją reikalin
ga patenkinti.
Gal pasiųs misiją Lenkų-Rusų 

konferencijon.
Manoma, kad tautų lyga 

Rygos konferencijon pasiųs 
speciali nę misiją — Lenkijai ir 
Rusijai patarpininkautų.

Galimas Lietuvių-Lenkų gin
čui užbaigti pamatau, veikiau
sia bus laikinosios demarkaci
ja-; Jiniiu nustatvmas. Pastovio-į 
sios taikos reikalų išsprendi- : 
irias paliekama tautų lygai.

Karinis tarp tų dviejų valst. 
veikimas pasiliovė rūgs. 13 die
ną. Talkininkai nūdien stropiai 
dirba, kad atsteigus draugingus

Balsų skaičiaus žinių agenti- 
jos nepaduoda, tik sako, kad 
“užvakarykštią socialistų lai
mėj imas buvo dar didesnis nei 
tas, kurio jie turėjo praeitą 
lapkričio mėnesį.”

Maža to. New Yorko socia
listai, kad kiek butų laimėję ir 
šeštą vietą. Mat tą pačią dieną 
reikėjo išrinkti dar vieną as- 
semblymeną, kad užpildžius ( 

i vieno mirusio legislaturos na
rio (republikono) vietą. Ir čia 
socialistams testokojo tik pen
kiasdešimts vieno balso, kad 
pergalėjus kapitalistinės parti
jos statytinį.

Išrinktųjų socialistų assem- 
blymenų vardai: Samuel A. 
Dewitt, Samuel Orr, Luois 
Waldman, August Claesens ir 
Charles Soloinon.

Taigi, jie ir vėl grįžta New 
Yorko valstijos legislaturon. 
Bet šiandie “tūlose sferose” jau 
pareikšta, kad legislatura jų 
neįeileisianti... Kad tai nėra tik
tai paprasti ganiau, rodo kas 
seka.

šaukia legiriaturoa bo«Ų 
posėdį

ALBANY, N. Y., rūgs. 18. — 
legislaturos pirmininkas Tha- 
deus C. Swet, šaukia legisla
turos vadų posėdį, kuris įvyks 
sekamą nedėldienį. Tarsis apie | 
tai, būtent, ar įsileisti legisla-

PASIĖMĖ “VAKACIJŲ.

“vakacijų” ir žada negrįžti

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai nori pasigrobt 
Sileziją

True tniMlation filed with the post- 
master alfChicago, III., Sept. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Neramumai Kaukaze

Vokiečiai užgriebę lenkų 
dokumentus.

Gali kilti revoliucija prieš 
bolševikus.

BERLINAS, nigs. 15 (suvė
linta). — Užsienio reikalų ofi
sas išandie atidengė daugybę 
lenkų kalba rašytų (spausdina- 
jąja mašinėlė) dokumentų, ini-

kių dalykų - įsakymų bei pra
nešimų, — tariamai nuo tūlo 
lenkų kurjero atimtų, kuris, 
kaip sakoma bandęs pereiti ru- 
bežių perplaukiant per upę tarp 
Bcuthen ir Sosnowie liepos 30 
dieną.

Valdžia tikrina,

KONSTANTINOPOLIS, nigs. 
17. — Gauta iš Tiflizo telegra
ma sako, jogei Kaukaze grei
tai gali įvykti visatinis sukili
mas prieš bolševikus, ir pažy
mi, kad Azerbeidžanas ir l)ą- 
žestanas paprašę Gnizinijojs 
talkon jų kovoj u;5 nepriklauso
mybę.

Visų tikima, kad šitoks su
kilimas Kaukaze, imant kartu 
generolo Vrangelio puolimą ir 
lenkų laimėjimus, galėtų ne- 

Į prileisti bolševikų sugrįžimo į
jogei §itie priverstų juos pasitrauk- 

dokumentai yra ganėtinas liu- Rusijos ir kartu nukirstų 
dymas jos nurodymams, kad susisiekimą 
lenkai daro bandymų spėka c 
užgrobti augštesniąją Sileziją. mat*

su tarkų na-
Mustafa Ke-

True translation filed with the poflt- 
rnaster at Chicago, III., Sent. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI KAUJASI DVIE
JUOSE FRONTUOSE.

NEDUODA DARBO PARTIJAI 
SVETAINĖS.

NEW YORK, nigs. 18. 4- 
Camegie svetainės nianageris 
atsisakė persamdyti tą svetai
nę Farmer-Labor partijos ren- 

susirinkimui,
PARYŽIUS, nigs. 17. — So

vietų karo ofiso pranešimas, giamam viešam 
gautas čia šiandie bevieliu, mi- kuris turėjo įvykti, rugsėjo 26. 
ni apie didelius mūšius lenkų Tai, girdi, dėlto, kad svetainės 
ir Krymo frontuose. Būtent: ' direktorijatas nenori leisti 

“Lenkų fronte: Priešo puoli- skelbti joje “radikalingas dokt- 
mai netoli Novodvor tapo at- pinas.” 
mušti. Musų kariuomene pri
siartino prie dešiniojo Swico- 
cloc (?) upės šono, netoli Vla- 
dimir-VoIynsko. Eina atkaklus 
mušis į pietvakarius nuo Pron- 
žanity (?) ir į pietryčius 'nuo į 
Vladimir-Volynaka Me» užG- j 
menu* kelias vietas Bogatino 
apielinkėj. 4 < •

KAS ČIA?

Saukia “ketvirto” Internacio
nalo kongresą.

tarp Lietuvos ir Lenkijos šu
tyki us.

Taikos konferencija Rygoje 
veikiausia bus atidėta ligi se
kamos są vai tęs. Pasitiikma, 
kad prirengiamasai taikos kon
ferencijai darbas bus atlikta 
ligi spalių 1 d.

NEW YORKO SOCIALISTAI 
LAIMĖJO.

Lengva:*! sumušo susivienijusių 
republikonų ir demokratų par
tijų kandidatus; legislaturos 
bosai ir vėl sumoksllninkauja.

turo n tik-ką išrinktuosius so
cialistus assemblymenus, kurie 
kartą iš jos (legislaturos) jau 
buvo pašalinti.

Laukiama naujos kovos.
Ar reakcingieji New Yorko 

legislaturos nariai — republl- 
konai ir demokratai — ir vėl 
suloš tokį pat niekingą “gemį,” 
kaip kad jie sulošė praeitą žie
mą, tai parodys ateitis.

Didysai požeminių milžinas, kietųjų anglių kasėjas, pasiėmė 
darban tol, kol jo reikalavimai nebus išpildyti. i

1 MEXICO CITY, nigs. 17. -L 
j Vietos laikraštis L’Universal 

Krvmo'fronte: Eina didelis “patikėtinų infor-
i macijų, kad sausio 1 meną, 

1921 metais, Šiame mieste bus 
ketvirtojo komunistų Internd- 

TAI BENT MIEGOJO — PONS cionalo kongresas. Tos “patikė
tinos : informacijos” gauta 
“Meksikos industriniuose ratč- 

Pramiegojo pinigus ir kelines, liuo-se.”

mušis

PAGE.

NEW YORK, nigs. 18. — 
New Yorko socialistai laimėjo. 
Visi penki socialistai assembly- 
menai, kuriuos reakcingoji 
New Yorko valstijos legislatu
ra praeitą žiemą buvo pašali
nusi, dabar ir vėl išrinkti. Iš
rinkti dar didesniu pasisekimu 
nei kad praeitais rinkimais.

Abidvi kapitalistinės parti
jos, republikonai ir demokra
tai, kurių išrinktieji legislato- 
riai praeitą žiemą atliko šitą 
niekingą darbą, dabar buvo su
sivienijusios. Visuose penkiuo
se distriktuose buvo išstatyta 
kapitalistinės fuzijos kandida
tai. Varyta stipriausia agitacija, 
bet veltui. Socialistai laimėjo. 
Už socialistų kandidatus šiais 
rinkimais paduota daugiau bal
sų nei praeitą lapkričio mėnesį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 18, 1920 
as required by the aot of Oct 6, 1917

LENKŲ DELEGACIJA 
RYGOJE.

RYGA, • rūgs. 17. — Lenkų 
taikos delegacija, skirta tartis 
su bolševikais dėl mūšių pa
liaubos ir taikos sąlygų jau at
vyko čionai. Delegacija atvy
ko dviem Anglų torpedlninkais 
— per Danzigą į Liepoją.

DAR APIE EKSPLIOZIJĄ 
NEW YORKE.

Užmušta daugiau kaip trįsde- 
šimtg žmonių; jleško “raudo

nųjų ”

NEW YORK, rūgs. 18. -- 
Ekspliozijos metu WaII gatvėj 
buvo užmušta daugiau kaip 
trįsdešimts žmonių. Apie trįs 
šimtai sužeista.

Ekspliozijos priežastis dar 
•r dabar nežinoma, bet atatin
kamųjų Įstaigų valdininkai sa
ko, kad Čia yra kalti “raudonie- 
’i” anarchistai ar aidobilis- 
»ai. Girdi, jieškoma aidoblistų 
unijos vado Haywoodo, kuris 
labar gyvena New Yorke.

Kitomis Žiniomis, Kanadoj 
'są sulaikytas tūlas Fisher, 
kuris bus atvežta ir išklausinė
ta.

Padėtis Italijoj
Samdytojai nebesusitaria; val
džia žada padaryti “interven

ciją.”

ROMA, rūgs. 18. — Visa Ita
lija nūdien dideliu susidomėji
mu laukia, būtent, ką atsakys 
fabrikininkai į premiero Gioli- 
tti n usi tarimą paskirti speciali
nę komisiją, kuri turės pa
ruošti konkrečių pasiūlymų 
apie darbininkų dalyvavimą 
dirbtuvių tvarkyme. Šito, kaip 
žinia, reikalavo patįs darbinin
kai.

Darbininkai vis dar laiko sa
vo rankose dirbtuves, ir tvarko 
jas kaip tinkami. O tuo tarpu 
šitų dirbtuvių savininkai da
bar yna pasidalinę į du besi
vaidijančiu liogeriu. Vieni jų 
stoja už tai, kad reikia laiky
tis ligi paskutiniosios —• tol, 
kol darbininkai galutinai pa
vargs ir tuo būdu samdytojai 
gaus progos atsiimti tai, ko da
bar neteko. Kiti gi stoja už tai, 
kad reikalinga daryti nusileidi
mų. Ir vieni ir antri turi ytin 
rimtų argumentų. Pav., pirmie
ji sako, kad jeigu me
talo industrijos darbininkai 
atsieks to, ko dabar reika- 
’auja, tai šitas jų laimėjimas 
neišvengiamia nuves prie to, 
kad ir kitų industrijų darbinin
kai bandys pasekti savo drau
gus — metalo industrijos dar
bininkus ir tt.

Priešingoji laikymuisi ligi 
paskutiniosios srovė vėl išrodi- 
nėja, kad visa tai prie nieko 
gera neprives. Jeigu darbinin
kai pavargs, tat jie įpuls des- 
peracijon, o tuomet — kruvi

na sai susirėmimas pasidarys 
nebeišvengiamas. Šitokio susi
rėmimo daviniai gali būt labai 
rustus.

Socialistų reikalavimas 
neatsakytas.

Jau buvo skelbta, kad socia
listai įteikė reikalavimą tuč tuo
jaus sušaukti parlamento posė
dį ir išleisti įstatymą, kuriuo 
darbininkams butų suteikiama 
teisių turėti balso dirbtuvių 
tvarkyme. Šitas reikalavimas 
kol kas dar neatsakytas. Kon- 
servatyvės partijos mat vis 
dar laukia ir tikisi, kad galų 
gale, darbininkai pavargs ir tuo 
budu visas reikalas pats savai
me išsiriš.

Žymesnieji socialistą darbuo
tojai tečiaus nurodo, kad ši 
tuo klausimas neišsiriš. Nete
kę kantrybes, darbininkai gali 
būt priversti dar griežtesnių 
įmonių stvertis. Jie tuomet ban
dys užgriebti netik visas dirb-* 
tuves, bet ir žemę. Tikrenybėj, 
visa tai jau ^jr dabar daroma: 
kaimiečiai pradeda atiminėti 
dvaruš. šitaip dalykams einant, 
Italijoj gali būt visko.
SH8MaWWWMHII I UI1------

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs. 17 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............. $3.50
Austrijos 100 kronų ........... $0.47
Belgijos už $1 ........... frankų 14.25
Danų 100 kronų ..................  $13.70
Finų 100 markių .................. $3.20
Francijos, už $1 ....... frankų 15.07
Italijos, už $1 ............... lirų 23.Z0
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.00
Lenku 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldSnų ........... $30.90
Norvegų 100 kronų ........... $13.75
Šveicarų, už $1 ....... frankų 6.18
Švedų 100 kronų ............... $20.35
Vokiečių 100 markių ........... $1.60

Bet tuo tarpu joje visa pasi
lieka ramu.
Grūmoja “asmenine interven

cija.”
BOMA, rūgs.. 17. — Premie- 

ras Giolitti šiandie pagrūmojo, 
būtent, jeigu plieno industrijos 
darbininkai ir jų samdytojai 
nesusitars gražumu, tai jis pa
darysiąs “asmeninę intervenci
ją,” taigi įsimaišys ginčan.

Francijos prezidento rinkimai 
rugsėjo 24.

. PARYŽIUS, nigs. 18. —Po
litiniuose rateliuose 1 kalbama, 
kad naujasai Francijos prezi
dentas bus išrinktas rugsėjo 24 
dieną. Manoma, kad juo bus 
dabartinis premicraS Milleran- 
das.

Kariuomenė
Alabamoje

Nušauta kasyklą manager’is.

MONTGOMEBY, rūgs. 18.— 
Valstijos gubernatoriaus Kilby 
patvarkymu, Walkcr ir Jeffer- 
son paviėčiuosna pasiųsta Šeši 
milicininkų būriai. Tuose pa
vietuose jau antra sąvaitė tę
siasi minkštųjų anglių kasėjų 
streikas. Tatai milicininkai pa
siųsta tenai, kad “tvarką ir ra
mumą išlaikius.”

O tvarkos tenai jau nesą. Už
vakar kažin kas nušovęs Corona 
kasyklos manager’į ir sužeidęs 
du šerifu. Sakoma, kad tai strei
kininkų darbas. Pastarieji te- 
čiaus sako, kad tai provokaci-; 
ja. ..ir < J

CHICAGO. — Vyrai, bukit I 
atsargesni: nemiegokite taip, • 
kaip kad miegojo pons Charles • 
Page. Jisai, sako, vakar naktį 
kuogeriausiai atsigulęs “tam- sios įstaigos rengiasi 
irioje eleje” prie ;Hals/ted ir tardymų. Tardysi anglių par 
Harrison gatvių. Bet reikėjo, pinimo kompanijas, kurios ėnie 
kad ton “tamsion elėn” Pik-1 nesvietiškai išnaudoti gyvent 
toks atneštų vagilius. Bylą, ka- ■ j 
da pons Page atsibudo iš “sal
daus miego,” jisai pats savimi; 
nebetikėjęs. Nugi, pramiegojęs, j 
naujutėlius “šiušius,” du dole
riu ir... kelines!

TARDYS PELNAGAUDAS.

CHICAGO. — Atatinkamo- 
pradėti

jus.

SUDEGĖ LAIVAS.

rūgs. 18.

įl

o

BALTIMORE, 
j Vakar rytą šioj prieplaukoj s 

iMSpliu.n-s PV..V.JV, nuova-' degė pirklybinis laivas Ko 
do poUcistai tcėiaus ponui Pa- sll"w; Laivas kainuojąs 400,000

Ll- 
r-

ge‘ui davę garbės žodį, kad jo dolerių, 
kelines bus sujieškota.

O tuo tarpu pons Page, jeigu 
nori, galįs pabūt kadir be keli
nių.

Famierrių bankas.

KĖSINOSI ĮŽEIST JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ VftLIAVĄ.

■ ■«»■■■■■— .........i«j

WASH1NGTON, rūgs. 18. — 
Valstybės departamente gauta 
žinių, kad Genoa mieste, Itali
joj, darbininkai bandė įsiverž
ti Jungtinių Valstijų konsula
tam Tai įvyko lydint į kapus 
kelis darbininkus, kuriuos už- 
mušo policija rugsėjo 10 d. 
Darbininkai mat pareikalavę, 
kad plevėsuojanti ant konsula
to vėliava butų nuleista pus- 
masty — pagerbimui užmuštų
jų. Konsulato viršininkai pasi
priešino, ir galų gale visai nu
ėmė vėliavą. Italų valdininkai 
delei to tuoj pareiškę pasigailė
jimo.

ORAS.
Chicago] ir apielinkėse. —« 

Giedri; maža atmaina tempe
ratūroj.

FARGO, rūgs. 18. — Kiek ląL 
ko atgal Nonpartison lyga čia 
Įsikūrė banka. Bankui labai se

si
įsikūrė banką. Bankui labai 
kasi. Farmerių Laukan dei 
pinigus netik patįs farmeri|u, 
bet ir daugelis unijų.

Dard nusileidimų angliaka
siams.

LONDONAS, rūgs. 18. — I)i- 
dysai angliakasių streikas, 
ris nužymėta pradėti rugsėjo 
25 d., gal nebeįvyks. Ir valdžia 
ir samdytojai jau daro nusilei
dimų angliakasiams.

Neturi pinigą.

u-

BUDAPEŠT, rūgs. 18.— Stei
giamam j am Seimui padubta 
valdžios išlaidų ir įplaukų iia- 
mata. Ji rodo, kad išlaidos vir
šija įplaukas net dešimčia n|iL 
kronų. 1 ' N

Skaitykite ir Platinkite
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Šis tas apie bolše
vikų agitaciją.

‘•KOMUNISTAS” SUSIRUPI- 
NĘS DEL “JUODOSIOS ARMI

JOS” VADy.

Vilniaus “Komunistas’' savo 
15 numery stambiomis raidė
mis rašo, kad “Lietuvos buo
žių valdžia rengiasi nužudyti 
Kapsukų, Angarietį ir kitus 
draugus”.

NAUJI ĮSAKYMAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE.

Klaipėda. VIII. 12. Klaipėdos 
krašte yra išleisti francuzų nau
ji įsakymai, būtent: draudžia
ma visai iškabini Klaipėdos 
krašte bent kurių kitą vėliavą, 
kaip tik Klaipėdos vėliavą. 

Klaipėdos jūrėse ir upėse plau
kioją svetimi laivai gali laisvai 
naudotis savo tautinėm vėlia
vom. Taip pat draudžiama 
dainuot vokiečių patriotines 
dainas, ypač “Dcutshcland, 
Deulchland uber allies”, “Die 
Wacht am Rhein,” “Heil Dir im 
Siegerkranz,“ Ich bin ein Preus- M se .

Geležinį Kryžių gali kiekvie
nas nekliudomai nešiot. L-va]

NORI DĖTIS PRIE LIETUVOS.

Kaunas. Slabados, įkalinės ir 
šarkoviznos apielinkių gyvento
jai nepatenkinti taikos su Ru
sais pravestąja siena. Daug so
džių daro nutarimų prijungti 
juos prie Lietuvos. “L-va" .
RUSŲ DARBAI LIETUVOJ.

Sunkiai nukentėjo kraštai, 
kur buvo bolševikų kariuonje- 
nė. Gyventojai labai skundžias. 
Valkininkuos jiems pa viešpata
vus tik vieną sąvaitę, gyvento
jai neteko dviejų trečdalių savo 
arklių, nes ėmė juos bolševi
kai, kur tik pagaudami. Del
i1 !■11  ■■ . ■

M. AKCIBAŠEV

/

arklių wtokcw turėti likt javai ir 
laukai neįdirbti — neįsėti. lai
kos sutarty rusui atsisakė visų 
suverenų teisių Lietuvoj, tečiau 

Liepos 18 d. buvo atvažiavęs 
komunistų instruktorius “rev- 
komų” organizuot. Piliečiam 
griežtai atsisakius dalyvaut, in
struktorius, grasindamas kontr
revoliucininkų vardu, prievarta 
privertė nors du piliečius pisi- 
dėti. [“L-va”]

KAUNAS.

Raitojai Kazys Puida ir 
Pleiryte-Puidienė. šiomis die
nomis j Kauną iš Rusų atvyko 
Puidai. 5 mėnesius važiavę iš Ir- 
kustko pro Maskvą. P. Puidos 
pranešimu prof. K. Būga dar 
palikęs Maskvoj ir turėsiąs 
grįžti pirmu tremtinių ešelonu. 
Be to. p. Puidos prašęs pranešti 
inžinieris Prapolenis iš Irkuts
ko, kad jis pirma proga grįšiąs 
su šeimyna į Lietuvą.

— Duona ir spekuliacija. Rug
pjūčio 9 dieną Kaune ir jd pric- 
miesčiuo* duonai mokėjo 80 
kap., bet šitai rugpiučio 10 d 
Šančių Vartotojų Bendrovė 

‘'‘Proletaras*’ imas duonos ke
pimo ir parduodama po 50 kap. 
ivarą, per vieną dieną parduo
ki ma apie 150 pūdų. Tą pat 
dieną jau Šančių krautuvnin- 
kai, pajutę, ėmė mušti kainą. 1 
Rugpiučio 11 d. pradėjo kepti 
duoną Geležinkeliečių “Para
mos” V. Bendroves. Duonos 
kaina visam mieste ėmė kris
ti ir jau rugpiučio 13 d. pirk
liai, pabūgę konkurencijos, ėmė 
pardalioti svarą po 60 kap., tai 
yra 20 kap. svarui pigiau, neg 
ėmė pirm pradėsiant kep duo
ną bendrovėm. Kas atsitiko? 
Rugiui rinkoje neatpigo, jų iš i 
niekur neivežta. Aišku, kad 
čia įtakos padarė vartotojų 
benfaovės. [“L-va”].

Nežiūrint labai stropaus da
bojimo, kad Lietuvoj nebūtų 
varoma bolševistinės agitacijos, 
o vis tik ji yra varoma ir va
roma sistema tingai. Reikėtų 

į tai atkreipti valdžios akis ir 
padaryti atatinkami žingsniai, 
kad tą pragaištingą agitaciją su 
stabdžius, čia aš kalbėsiu apie 
tuos agitatorius apie kuriuos ir 
be musų tankiai mini dešinioji 
liaudininkų ir krikščionių de
mokratų bloko spaudą (o kad 
toks blokas yra faktiniu įvykęs, 
tai ir aklam aišku. Įeidami į 
kabinetą liaudininkai yra statę 
krikščionims demokratams ko
kias tai sąlygas, bet kokios tos 
sąlygos buvo nei patys liaudi
ninkai nebeatsimena: ant popie
ti© užsimiršę surašyti, o iš at
minties išdilę). Dešinioji spau
da nuolat baugina samdytais 
bolševikų agitatoriais, bet tie 
dešiniųjų prasimanytieji agita
toriai mums išrodo kuomažiau- 
siai tepavojingi. Juk jau ro
dos kur kur, bet Vilniuj tai agi
tacijai plačiausi dirva, bet fak
tas faktu palieka, kad ji neper- 
daug gerai vyksta. O ji ne vyks
tu suprantama kodėl: tenai per- 
inaža Angariečiui padėjėjų, 

šiapus demarkacijos linijos vi
sai kitaip dalykai stovi, čia 
mes padėjėjų turim pakanka
mai, jeigu ne perdaug. Pirmoj 
eilėj skaičiui tų padėjėjų rei
kia pažymėti musų miliciją.

Jeigu lik kur pamėgins dar
bininkas ginti savo teises, tai 
jau be abejojimo vietos milici
ja su žvalgybos skyriumi į- 
trauks į' bolševikų rejestrą, 
nors jis tas savo teises gins 
remdamasi įstatymais. Darbi
ninkų profesinės organizacijos, 
kuriose nedalyvauja kunigai, 
arba kuniginiai ir gi yra bolše
vistinės, vietos “gradonačalnin- 
kų” ir jų tarnų žvilgsniu. Ga
minime bolševikų rungčiom ei
na su milicija klebonijos. Retas

kunigas nepakrikštys kitaip ma
nantį pilietį bolševiku. Tokiu 
bud u bolševistinė agitacija pas 
mus eina stropiai padedanti mu
sų valdžios agentams. Jau ne
bekalbant apie provinciją, rei
kia pažymėti kas dedasi pačia
me Kaune. Darbininkų profe
sinių sąjungų Centro Biure or
ganas “Darbininkų Gyvenimas” 
uždarytas. Bet įsiskaitykite tik 
į tą pastarąjį numerį kas ten 
galima rast tokio, prie ko butų 
galima prikibk Trumputis į- 
žengiamasis streipsnelis ir re
zoliucijos Profesinių sąjungų 
atstovų suvažiavimo ir daugiau 
nieko.

Laikraštis uždarytas, redak
torius traukiamas atsakomybėn. 
Kodėl? Už ką? Darbininkų 
profesinių sąjungų centro biu
ras ne “Darbo Federacija”, — 
vadinasi bolševistinis. Aišku ir 
suprantama. Rugpjūčio mene
sio 6 dieną Užsienio reikalų mi- 
nisteris šventą teisybę pasakęs 
apie tai ar yra mums bolševiz
mo pavojus ar ne. ‘ Jis to pavo
jaus nemato, jeigu Lietuvoj bu
siąs tinkamai išspręstas žemes 
klausimas ir busią sudarytos tin 
kainos sąlygos gyventi tiems, 
kurie dabartinėmis gyvenimo 
sąlygomis turi pamato būti ne
patenkintais. Tai pamatinė jo 
i įsakymo mintis į aukščiau pa
dalytąjį klausimą. Bet ar pa
mokys ta sveika mintis krikš
čionių demokratų ir liaudinin
kų bloką, reikia abejoti gerai 
priežodis sako: ‘sukumpusi tik 
jrabo lenta teištiesina.”

[Socialdemokratas J.

Laiškai iš Liatavos

M

Vertė P. K AS

Pavydas.
Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)

IZMAILOVAS. - Ir tu ištiktųjų manai, jog lai 
mažmožiai?.. Kasgi tuomet ne mažmožiai, 
Elena?!

E'LLNA. Aš nekalta, kad jus visi iš proto išė
jote!

IZMAILOVAS. — Tai kodėl tu bijai, kad aš ne
nueičiau jws jį?

ELENA. -* 'lodei, kad aš nenoriu, kad visas 
miestas šnekėtų, jog tu užmušei mano meilu
ži užklupęs mus nuodėmės akte!..

IZMAILOVAS. O aVgi tai netiesa?..
ELENA atsilošdama j sofos atkolęj. — Aš vis

ką pasakiau!.. Manyk, ką nori... daryk, ką 
nori!.. Aš daugiau negaliu!.. Viešpatie, koks 
kankinimas!..

IZMAILOVAS. O man lai ne kankinimas?.. 
Aš nesikankinu ?. . Kas gi dėl to kaltas?.. Sa
kyk tiesą!..

ELENA skaudžiai, pro dantis], —M.. . m... Tai 
nuobodu ant galo!..

IZMAILOVAS [griebdamas ją už rankos ir nu
traukdamas ją prie krašto sofos]. — A, tau 
tik nuobodu? Tu buvai jo meilužė!.. [Suka 
jos ranką]. — Na, tiesa?.. Ko gi tu tyli?.. 
Sakyk!..

ELENA. -- Aš nebeturiu ką sakyti!.. Paleisk 
ranką!.. Paleisk!., man skauda!..

IZMAILOVAS. — O man ar neskauda? Neskau
da?.. Aš priversiu tave pasakyti tiesą!..

ELENA veltui stengdamosi paliuosuoti ranką]. 
Kokią liesą?..

IZMAILOVAS. — Meilužis jis tavo, ar ne?..
ELENA iš skausmo laikydamosi jam už rankos, 

nupuolusiu balsu . — Na, jeigu tu to taip no
ri... taip... Meilužis!..

Izmailovas paleidžia jos ranką. Ji Irina 
nuspaustą vietą, gyvuliška neapykanta žiūrė
dama į jį, paskui nusisuka, atsisėda ir tartum 
visai rami taisos plaukus. Visai netikėtai, trum
pai užsimojęs Izmailovas smogia jai į galvą].

ELENA. Ak!.. [Puola ant sofos rankenos, 
žiuri nusigandus į jį ir staigu įsikniaupusi į 
pagalvėlį ima tyliai, gailiai verkti]."

IZMAILOVAS staigu atsikvošėjęs, pripuolu 
apimtas gėdos ir gailesio]. — Elena!.. Elena!.. 
Atleisk!.. Aš nenorėjau!.. Aš iš proto išėjau!.. 
Elenyte! — Puola prie jos, bučiuodamas ran
kas, pečius, plaukus, stengdamasis pakreipti ją

prie savę&J.
ELENA. -—■ Eik sau!..
IZMAILOVAS. — Elenyte!.. Aš nebesižinojau ką 

darau!.. Viešpatie, iki ko mes nuėjome!.. Aš 
sudaviau tau!.. Savo mažutei, nelaimingai, 
silpnai Elenytei!.. Atleisk man!.. Aš bepro
tis!. .

ELENA [staiga pasikeldama ir gyvulišku pykčiu 
žiūrėdama jo veidan . — Tu ne beprotis, o-tik 
kvailys!

IZMAILOVAS. — Elena!. .
ELENA. Taip... Kvailys! Idiotas!., Aš tavęs ne

kenčiu!.. Eik sau!!.. 'Labai surinka pasku
tinį žodį'.

Izmailovas atšokęs su baime žiuri į ją. Ele
nos veidas persikreipęs, plaukai sudraikyti, 
akyse baisi begalinė gyvuliška neapykanta].

ELENA. Na, ko gi tu stovi?.. Tau reikėjo 
žinot tiesą? Na, tai štai tau tiesa: apgavau!.. 
Girdi?.. Aš tave apgavau!..

IZMAILOVAS [paskutiniu begaliniu maldavimu, 
tikėdamas ir netikėdamas]. — Elena]..

ELENA. - Ką Elena?.. Na, taip... apgavau!.. 
Ir ne su juo vienu... Aš turėjau daug meilu
žių... Ir visi tai žinojo, tik tu vienas idiotas, 
nelaimingas nieko nematei! Aš tavęs neken
čiu! Tu man atsibodai!.. Palik mane!..

IZMAILOVAS. — Nutylk!.. [Griebia ją už ran
kos, lyg norėdamas sulaikyt].

ELENA [pagiežingu pasigėrėjimu]. — Taip! 
Taip!.. Apgavau!.. Juokiaus iš tavęs!.. Ir 
jeigu tu man atleisi, aš vėl tave apgausiu — su 
juo, su velniu!.. Atsiduosiu visiems ir kiekvie
nam!. .

IZMAILOVAS. Bet nutilk gi!. . [Nesižinoda- 
mas ką darąs stengias užspaust jos burną].

ELENA [išsitraukdama]. Juk tu norėjai žinoti 
tiesą!.. Gal tau reikalingos 'smulkmenos?.. 
Meldžiu... Aš...

''Aklam pasiutime stengdamasis nutildyt ją 
Izmailovas instinktyviai griebia ją už gerklės. 
Elena purtosi, stengdamosi atplėšti jo rankas 
ir kažką daugiau pasakyti. Jie nusirita nuo 
sofos ant grindų. Elena pradeda kriokti, trokš
dama vaitoti ir nutįla drebėdama. Izmailovas 
ilgai dar laiko ją už gerkles,/ paskui žiuri į vei
dą, pasilenkia, klausosi, paskui neramiai kelia
si ir atbulas traukiasi prie stalo. Jo veidais iš
kraipytas baimės, ne lai šypsos nei tai rauko
si].

IZMAILOVAS. Štai... Govo!.. (-Pradeda už
pakalyj grabinėti po stalą, sugriebia papirosą, 
mašinaliai priartina prie akių, žiuri, nieko ne
suprasdamas, paskui staigu meta, tyliai atsisė
da kędėn ir keistai, tartum nuo didelio šalčio 
trina rankas, nenuleisdamas akių nuo lavono].

[Uždanga.—Galas]

Juozas Rusas, sugrįžęs iš 
\merikos rašo D. Blažiui į De
troitą: ,

. . .Trukau kelionėj tris savai
tes. Per vandenį važiavom 9 
I ienas į Havrą, iš ten per Fran- 
ciją, per Šveicariją, per Berli- 
ią į Dancigą, o iš ten į Eitkūnus 
r į Virbalį. Čia susitiko mus 
Lietuvos valdininkai; visi lietu
viškai kalba ir taip gražiai a<p- 
deina, net man ašaros ėmė by
rėt iš džiaugsmo. Mus kratė 
paviršutiniai, daugiausia pati

kėjo ant žodžio. Aš nežinau, ar 
kas mokėjo kokį pošliną ar ne, 
ate paleido greitai. . Virbalyj 
’aukė traukinys, ir kai visi bu
zom gatavi, nuvežė į Kauną 
lakvynei. Važiuojant kraštas 
larė. įspūdį tokį, kad žmonės 
/ra bagoli, tur gyvulių, nes lau
kuos jų daug buvo matyt, išro- 
lo truputį suvarginti ir visur 
girdėt keiksmas vokiečių, ku- 
’ie baisiai žmones pavargino 
įkupacijos laiku. Kaune per- 
lakvojęs, ant rytojaus išvažia
vau į Mažeikius. Matyt mies
teliai išdeginti, o Šiauliai taip 
išdeginti, kad nė nepažintum. 
Kur ėjo mūšiai, sienos išgrėžin- 
los kulkomis, lig pat Mažeikių. 
Mažeikiai ir labai išdeginti. Iš 
Mažeikių keliavau į Telšius, o 
š čia į Plungę. >Lietuvoj nėra 
taip prastai, kaip mums atrodė; 
žmonės Imi duonos pakanka
mai, yra pavalgę, ir kurie turi 
žemės, tie ir pinigų turi tiek, 
kad nei palys nežino kiek. Bet 
tiems, kur žemės netur, yra 
unku. Nors dabar ir moka 
larbininkui po 10 ir daugiau 
auksinų dienai, bet kad viskas 

‘brangu Jai ir tiek gaunant al
gos gyventi sunku. Parvažia
vęs, darbuojuos > prie žemes. 
Esu linksmas, kad sugrįžau ir 
nebenoriu Amerikos daugiau, 
man užteks; savo tėvynėj leng
viau pragyvensiu ir “boso” ne
beturiu, esu pats sau bosas: 
miegu kiek noriu, dirbu ką no
riu .einu kur noriu — viskas 
gerai, v >

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite SI.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panodėliais iki 8 vakare. j 
Nedaliomis ofisas uždarytas................. . . ✓
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PASTŲ arba KABELIU |
Mes prirengėm bud^, kuriuomi galima siųsti pinigus į visas dalis Lietu- g

vos pastų arba kabelių (telegramų). į
Musų įgaliotinis Kaune ypatiškai prižiūrės kiekvienų užsakymų ir pini- g

gai bus dastatyti tiesiog į namus. g

Pagelbėkit Savo Draugams Dabar! |
Jie reikalauja jūsų paselpos ir per mus galite sušelpti juos. Musų įga- |g

liotinis Kaune perduos jiems pinigus be jokių numušimų ir greitai.
Musų pinigų siuntimo skyrius suteiks jums reikalaujamas informacijas 

su džaugsmu.

KRAUSE SAVINGS BANK
1341 M1LVVAUKEE AVI - NEAF? PAULINA.

(Turtas apie $4,000,000.00. Atdara Utarnike ir Subatoj iki 8 vai. vak. J

PIRMAS MILŽINIŠKAS RUDENINIS

JOHN KUCHINSKAS

SU PROGRAMŲ 
— Rengia — 

DRAUGIJA APŠVIETOS BROLIU 
Subatoje, 18 Rugsėjo-Sept., 1920, 

M. MELDAŽIO SVET., 
2242-44 W. 23rd PI.

^radžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c ir 50c.
Bub statoma viano akto komedija

ŽILĖ GALVON, VELNIAS UODEGON”.
Ant šio milžiniiko baliaus yra kviaėiami visi Waat Sido ir apie- 

linkia lietuviai, vaikinai ir marginoa, »eni ir jauni ba skirtumo atsi
lankyti, o pilnai galite būti tikri, kad busite 
pasišoksite ir linksmai laiką praleisite, nee 
užkandžių.

Todėl, visi URA! ant rudeninio baliaus, 
kia proga.

Kviečia visus širdingai atsilankyti,

ušganidinti. 
bu8 skanių

■es tai yra

Smagiai 
gėrimų ir

pirma to-

KOMITETAS.

a
•a
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BGerbiama Visuimanė

Nepraleiskit šios progos, kur bus 2 sykiu atkar
tota 4 veiksmų drama

‘‘BEDARBĖ”,
Spalio (Octobcr) 10 dieną, 1920, M. Meldažio svet.,
2242 West 23 Place. Pradžia 6:30 valandą vakare.

Ją atvaizdins Chicagos geriausi artistai, kaip 
tai yra visuomenei žinomi: P. Kukutienė, P. Felicija 
Deninikė, Rartancov, Jančius, Motiejūnas ir kiti 
tam panašus artistai. Režisorius P. Sankunas.

Visuomene labai reikalavo pamatyti 2rą sykį 
“Bedarbę”, tai ir pamatys. Mes buvome priversti 
atkartoti ir nesuvilioti visuomenę su pilna užduo
timi. Su prielankiu užkvietimu,

Lietuvių Laisvės Kliubo Komitetas.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketog rendos už palaikymą:

Mes iileidomo iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augitos rųiies kalbamąją mašiną ir 

. 17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turimo 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Viktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosimo jas 
net no $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynioH apmuštos tikra mėlina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eiles, nepraleiskite šitos pro- 
gvarantuojame, kad suČedysite bent 75 nuošimčius, 
dykai bikur mieste ar priemiestyje.

gos, mos tikrai
Mes pristatome

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
NATIONAL STORAGE €O.,

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

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th SL, Chicago, 11!
Phonp Drover 3473

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telcphone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki S vakare, 
Subatorrtls: 9 iki 1 po pietų 
vedlt Visokias bylas 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoja Abstraktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farrną ir dirbu visokius Lagalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgcčių ant lengvą eąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

rais'nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stato Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Laaritt 

Tel. Canal 2652.

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

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

Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir k i
tiems padarysi mokyndL- 
mosi. Seni ir jauni vyrai 
moterįs visi neatideliodanhi
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir vi
karais.

Prisirašyti galima visad
3001 So. Halsted St., 

Chicago, Iii.

D
2)
3)
4)

5)

r

a.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

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

DENTISTAS
Męs save darbą trarantaojame 

Kalbame vigas Europiikas kalbas
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street
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Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
K. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 St.

Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma
ne su receptais, ar su vaistų reikalais, o aš užtikri
nu teisingu ir maloniu patarnavimu.

Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American 
Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
Fountain’as.

A. KARTINAS, APTIEKORIUS
523 VVest 120 St., W. Pullman, III.

Tel. Pullman 169.

MAGDE. "Ak, kaip man niekti pal
vą.' Hbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilą vintus — ir viskas tas 
nieko Mpagilbljo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi f"

MA HE. ‘‘.Va, tai kam tau kfst be
reikalingai I žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLBSt”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 

— plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odų?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 9 !

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės '‘Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
•“•"•F. AI). RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York “‘•"•“S*

PRANEŠIMAS.
Daktaras Makaras, Lietuvys.

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 Pcrry Avė., Roseland, III.

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

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

Pullman 342.

Amnestijos reikalu
PAUL HANNA

[Specialė Naujienų ir Federuotosios 
Presus ktrespondencijaĮ

VVashington, rūgs. 14. — So
cialistų partijos komitetas, su
sidedantis iš George E. Roe- 
wer, Jr. James O'Neal, Bert ha 
H. Mailly ir J. Baskin, šiandie 
vėl pareikalavo iš Wilsono ad
ministracijos pilno pardono ir 
lai'vės Eugene V. Debsui ir vi
ščinis kitiems politiniams ka
liniams. Baskin taipjau atsto
vavo ir Darbininkų Batelį, tu
rinti 83,000 narių ir kurio jis 
yra generaliniu sekretorių.

Justicijos departamento vir
šininkai vis dar buvo po įtaka 
M.iino atmetimo vvilsoniz.mo, 
kada socialistų delegacija pasi
beldė į generalinio prokuroro 
Pointerio duriai ir pareikalavo 
išklaušimo varde Amerikos klc 
siniai siusipratusių darbininkų.

Dar prieš tai kita delegacija, 
nuo Amerikos Darbo Federaci
jos, kurios kalbėtojais buvo bu
vęs socialistų kongresmanas 
Meyer London ir prezidentas 
Sainuel Gompers, buvo apšilau 

■ kiusi pas Palmerį, pildymų 
Montrealo konvencijos nutari
mų, kad Washingtone butų pa
darytas reikalavimas generali
nės amnestijos.

Kada socialistai pirmiau bu
vo atsilankę į čia reikalaudami 
amnestijos, Thomas Wa.tsor 
tuo laiku važinėjosi po Georgi
jų valstjų, skelbdamas, kad 
“Woodrow VVilson turi būti At 
Jauta katorgoje, o Eugene V 
Debs Baltų jame name”.
Re eitų savaitę Watston tapė 
išrinktas į Jungt. Valstijų se 
natą didele didžiuma balsų. Ge 
engia ir Maine atmetimas Wil 
šono politikos kabojo kaip ak 
ni.nis apie valdininkų kaklus 
krda šiandie socialistų ir dar
bininkų komitetai padavė sa
vo reikalavimus.

Bet visgi Piahneris dar ‘svy
ruoja, negalėdamas atsakyti j 
re kalanjančiųjų logikų ir kar 
tu negalėdamas pnsiliuosuot' 
nuo mirusios rankos Baltajame 
Name. Atsakydamas abejom* 
de egacijoms, Paflmeris nebe
darė pastangų pateisinti toli
nusių laikymų politinių kan

kinių kalėjimuose. .Jis vien til 
rėmėsi ant sunkumo pasakyti 
kurie iš nuteistųjų laike karo 
yra politiniai kaliniai ir kuru 
paprasti kriminalistai, šeši mė
nesiai atgal, jis tvirtino, kad 
viii yra paprastais kriminalis
tai.

Palmeris skundėsi, kad jc: 
prezidentas palieptų paliuosuo 
ti visus politinius kalinius, pa 
tįs kalėjimų viršininkai negalė 
tų pasakyti kų paliuosuoti, ka
dangi daugelis kalinių esu nu
teisti ir už nusidėjimus ir kar-

DR. F.O. CARTER
Akių, Ausų Nosies ir Gerklės 

Specialistas
Atitaiso žvairas Akis.

Kurtumas ir užimąs Kalvoje.
Slogos yra viena didžiausių kur

tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies slo
gos. Slogos užima vietų nuo nosies 
ir gerklės iki euchstakinių takų ir 
jais pasiekia vidurinę ausį. Euchs- 
takiniai takai yra reikalingi _ tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausį ir suvirpintų ausies bubnelį oro 
vilnimis, šitos vilnįs atsimuša į au
sies bubnelį ir suvirpina jį, šitie bi 
virpėjimai nervais nunešama ausin ir 
perduodama smegenims. Jei euchs- 
takiniai takai yra užkimšti, tai nėra 
oro spaudimo lygsvaros ir ausinis 
bubneiis būva nukritęs, ar įspaustas 
ir todėl negali virpėti lengvuose at
sitikimuose balso vilnims užgavus jį, 
arba pirmuose ligos laipsniuose ta
kas tik išdalies uždarytas, arba už- 
legimas pasiekia tik pradžių takų ir 
unogus pradeda patčmyti, kad su jo 
gerkle kas negera. šita kliūtis 
/ra yaptingai pastebiąma, kuomet jis 
yra kambaryj; kur keli žmones kal
ba. Paprastai būna

Užimąs galvoje ir ausyse.
Šitas užimąs būva visokis — gic- 

la, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
;akysime tekantis garas, svirplys tr 
.. t. Šitas užimąs paprastai būva pir- 
nutiniu patėmijimu simptomu ir jis 
akrai nurodo, kad su girdėjimu bus 
tas bloga, jei nebus gydomasi ir ga- 
iaus takas visai užsikimš. Tam at
itekus apkurtimas bus pilnas. Au
linis bubneiis gali būti visai sveikas 
^nors prislėgtas ir ausies nervai 
veiki, bet girdėjimas dingęs, takams 
ižsikimšus. Šitas visiško, kurtumo 
tovis pasiekiama laipsniškai, bet 
laugelyje atsitikimų jis užeina trum- 
u laiku po smarkiam* peršalimui, 
'loginio kurtumo atsitikimai pablo- 
ėja persišaldžius ir oro permainai 
tsitikus.
Daugelyje atsitikimų būva užgulta 

ik viena ausis, bet dažniausiai apkur
ti gali ankščiau ar vėliau. žodžiu,
as dažniausiai atsitinka, kuomet
žgula ausis ir atsitinka užimąs gal

voj.
Vaikų Adeftoidai.

Adenoidai yra labai paparastą vai- 
ų liga. Tankiai yra priežastis kur- 
urio ir bėgimo iš ūsų. Tai yra1 
iricžastis augimo giliai nosyj. Jie ' 
ladaro kvėpavimą per burną. Tie į 
’.ugimai turi būti išimti kaip gali-1 
ia greičiau. Dr. Carter išima adė- • 
leidus. j

Cross-Eyes Cured in 1 Visit

(Atterj

y

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptieką

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114.

Kreivoms akims atitaisyti Dr. Caf- 
ter turi savo būdų, kurį jis 'pasek
mingai panadojo šimtuose atsitikimų. 
Jis nechloro formuoja ir nepadaro 
skausmo. Jei turite kreivas akis, 
eikite pas daktarą Carter pilnu už- 
sitikėjimu pasisekimo, o išeisite tie
siomis akimis kaip ir kiekvienas. 
Žvairos akįs yra pažeminanti negalė. 
Ir jos netik pažemina, bet dažnai taip
gi susilpnina ir sunaikiya regėjimą 
vienos akies, o kartais ir abiejų.

Migdalinės gilės (tonsilai).

Išimama ir išgydoma specialiu bū
dų mano ofise. Nėra reikalo eit li
goninėn. Mano ofisas yra pilnai ap
rūpintas šitam darbui.

Gal kas kenkia jūsų akinis, ar gal 
jos yra žvairos? čia yra jūsų pro

ga!
Chicagos dr-as Carter turi išdirbęs 

sau vardą visoj šalyj kaipo akiij spe
cialistas.

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasise
kimą gydyme regėjimo' kruopotų vo
kų, žvairų akių ir visokiausių akių 
ir girdėjimo klučių bei ligų. Jis la
bai plačiai garsipo savo Talpinamąjį 
lengva gydymo būdą ir pasekmingai 
išgydė tūkstančius ligonių po visas 
Suvienytas Valstijos.

DR. F. O. CARTER,
120 So. State St., Chicago, Illinois.

Vienos durįs į šiaurę nuo Fair Krautuvės.
Turiu užėmęs visą antrą augštą, iš 10 kambarių: operacijos, gydymo, 

pasilsio ir X-Rąy examinavimo kambarys. Valandos 9 iš 
lyto, 5 vai. vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Skystimo Bandymo įrankiai I
' MUITINĖS HYDROMETRAS. <

1 ' 111 ’

Išbandymui stiprumą, arba “Proof” bikokio di- 
į stiliuoto skystimo nuo 1 iki 290 laipsnių; akuratnu- 1 
į mas gvarantuotas.
Į I

Specialė Pardavimo Kaina
$5.00 iš Kalno | 

j LIETUVIŠKA LABORATORIJA B 
534 W. 18th Street, Chicago, Iii. į

tu už išreiškimą nuomonnių 
Girdi, padarymas sąrašo tų, ku
riuos tinkamai galima pavadin 

t i politiniais kaliniais, reika
lauja atidaus peržiūrėjimo pa 
vienės bylos, o tas esą ir daro
ma.

Palmeris sakė, kad viso 17* 
žmonės liko nuteisti sulig karo 
laiko įstatymais. “Iš to sfkai- 

čiaus”, sakė jis, “terminas 15 
žmonių užsibaigia laike ateinan 
čių 30 dienų, o ant mano stalo 
guli bylos dar 11 Žponių, ku
riems irgi galbūt bus rekomen
duotas pardonas”.

Generalis prokurorą^ pakar
tojo* minėtą formulę abiem 

delegacijom. Kada priminta,, 
kad tik du ar trįs žmonės tapo 
paliuosuoti pereitais metais ir 
tai be sugrąžinimo jiems civi
lių teisių, Palmeris atsakė nu
rodymu, kad reikia clgties at
sargiai.

Palmeris labai rūpinosi iš 
Gompcrso patirti, ar reikalavi
mas amnestijos turi pilniausią 
paramą Amerikos Darbo Fede
racijos. “Ar rezoliucija buvo 
vienbalsiai primta?” klausinėjo 
• • JIS.

“Be jokio priešingo balso”, 
atsakė Gompersas. ‘Musų rei
kalavimas tapo nutartas 4,600,- 
000 narių Amerikos Darbo Fe
deracijos, remiamos daugiau 
kaip 20,000,000 vyrų ir mote
rų, su kuriais musų nairiai yra niams.

Rusiškos ir Turkiškos

12th STREET 
TeL Kldzie 8902.

S514-16 W. 12th ST 
Arti St. Lotiis Avė.

CHICAGO, 1LJL

—f , ____ ____________

LOK1S
Paraše P. Mcrine 
Vertė L. Juras

Puslapių 79.
Lietuvių legenda.

Labai įdomus pasiskaity
mas.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centų

KNYGYNAS 
NAUJIENŲ 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

llillllllllllllllllllllllllllllira
surišti giminystės iryšiais. Jus 
ką tik pasakė, kad Amerikos 
Darbo Federacijos patriotizmas 
m reikalauja gynimo, 
kau, kad ta. 
zacija vienu 
amnestijos

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas LSth St.

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

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 patarnavimu 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklia 
Ligos gydoma specialisto, 

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
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kurt 

esti priežastimi galvos skaudėjinu 
svaigulio, akių aptemimo, nervui 
tumo, skaudamą akių karštį, atita* 
m> kreivas akįs. nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimu 

loma su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Specialė atyda ai 
kreipiama į mokyklos vaikus^

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1558 W. I7th St. 
s^hland Avė. Tel. Drover 966t

DR. R. VVAGNER
Mano speciali* gydymą* yra chronii 

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki >•

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9661*
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Nesikankykite savęs skaus- W 
mals, Reumatizmu, Sausgėle, S 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu Į 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
ir dažnai ant patalo paguldo. ”

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- n 
notas ligas; mums šiandie dau- 51 
gybė žmonių siunčia padėka- R 
vonės pasveikę. Prekė 50c per tfl 
pačta 55c arba dvi už $1.05. M

H
Just i n Kulis ”

3259 So. Halsted SI. Chicago, III. ‘J
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- H 

KATOS”, augalais gydyties, K 
kaina 50 centų.

DŪ93BZ1B&1KIBBSB3I1BBS9B*}

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexcl 2880 
v a

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
ISth St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal
, . I 3110 arba 357rekphooai: Naktim|a Drcxcl

I 950 - Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

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

■ ii—r—

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
.eavittt St Phone Canal 6222 Va- 
andosi 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
) rul »akar* Gyvenimo vieta; 8114 
W. 42nd St Phone MrKinJey 4988 
blandos nuo 10 iki 12 dienų

I - 'I

Telephone Yards 5032 {

Or. M. Slupnicki!
3107 S. Morgan st. Chicago

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

ibbbbbbbbbbbdbbbbbbb

5 DR. YUšKA :
a 1900 S. Halsted St. ■
M Tel. Canal 2118 B
U Bi3g Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 g
- vakare. ■
W Rezidencija: 2811 W. 68 St '

Tel. Prospect 3466 
aBBMBIBBBBBBBBI***BB

PRANEŠIMAS
I Dr. M. T. STRIKOL’IS
I Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 

Perkelia ofisų į People Teatre 
1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160 

Valandos: 1 iki 8 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedfcl. 10 iki 12 ryte 

Kės. 2914 W. 43-rd Street
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263 -------------- ;—    —-------

/b¥b B B B~B B B B B B B «B B B ■« 
J Tel. Boulevard 2160 '

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

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

Chicago, Dl.
Fbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas g
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. |
2221 So. Kedzie Avė. |

Vai. 1—2; 7—9 po piet. g| Teisinga drabužių kaina. 
s i Kainos kurios tinka bite vieno ki 
=S Į Seniui. Gvarantuojame, kad sutaupy 
=== ■ sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuo) 
Egi į kiekviename pirkime. Kai kurie daly 
==1 kai pigesni negu olselio kaina. Vyn, 

ir iaunų-vyrų gatavai nasiutl ir an< 
orderio užsakyti siutai ir overkotal 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri 
tinkami, ir konservatyvio styliaus 

$32.50 iki $60.00. • .
Pamatykite musų specialius siutui 

ir overkotus po $15, $17.50, $20.0f 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutu 
po $45 ir $65. Mėlyno sorge siutą 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu 
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyri 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serg» 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nnoS. kiek 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun 
čintnas Europon.

Atidaryta kiekvieną diena iki 9 vai 
vakare. Šubatomis Iki 10 vai. vakar* 
NodJliomis iki 6 vai vakaro,

S. GORDON
141K So. TTnlsfpd St.. CMraro.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

ln

Aš atsa- 
pa trio tinę organi- 
bahis reikalauja 
pili taniams

Rfi. 1139 Independente Blvd. Chicago
Telephone 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 plot 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 diena

............
Tel. Pullman 342 ir 3180.

DR. I. E. MAKARAS
Lietufy* Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė. Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 Ir 6:80 

iki 8:30 vak.
..... ■ ..... - -J

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Manthfield <▼.
Valandosi iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

|„ | I ——M I ■——Z
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Kuomet sočialistų atstovai 
buvo išmesti iŠ New Yorko 
legislaturos, tai kaikurie ra- 
dikališki gaivalai, kurie įsi
vaizdina save esant dides
niais revoliucionieriais už 
socialistus, ėmė šaukti, jogei 
tas faktas rodąs parlamen
tarizmo netikimą. Kas, gir
di, iš to, kad žmonės rinks 
atstovus j parlamentus: ka
pitalistai ima ir išmeta juos 
lauk!

11
11

11
11

)

Naojienos •!«» kasdien, 
nedUdicnius. laidii* Naujai 
drovė, 17M S. Halatad St., Chtcaga 
UI. _ Telefonai: Canal 15®>-

Užsiaakonioji Kaina:
Chieagoje — paltu:

Metama .......... .............................
Pusei oaetų------------------------
Trims mteeilaiaa -------——
Dviem mėnemama............. —
Vienam minėsiu!-------- —------L0*

Chicagoje — per nellotojusi 
Viena kopija --—-----------------y*
Savaitei --------- ------------—-----
Minėsiu! ----- - --------------- —....... ••

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ. 
paštu:

9 Metams -------- —. ........ —
Pusei metų----------------------- - 4.0*
Trims mėnesiams —  2.04
Dviem mėnesiams ——*•
Vienam mėnesiui------- ----------

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams........................  $3.0A
Pusei metų _____  ,, ----------4.80
Trims mėnesiams ______  2.8(

Pinigus reikia siųst pašte Mone\ 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Proga pašmeižt 
“anarchistus'’.

N e v, 
užmu- 
ir su

Baisi eksplozija 
Yorko Wall Street’e, 
susi apie 30 žmonių 
žeidusi apie 300, davė pro

dėt šmeižimo kampaniją 
prieš “anarchistus”.

Dar visai nežinia kas buvt 
Uia. jialaimė* priežastis, o jau 
laikraščiai praneša, kad Chi 
cagos policijos agentai iške 
liavę į New Yorką gaudyt 1 
W. W. vadą Haywood’ą, ku 
ris tenai esąs apsigyvenęs,— 
nors gerai žinoma, kad Hay- 
wood’as bombų vartojimu; 
visai nepritaria.

Paskutiniame “aidoblistų” 
suvažiavime buvo priimti 
rezoliucija, atmetanti ne tik
tai šitokius barbariškus ko 
vos budus su kapitalistais, o 
ir apskritai ginkluotos jie- 
gos vartojimą.

Bet kapitalistų laikraš
čiams kas galvoj, tiesa ar ne
tiesa, ką jie rašo! Bi tik ap
juodinus priešininką.

Mes tuomet atsakėme 
tiems “revoliucionieriams”: 
jeigu kapitalistai meta dar
bininkų išrinktus atstovus iš 
parlamento, tai tatai parodo, 
jogei darbininkai turi juo la
binus stengties išrinkti savo 
atstovus į parlamentą. Atsi
sakyt nuo parlamento, iš ku
rio kapitalistai nori praša
linti darbininkų atstovus, 
reikštų išpildyt kapitalistų 
norą.

Tai, rodos, tokia aiški 1c 
’ika, kad kiekvienas sveik< 
>roto žmogus gali ją supras 
ti. Bet musų neva revoliu
cionieriai negalėjo to suim
ti į galvą. Kuomet “Nau
jienų” redaktorius pereitą 
Hemą (tik-ką po socialistų 
issemblyman’ų išmetimo) 
laikė prakalbą Brokly- 
ne, tai tie “revoliucio
nieriai” uždavė jam klausi
mą: “Ką darys socialistai, 
kad jų atstovai tapo praša
linti iš legislaturos?” Kal
bėtojas atsakė jiems: “Jie 
vėl išrinks juos!“

“O jeigu kapitalistų parti
jos vėl išmes, tai ką tuomet 
Jarys socialistai?” klausė 
tie “revoliucionieriai”. “So- 
?ialistai vėl juos išrinks!” 
.tsakė kalbėtojas.

Vadinamųjų “komunistų” 
spauda tuomet ėmė rašyt, 
kad socialistai nieko daugiau 
nežiną, kaip tiktai “rinkti, 
’inkti ir rinkti”. Ji neišma
nė to, 
linkybėse, 
ninku 
leduot 
vams 
je, tai
laug didesnį tikslą, negu tu
ri paprasti rinkimai: ji pa
virsta kova prieš kapitalistų 
savavaliavimą.

Laimėdami pergalę, New 
Yorko socialistai nulaužė 
ragus kapitalistų politikie
riams, ir šie ateityje dešimtį 
kartų pagalvos, pirma negu 
kėsinsis ant darbininkų tei
sės rinkti savo atstovus į į- 
statymų leidimo įstaigas.

O ką socialistai butų pel- 
nę, jeigu jie butų paklausę 
“komunistiškų” išvadžioji
mų ir atsisakę nuo dalyvavi
mo rinkimuose? Absoliučiai 
nieko. Kapitalistai-gi butų 
pelnę daug. Jie ne tiktai 
butų atsikratę nuo nemalo
nios opozicijos legislaturoje, 
o ir butų parodę, kad prieš 
darbininkus jie ką nori, tai 
gali daryti.

Socialistų laimėjimas New 
Yorke yra svarbi pergalė dc 
mokratijos ant plutokrati- 
jos.

“Italijos darbininkų 
riaušės tečiaus stato į di
delį keblumą buržuaziją ir 
valdžią. Kad atsilaikius 
prieš darbininkus, joms 
yra labai svarbu turėt sa
vo pusėje ūkininkus. Tai
gi tos riaušės duoda pro
gos ūkininkams pastatyti 
savo reikalavimus. Di
džiausi žemės plotai Itali
joje -priklauso dvarinin- 
kams-patricijams ir baž
nyčiai bei klioštoriams, 
ir tai yęą svarbiausia žmo
nių skurdo priežastis ta
me krašte.”
Darbininkų judėjimas Ita

lijoje, kaip jau žinome, per 
šį laiką toli nužengė pirmyn. 
Iš riaušių, atskirų sukilimų 
laipsnio jisai išsiplėtojo į 
pieningą viso industrinio pro 
letariato kovą už kontrolę 
industrijose.

Bet to judėjimo banga iš
judino jau ir Italijos vals

tiečius. Pamatę, kad valdžia 
nedrįsta malšinti darbinin
kus ginkluota jiega, valstie
čiai taip pat įsidrąsino ir 
ėmė sekti darbininkų pavyz
džiu.

Jie pradėjo užimti stam
biąsias žemės nuosavybes. 
Pirmiausiai jie paėmė didelį 
dvarą, priklausantį vienam 
įžymiam katalikų bažnyčios 
viršininkui netoli Albano. 
Paskui jie užgrobė didelį 
dvarą šalo Nomentanos, pri
klausanti vienai katalikų 
bažnyčios kongregacijai. Pa
galios, ūkininkai paėmė mil
žinišką žemės plotą netoli

leisti žurnalų, nežinia. Gal būt 
tam, kad turėjus kur talpinti 
savo plunksnos mėginimus. 

Pra'tinties rašyt nėra peiktinas 
darbas.

Pirmam
dėta visko

žurnalo numery] į- 
po truputį — eilių, 
mokslinio

straipsnių ir 1.1.
turinio

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAI PRIEŠINGI FINAN

SINIAI VALDŽIOS 
POLITIKAI.

išsiskiirstysiant atosto- 
Lietuvos Steigiamasis 
skubiai prięme keletą

gOlUS, 

Šeinius 
svarbių nutarimų, tarp jų nuta
rimų apie užtraukimų viduji
nes paskolos ant 100 milionų 
auksinų ir padidinimų kreditų 
kariuomenei. Socialdemokra
tai nepritarė šitiems nutari
mams. Jų nusistatymas šitais 
klausimais yra aišku iš sekan
čio aprašymo, tilpusiu, 16-ame 
“Socialdemokrato” numeryje:

“S.-d., kalbėdami paskolos 
klausimu, nurodė, kad val
džia iki šiol nesugebėjo su
tvarkyti krašto finansų, ne
sudarė tinkamos mokesčių 
sistemos, dar nepriėjo prie 
progresyviu mokesčių suma
nymo. Lig šiol vestoji fi
nansinė politika buvo be jo
kio pieno, turėjo spekuliaci
jos pdbudžių, skaudė krašto

ma, kad darbo ir kapitalo intere
sai yra tie patįs. Jiems pake- 
iama algos ir suteikiama be, jo

kios kovos 8 vai. darbo diena.
“Samdytojai pasirodo nusilei

džiančiais viskame ir jie nusilei
džia gana daug, bet jie laiko spė
ką ir jie vartoja šį naują būdą 
patraukimui darbininkų savo 
msėn. Ikišiol jiems tai paste
bėtinai sekėsi. Darbininkus tuo 
pasigaunama, kadangi jie nežino 
ką tai reiškia.

“Paimkime Millerando valdžią 
— ji laikosi savo vietoje kaip 
tik delei to principo. Millerand 
supranta darbininkus — jis dar 
visai nesenai kairiausiuoju so
cialistu — ir jis žino, kad juos 
galima prigauti paviršutiniais 
parodymais. Todėl jis parodo, 
kad jis neva duoda jiems viską, 
ištikrųjų gi jie nieko negauna.

Trumpai sakant, Franci jos 
darbininkai yra paperkami — 
biskutį daugiau pinigų, patogi 
dirbtuvė, pasilinksminimai, gavi
mas dalies pelnų — bet svar
biausias dalykas — kontrolė in
dustrijų, perviršis pelnų, pasi
lieka rankose savininkų. “Ar jie

Ne iv Yorko 
Socialistai laimėjo.

kad tokiose ap- 
kada darbi- 

priešai užsispiria 
darbininkų atsto- 

vietos legislaturo- 
kova prieš tai įgyja

Visi penki socialistai, ku
riuos New Yorko assembly 
buvo išmetus pereitą žiemą 
iš tos įstaigos, tapo vėl iš
rinkti į ją.

Jau vakar mes pranešė
me, kad abi kapitalistų par
tijos buvo šiuose rinkimuo
se susivienijusios prieš so
cialistus. Jeigu, nežiūrint 
to, socialistai laimėjo, tai rei 
škia, kad jie gavo daugiaus 
balsų, negu abi kapitalistų 
partijos kartu.

Taigi kapitalistiškų politi
kierių pasikėsinimas ant So
cialistų Partijos ’ teisių ne 
tiktai nesunaikino jos, o da 
sustiprino ją. Socialistai, . x 
pergalėjo dėlto, kad jie, ko- SlTlCl bd^HSClOS lt 
vodami už savo teises, kovo-; ponų žemes. 
jo kartu ir už visų piliečiui 
teises, už žmonių atstovy-, 
bes teises.

Ir čia pasirodė socialistų darbininkų kilimą, “Naujie- 
taktikos teisingumas.

vienam kunigaikščiui.
Visuose šituose valstiečių 

žygiuose, sulig telegrafo pra 
nešimais, vadovauja buvu
sieji kareiviui. Šitas reiški
nys geriau, negu ilgiausi iš
vadžiojimai, išaiškina tą fak 
tą, kad valdžia nepasitiki ka 
reviais ir nesiunčia jų mal- 
šint darbininkus. Dar ma
žiaus ji galės pavartot juos 
valstiečių malšinimui.

Bet tie dvarų užgrobimai 
veikiausia yra tiktai pradžia 
prasidėjusioje revoliucinio 
Italijos ūkininkų judėjimo. 
Gal būt, kad jisai jau ir šio
je valandoje yra daug to- 
liaus nužengęs, negu mes 
apie tai žinome. Italijos 
cenzūra, be abejonės, nepra
leidžia žinių apie jį, nes ir 
tos telegramos, kurios pasie
kė Ameriką, atėjo ne iš Itali
jos, o iš Paryžiaus.

Valstiečių kilimai be galo 
sustiprina darbininkų pozici
jų. Atsidūrusi tarp-dviejų 
ugnių, valdžia dabar turės, 
noroms ar nenoroms, nusi
lenkti prieš darbininkų rei
kalavimus ir duoti jiems 
sprendžiamų balsų industri
jos vedime.

Darbininkų ir ūkininkų 
pasisekimas butų užtikrin
tas, jeigu dabar ūkininkai 
mokėtų taip pat susitarti ir 
priimti išmintingų veikimo 
pienų, kąlp darbininkai.

\p žvalgu
r*

M

Italijos valstiečiai

Rugsėjo 7 d., kada pradė
jo ateiti žinios apie Italijos

nos” parašė:

NAUJAS ŽURNALAS.

Clevelande išėjo pirmas nu
meris mėnesinio žurnalo “Ar
tojas“. Jį leidžia “Clevelando 
lietuvių būrelis”, susiorganiza
vęs į “Lietuvių Apšvietus Drau
giją”.

Kodėl tie žmones sumanė

Social-

priimta
Kr. Ap.

v ina pasitikėti. Netikusi ir 
darbininkų reikalams prie

šinga yra ir vidujinė valdžios 
politika. Del tų • motyvų, 
nors vidujinė paskola šiuo 
'momentu.* yr neišvengiama, 
s.-d. negali balsuoti už ją ir 
balsuojant susilaiko. K.-d. ir 
liaudininkų balsais paskolos 
įstatynms priimta”.
Apie antrą klausima 

demokratas” rašo:
“Trimis skaitymais 

nutariinas padidinti
M-jos kreditus 60 mil. auksi
nų Tie pinigai esą reikalin
gi pažlidiutai kariuomenei už
laikyti, be ko negalima ap- 
seiti, padidėjus Lietuvos teri
torijai ir esant tokiai nera
miai kaip dabar padėčiai. S.- 
d. nurodė, kad einant tuo ke
liu, kaip dabar, valdžia plė
toja pas mus militarizmą. 
Buvo iškelta visa eilė ydų 
pačioj musų kariuomenėj, o 
i tek pat ir kariuomenės ūky. 
S.-d. balsavo prieš naujų kre
ditų paskirimą”.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

9

Tai yra didelis
Fran-

FRANCU A.
Francijos kapitalistai 

amerikonizuojasi.
MAX WORTH 

[Federuotoji Presą]

Paryžius. —■ 
pavojus čia, Francijoje 
cijos kapitalistai ^merikonizuo- 
jasi”, taip pasakė geležinkelietis 
ir agitatorius Henri Sirolle, pa
šalintas iš darbo ir sėdėjęs kalė
jime už dalyvavimą gegužiniame 
streike. “Taip yra — amęriko- 
nizuojasi”, pakartojo jis.

“Matote”, kalbėjo jis, “Fran
cijos tradicija yra, kad samdy
tojas smaugtų darbininkų kur 
tik galima. Todėl lengva darbi
ninkams parodyti, kad samdyto
jas juos išnaudoja. Tokia padė
tis buvo per gentkartes ir prie 
to mes buvome pripratę. Tada 
atėjo karas ir didesnis susiarti
nimas tarp vietos ir Jungt. Val
stijų kapitalistų.

“Kokios to pasekmės? Musų 
kapitalistai pradėjo naudoti ame
rikiečių budus rišime darbininkų 
klausimo — žinoma, ne visus, 
bet didesniuosius ir gudriausius. 
Jie sustojo kariavę su darbinin
kais, bet eina pas didžiųjų unijų 
vadovus ir siūlosi dalinties! Tai 
yra
dalykas.

“Aš nesakau to blogoje pras
mėje — vadovai nėra perkami 
pinigais, — bet jiems yra siūlo
ma darbai ir įvairių rūšių pato
gumai. Jie pakeliami į augštes- 
nę draugiją. Jiems pasakoja-

naujas, mums nežinomas,

tokia Amerikos sistema?”
“Bet ar jai pasiseks Franci- 

joje?”
“Neilgam. Darbininkai yra 

perdaug klesiniai susipratę. Jie 
perdaug senai dalyvauja kovoje. 
Tai yra laipsni* susikoncentravi
mo kapitalistų spėkos. Jis pri
artina vienu žingsniu prie dar
bininkų kontrolės ir vedimo in
dustrijų”.

Skilimas Generalinėj Darbo 
Federacijoje.

[Federuotoji Preaa]
Paryžius, rūgs. 25 (krasa). —‘ 

Gimsta opu3 skilimas eilėse Ge
neralinės Darbo Federaeijoe, iš 
priežasties jos vadovų vis dides
nio kripimo prie industrinių re
formų. Federacijos nacionalinis 
lelegatų komitetas per dvi dieni 
laikė posėdį apsvarstymui rapor
to, kuris bus įteiktas busiančiam 
kongresui Orleane ir kairesnieji 
delegatai, ypač atstovaujantis 
mokytojų uniją, 1 
revoliucioniškesnę politiką.

Tūli kalbėtojai smerkė Fede
racijos “reformizmą” ir ragino 
didesnį susiartinimą su Frakci
jos socialistais, kurie jau i ebc- 
turi reformistinių rendencijų, 
kurias pasmerkė pats Federaci
jos kongresas Amiense.

Atsakydami į tą kritiką, Fe
deracijos viršininkai pasmerkė 
tų kritikų siūlomąjį revoliucinį 
komunizmą. Generalinis sekre
torius Leon Jouhaux pareiškė, 
kad jis niekam, “net pačiam Le
ninui”, neleis maišytis į Franci- 
jos darbininkų reikalus ar dik
tuoti jiems savo principus.

Gabaus “reformistų” raportas 
tapo priimtas 94 balsais prieš 
18, 15 delegatų susilaikius nuo 
balsavimo. Tečiaus prisibijęma, 
kad apsireiškusieji šioje konfe
rencijoje nuomonių skirtumai 
gali privesti prie skilimo, kada 
neužilgo susirinks kongresas Or
leane.

Marseilles unijos jau paskelbė 
savo nuosprendį atsimesti nuo 
Darbo Federacijos, iš priežasties 
“konservativiškumo” jos vado
vų. Nors socialistai atvirai ap
gailestauja tokį skaldymąsi, ka
da didžiausia vienybė Francijos 
darbininkų yra reikalingiausia, 
tečiaus ir kitos unijos gali pa
sekti Marseilles unijų pavyzdžiu.

Nors karas j>u senai yra už- paliaubą turi prasidėti liepos 30 
sibaigęs, bet legionininkai už- 1 
protestavo prieš paliuosavimą 
Brent Allison ir kitų politinių ir 
delei sąžinės karo priešininkų.

True translation filod with the poat- 
maater ut Chicago, III., Sept. 18, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos darbininkai ir 
karas.

[Federuotoji Presą]
Lendamu. — Anglijos darbi

ninkų šauksmai prieš “karą su 
Rusija” pasiekė “neįtikėtinų 
amerikiečiams proporcijų, atsi
menant kaip visi protestai prieš 
karą tapo užgniaužti Amerikos 
valdžios 1917 m. Daily Herald 
ir Labor I^eader pašvenčia išti
su* puslapius trumpiems apra
šymams viešų susirinkimų, į- 
vykusių visoj Anglijoj, Škotijoj 
ir Valijoj.

Tie dideli protestai neabejoti
nai yra kįlę savaimi. Iš kiek
vieno miesto ateina žinių, kad 
jei karas bus paskelbtas, dar
bininkai uždarys industrijas. 
Tokios žinios ateina iš visų pra- 
monių-dailydžių, įrankių dir
bėjų, geležieė liejikų, uniformų 
siuvėjų, vežimų dirbėjų, gele
žinkelių, batsiuvių ir daugybės 
kitų.

Pasekdami Francijoj iškeltą 
obalsį, susirinkę Plymouth bu
vusioji kariškiai persergėjo val
džią, kad ant kiek bus jų galė
jo, “nė vieno Žmogaus, nė vie
no šautuvo, ne vieno šou” ne
bus duota. Lenkijai gelbėti ka
rui.

“Darbininkai pasako nenu 
balsu; jų nuomonė yra vienbal- 
sė”, sako Daily Herald. “Jie sto
vi prieš žudynet. Nebus lie 
jama nekalto kraigo kapitalistų 
interesuose, ir jie sustabdys ka-

i rą — jie sustabdys kokj-nor

ragind priimti

Juodašimčių konvencija.
Chicago. — Metinė Illinois 

American Legion konvencija už 
ffirė priverstiną kareiviavimą. 
Legionas, teisindamasis nuo už 
metimų, kad jis yra naudojamas 
kovai prieš organizuotus darbi
ninkus, sakosi stovįs “geras, šva
rias unijas” ir pripažįstąs kad 
tokios unijos turinčios teisę ko
lektyviu tarimos. Bet toliau tie 
patįs legionininkai nutaria, kad 
kovai su “radikalizmu” ir pa- 
gelbijimui “amerikonizacijai”, 
butų pravesti tokie įstatymai, 
kurie priverstų kiekvieną sve
timtautį registruotis kada jis 
persikelia kiton vieton gyventi. 
Taip pat būdavo ir prie caro ru
suose.

ar dalinį, tiesioginį ar 
ginj, karu ar blokada, 
sukurstyti vakarinės 
Šalis prieš Rusiją.

“Darbininkai turi savo gene
ralinį štabą, savo planus kam 
ponijos ir savo įsitikinimą į per-

Kraujo praliejimas yra 
kiro aktas, bet tai yra l:araf 
pirmiau ia prieš moteris ir vai 
kus. Darbininkai visą tą su
stabdys.

“Mes girdime kalbant, kad 
Lenkijai turi būti Mugu. Len
kija gi nori būti saugi tik nuo 
talkininkų. Karas yra tyčiomis 
kurstomas, bet jokio šešėlio 
priežasies ar net geresnio pa
teisinimo. Tai yra karas <lcl 
nieko, arba jei yra dulko nors 
tai kad neprileidus Rusiją gy
venti taikoje su savo kaiminai’ 
ir įgyti sau ir suteikti savo kai- 
minams pilną apsisprendimą.

“Rusija draugingai tariasi su 
Finlandijos kapitalistine val
džia. Estonija gyvena taikoje 
su bolševikų Rusija, be jokio 
spaudimo, kad ji priimtų tokią 
valdžios formą, kokios ne ne
geidžia. Tas pats yra ir su Lie
tuva. Tas pats yra ir su Lenki
ja, kada ji pasirašys taiką. Te
čiaus talkininkų lošiu yri ne
prileisti Lėnkijų pasirašyti tai
ką, priversti ją tęsti karą, kurį 
ji atvirai nori paleisti ir vieton 
gelbėti Lenkiją—sunaikinti ją.

“Niekas Anglijoj—-išėmus ke
lis žiaurius ir neteisingus poli
tikierius, — nenori karo. Tie
siog niekas. Tečiaus butų bu
vęs karas — jei ne darbininkai.

“Vienas viltingas ir puikus 
dalykas pasaulyje, kur viešpa
tauja intrigos ir suokalbiai 
kraujagodžių militarislų, yra 
darbininkų solidarumas.

“Vienatinė jiega, kuri gali pa
sakyti ir vienatinė jiega*, kuri 
gali veikti prieš didžiausią pa
saulio piktadarybę, yra organi
zuoti darbininkai. Jie pasakė; 
jie veikia”.

neli *sio- 
taik'smr 
Europos

Franci j a ir Rusijos-Lenki
jos tarybos.

d., kaip lenkai atvyko rug). 1 d 
be įgaliojimo daryti tai i ’ atsi 
sake’ telegrafuoti į Varša\ 
liojimų, kaip negauta jo^cių ži
nių iš Varšavos iki rugp. 7 d., 
kada susitarta, kad susirinki
mas turi įvykti rugp. 9 d.

“Paskirtoj valandoj”, 
Trockis, “narys karinės koman
dos Piatakov, buvo ant įedleco 
kelio, kaip buvo sutarta, 
kęs pusantros valandos, Piata
kov norėjo grįžti, bet lenkų ofi- 
cierius pasisiūlė vykti į Šedlecą 
ir pa j ieškoti delegacijos. Seka- 
ną dieną oficierius sugrįžo, pa
reikšdamas, kad jis negalėjo de
legacijos rasti.

“Tą patį rytą Piatakov pa- 
.iuntė automobilių, bet delega
cijos nesurasta. Vėliau tą pačią 
dieną raudonoji armija 
Sedlecą, rado Lenkijos delegaci
ją ir pasiuntė ją į Minsk

“Aišku, kad Lenkija ve 
sirinkimo. Matomai, L 
politika yra priversti mu 
ti VarŠavą, kas, Lenkijos ir visų 
jos rėmėjų nuomone, turi suda
ryti patogią situaciją talkininkų 
karinei intervencijai.

“Tada Lenkijos valdžią kalbės 
apie musų aneksionistijnus ir 
Imperialistinius mierius, kad su- 
iarius pretekstą intervencijai.

“Yra labai aišku, kad Lenki
jos valdžia nebūtų drįsusi dary
ti tokią pavojingą provokaciją, 
iei ji užpakalyje savęs nebūtų 
urėjusi mažiausia vienos iš di

džiųjų valstybių. Neslinku at
spėti kurią. Tai ne Angli ja, ku
rios valdžia, delei priežasčių, ku
rių mes nesvarstysime, yra už- 
interesuota susitarime su Rusi
ja. Užpakalyje baltosios Lenki
jos stovi Franci j a.

“Francijos valdžia j oi 
neleis įsteigti taikius ryšius tarp 
sovietų Rusijos ir Lėni: 
kitų šalių, kadangi tas m 
tinai privestų prie puo 
bartinės Francijos vale 
blausia akles, labiausia 
ir labiausia neteisingos 
pasaulio valdžių. *

“Francija nieko netur 
mčjimi. Nesenai Francijos par
lamentas susekė, kad k 
lionai, paskirti atstatym 
cijos šiaurinių departamentų, 
tapo išleisti Rusijos n 
mui.

“Francijos valdžia 
lošiką (gemblerį), kur 
pralaimėjęs, pakartotini 
bina statymą, tikėdamies atsilo
šti viską.

“Millerand ir Foch, n 
m i prieš visas obligacij 
mesdami paskutinius 
padorumo, prikrauna h; 
nais dėl Vrangelio laivus, kurie 
buvo skirti sugrąžinim.ii
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Kazimieras Gugis

:, kaip krimto
> feinnuoseį

Veda visokius reikalus, kaipkrimioatiikuoss 
taip Ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras>
Namų Ofisas 4

>323 $. Halsted St.
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

Miesto| Ofisas?
127 M. Oeirbim St 

1111-13 Unity Blrfs.
Tel. Cehtral 4411

Lireau

bijonas 

co.
A. Petratia S. Fa

A. PETRATIS &
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURlANCE
European American B

Siunčia Pinigus. Parduoda
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., ChicaĮjo, 111.

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 511

X

Maskva, rugp. 18 (suvėlinta), i 
— Pasikalbėjime su manim, ka
ro ministeris ' 
jog jis tyri tikrus prirodymus, 
jog Lenkija neturėjo mierio da
ryti taiką. Jis vėl prisiminė,

DR. A. MONTVIi) 
CHICAGO

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgą* 
25 East VVashington SI.
Marshall Field Anne
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12

2121 North Wcstern A 
Valandos: nuo 6 iki 8 vjikare 

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

ryto.
L ve.

Trockis pasakė,
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
BEMISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vaL vaka- 
l sutarimo.

---------------------------Chicago, III.
----------------------------- ---------------- - —...

kaip sovietai ir Lenkija sutiko, l re. Nedaliomis pagal
Vurl 4n;i,n* 3261 So. Halsted St., Ckad tarybos apie taika ir musių

. į
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PASAULIO DARBININKŲ Transporto Darbininkų Federa-1 šalyse, kur gabenimui ginklų ir 

(amunicijos jau tapo pasipriešin
ta — visur išvien atsisakytų 
krauti, siųsti ar pergabenti ka
ro medegą ir kareivius, kuriuos 
kapitalistinė ir imperialistinė re
akcija nori pasiųsti prieš Rusi
ją”.

Manifestas, kuris užsibaigia 
I karštu atsišaukime ne kooperuo- 
i ti su kapitalistinėmis valdžiomis, 
yra pasirašytas generalinio Fe
deracijos sekretoriaus Robert 
Williams ir Internacionalės Uni
jų Federacijos sekretoriaus Edo 
Fimmen.

(Rūgp. 22 Londono kablegra- 
ma pranešė, kad Internacionali- 

Įnės Unijų Federacijos pildoma
sis komitetas Amsterdame išlei
do atsišaukimą į viso pasaulio 
proletariatą bandyti neprileisti 
prie karų ateityje atsisakymu 
gabenti kareivius ir karo reik
menis ar duoti koki^f nors pagel- 
bą kariniam veikimui. Si žinia 
parodo, kad prieš tą generalinį 
atsišaukimą, dar sekė specialia 
Internacionalinės Transporto 
Darbininkų Federacijos atsišau
kimas pagelbėti Rusijai, atsisa
kant gabenti karo reikmenis ir 
kareivius, skiriamus Lenkijos 
imperialistams. Pavienės pasta 
rųjų kelių savaičių žinios paro
do, kad kelių Europos šalių, 
įskaitant Belgijos, Holandijos 
Vokietijos ir Čecho-Slovakijos, 
transporto darbininkai dalinai 
atsiliepė į atsišaukimą).

cijos:
“Visų šalių transporto darbi

ninkams, jurininkams ir gele
žinkeliečiams.

“Draugai 1
“Pereitą kovo m. Christiani- 

joj laikytas kongresas transpor
to darbininkų vienbalsiai nuta
rė, kad Internacionalinė Trans
porto Darbininkų Federacija ir 
susivienijusios organiiacijos pa-j 
vartos visus joms prieinamus 
budus neprileisti atsinaujinimui 
baisaus skurdo, pagimdyto ša
lims pasauliniu karu.

“Laikas paversti tą rezoliuci
ją į veikimą atėjo!

“Kapitalistinės valdžios bando 
Francija nori įtraukti Francijos ’ paliuosuoti naują karą, savo ak- 
žmones į karą, su sovietų Bu- tiviu rėmimu Lenkijos imperi- 
sija. Tegul Francijos darbinin- jos, kuri užpuolė Rusiją ir da- 
kai tai žino. Tegul jie suvaldo ‘ 
savo valdžią”.

JUDĖJIMAS.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

belaisvių. Tečiaus tie ponai lo
šia perdaug kvailą k>šį.

“Mes visų šalių darbininkų 
masėms, pirmiausia Lenkijos ir 
Franci jos, pareiškiame, kad Ru
sija geidžia taikos pamatais (1) 
pilnos nepaliečiamybės Franci- 
jos ir (2) rimtų gvarantijų, kad 
Lenkija dar sykį nepataps Fran-! 
ei jos plutokratijos kariniu įran
kiu.

“Lenkijos valdžia butų senai 
sutikusi taikinties, jei ne Fran- 
cija. Ffancija nenori taikos.

bar jaučia pasekmes savo impe
rialistinių pastangų.

“Internacionalinės Transporto 
Darbininkų Federacijos pildomar- 
sis komitetas šaukia visų šalių 
transporto darbininkus, jurinin- 

____( kus ir geležinkeliečius suardyti 
Berlinas, rugp. 17 (krasa). —-pastangas tų, kurie bando vėl 

šiandie laikraštyj Freiheit tilpo nuvesti proletariatą į skerdyklas, 
sekamas manifestas, išleistas Jis reikalauja, kad jie — sutik- 
Amsterdame Internacionalinės mėj su darbininkų pozicija tose

Transporto darbininkų 
atsišaukimas.

[Federuotoji Presą]

1 Lietuviai Amerikiečiai
Jei 
Jei 
Jei 
Jei

Siųsti Pinigus į Lietuvą, 
Savo Gimines Parsitraukti iš Lietuvos, 
Patįs Važūoti Lietuvon, 
Investyti Pinigus kad jie 
Uždirbtų Didesnį Nuošimtį, 

norite Rasti Saugumą Savo Sunkiai 
Uždirbtiems Skatikams —

= Ateikite Visi Čia —
Saugumų ir Užtikrinimą Rasite šiame Banke.

TURTAS

UNIVERSAL STATE BANKO

norite 
norite 
norite 
norite

Jei

Paryžius. — Pasak Matin, Vo 
kietijos geležinkelių darbininką 
Carlsruhe sulaikė 240 vagom, 
siunčiamos Lenkijai ' francuz\
amunicijos.

Virš $2,600,000.00

KAPITALAS PERVIRŠIS

$200,000.00 $25,000.00

Didžiausias ir stipriausias Lietuvių Bankas 
Amerikoje.

Padėtus Pinigus Galima Atsiimti ant Kiekvieno Pareikalavimo. 
Mokama $3.00 nuošimčio.

Pinigai Lietuvon Pristatome į 38 Dienas. 
Parduodam Draftus, ir Cash Lietuviškas Markes.

BANKINĖS VALANDOS: 
Kasdiena, apart šventadienių, 
nuo 9 iš ryto iki 5 vai. po pietų.

IR VAKARAIS, Utaminkais 
ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elias, President, 
Wm. M. Ar.tonisen, Vice-Pres.

& Cashier,
Joseph J. Krasowski, Vice-Pres., 
S. V. Valanchauskas, Ass’t.

Cashier.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Darbininku Atidai
Didelis stakas

Endicott Johnson & Co.
čeverykų bus aukaujama puse kainos.

U. S. Army & Navy Store
4713 So. Ashland Avė.
Atdara ncdeldieniais.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai pri- 

siųsk savo paveikslų, kad atgaivintų mu
sų širdis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 
yra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
čios ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 
be žodžio. O tamista užganėdinsi save ir 
savo draugus, kad atlankysi musų paveik
si J. P. RASHINSKI,

Atlas Art Studio 3202 So. Halsted St.

Anglijos darbininkų 
veikiamoji taryba.

Felix Morlcy
[Federvoteji Prašai.

Londonas.—Susidarinias An 
glijos darbininkų Vcikiamosio: 
Tarybos yra skaitomas draugi 
ir priešų, kaipo svarbiausias į 
vykis Anglijoje nuo paskelbim< 
karo 1914 m. Ji atsiekė save 
pirmojo tikslo —. sustabdyti to 
limcsnį Anglijos valdžios už

puolimą ant sovietų Rusijos. D: 
bar ji yra prisirengus parodyt’ 
savo spėką kituose dalykuose.

Karo baimė praėjo. Aišku 
kad darbininkų noras šalintie* 
gręsiančio naujo imperialistinii 
karo buvo noru didžiųjų Angli 
jos gyventojų masių. Kada Vc: 
kiamoji Taryba tapo sudaryta 
atmosfera Anglijoje (taip mar 
pasakoja draugai) buvo tokia 
kokia prieš patį paskelbimą ka 
ro prieš Vokietiją, tik šį, sykį vi 
si kalbėjo prieš karą, o ne už jį

Atviras paskelbimas, kad šeš 
milionai Anglijos darbininki 
sustabdys produkciją neprileidi 
mui prie naujo karo, padarė di 
dėlės įtekmės visoje šalyje. Ji 
užtikrino griežtą neutrališkum: 
Vokietijoje; jis paskubina Ita 
lijos formalį pripažinimą sovic 
tų Rusijos ;jis net padarė dide 
liūs plyšius tvirtovėse Francijo.' 
reakcijos, kuri daugiausia yru 
kalta už besitęsiantį Europoje 
chaosą. /

Svarbiausiuoju faktu yra, ka< 
organizuoti darbininkai, o n
parlamentine daro politinius nu 
sistatymus. Viejinės tarybo 
digsta savaimi visoje Anglijoje 
Jų funkcijos dabartiniu laike 
yra aprubežiuotos vien “rinki 
mų informacijų“ ir prirengimu 
kad protestas Rusijos klausim' 
butų sėkmingas, jei vyriausioj 
taryba matys reikalingu grieb 
ties smarkaus veikimo.

Bet nereikia nei dideles vai
dentuvės, kad pamačius, kais 

iš tų vietinių tarybų gali išeiti
Konservatyvč spauda smerki 
juos kaipo “Anglijos sovietus’ 
ir “mašineriją revoliucijai“ 
nors jų veikimas apsirubežiuo- 
ja vien tik Rusijos klausimu 
Kitas faktas yra, kuris irgi ne 
džiugina sovietų idėjos oponen 
tų, tai tas, kad vietinės veikia 
mosios tarybos didesniuose 
miestuose sudaromos yra daru 
platesniais pamatais, negu uni
jų tarybos, kurių vietą jos gali 
užimti.

Pavyzdžiui, Londono veikia
moji taryba susideda iš Londo
no Darbo Partijos, narių Lon
dono pavieto tarybos, koopera- 
tyvių organiearijų, moterų ko- 
operatyvčs gildijos ir visos Lon 
dono unijų tarybos, taipjau iš 
atstovų svarbiausių unijų ir fe
deracijų. Butų klaidinga ma
nyti, kad dabartinis krizis pa
gimdė veikiamųjų tarybų. Ant 
kiek galima permatyti, jos pra
džia gimė iš pamokos, suteiktos 
parodymti suvienytos apėkos 
trilypio susivienijimo angliukai 
šių, geležinkeliečių ir transporto 
darbininkų.

Nacionalė Taryba ir vietinės 
tarybos yra įgaliotos pasilikti 
veikmėje tik iki nebus įgyta Šie 
’rįs dalykai;

1. Absoliutės gvarantijos, kad 
\nglijos ginkluotos spėkos ne
bus panaudotos rėmimui Len
kijos, barono Vrangelio ar ko
kių kitų karinių ar laivyno pa
dangų prie šsovietų valdžių.

2. Ištraukimo visų Anglijos 
aivyno spėkų, veikiančių tiesio
giniai ar netiesioginiai blokavi
me Rusijos.

3. Pripažinimo Rusijos sovie- 
ų valdžios ir įsteigimo novar-

i :omų pirklybinių ryšių tarp An
glijos ir Rusijos. F

Iki šiol LJoyd George valdžia 
; špildė tik pirmuosius reikalavi- 
. nūs ir buvimas trečiojo užtik- 

inta, kad taryba veiks mažiau- 
i ua dar per keletu mėnesių, nors 

’ymus Anglijos darbininkų va- 
į lovas man jKisake, kad “mes tu
jine privatinių žinių, jog Lloyd 

; George mano pripažinti sovie- 
ų respublikų kaip “greičiausiai 

| ♦alima“. 1
Veikiamoji Taryba veiks kal

io aštrus peilis prieš parlamen- 
inės valdžios šono iki visi tie 
- ikalavimai nebus įvykdinli. 
\r ji veiks ir toliau?
Tokia tai klausimas stovi šian 
lie prieš Angliją. Pilnai pripa- 
įstama, kad prailginus tarybų, 
caipo įstaigų kontroliuojančių 
acionalinę politiką, butų nu
vertimas dabartinės Anglijote 
aidžios sistemos, butų galuti- 
a ir sprendžiamojo revoliucija^, 
mr ir1 ne tokia vaizdinga, kokia 
uvo Rusijoje trįs metai atgal, 
tiprosnis elementas nori eiti ir 
oliau ir padaryti tą žingsnį.

Bet tai tik vienas elementas 
likosi tos nuomonės. Anglijos 

’arbinikų didžiuma vis dar ne
ori paaukoti demokraltinčs An- 
lijos valdžios, nors toji valdžia 
arė sabotažą prieš demokratiją 
'ortsmuothoji kongrese, beabe- 

‘onės, įvyks pirmas atviras su- 
iremimas tarp tų dviejų nuo- 
uonių ir parodys jų spėkas (Ta
is kongresus jau nutarė įsteig- 
i generalinį darbininkų štabą, 
u aprubežiuota gale).

Solidariškumas Anglijote dar- 
»ininkų judėjimo dabartiniu 
’aiku yra pastebėtinas ir yra 
uikia pamoka amerikiečiams, 
’rue rausi.

DABAR JAU GALIMA

Važiuoti Lietuvon Tiesiog
PER LIEPOJŲ LAIVAKORTE ....  ................................ $145.00
PER HAMBURGĄ, LAIVAKORTE ......   $120.00
PASPORTUS IR VISKĄ KAS REIKIA KELIONEI PARŪPINA ATSA
KANČIAI. '
Pinigus siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje 
ir iSmoka grynais pinigais paskutiniuose paštuose ir pristato kvitą siuntėjui 
su parašu paėmėjo.

Pinigai Nueina į 40 Dienų
DRAFTUS parduoda į LIETUVĄ ir visas svieto dalis pagal dienos kursą, o 
už sumą virš $1,000 dar pigiau.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS IR S. L. FABIAN Vedėjai. 

809 West 35th Street (Kampas Halsted).
Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakare kasdieną.
VAKARAIS iki 9 valandai — Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis.
NEDALIOMIS iki 3 valandai po pietų.

Vienu Laivu Tiesiai 
į Libavą

jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpą laiką.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir čekius.

Mes turime šimtais prirodymų už Musų teisingumą 
Visais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Avė. Chicago, III.

Tel.: Yards 145.

Ateikit ir Pasiimkit
Savo Dalį

Geriausia vieta darbui.
Visi miesto parankumai.
Užtektinai vietos
Ganykla karvei dykai
Tiktai 15 minutų nuo tuzino dirbtuvių
Lengvos išlygos ir žemos kainos.

įvairumai.
Pragyvenimo brangumas. — 

Nacionaline industrine konfe- 
encija išleido raportą, kuris pa 
odo, kad laike pastarųjų šešių 
netų pragyvenimas Amerikoje 
abrango 101 nuoš. Laike pa- 
tarųjų 12 mėn. pragyvenimas 
abrango 18 nuoš., o nuo kovo 
ki birželio š. m. — 5 nuoš.

Parduos pirkinį Amerikoje. 
Vancija karui pasibaigus įm
irko labai pigiai iš Jungt. Vaiš
ijų daugybes karo medegų, 
naisto ir drabužių, kurie buvo 
mgabenti Amerikos kareiviams 
?r.ancijoje. Amerikos valdžia
lepanorejo tų daigių gabenties 
uimo, kadangi jų pardavimas 
amie butų labai nupuldęs kal
as.
Francija dabar turi surinkti 

■250,000,()()(), kad atmokėjus se- 
;amą mėnesį skolą. Kad šil
iukus tuos pinigus, ji mano su- 
rirktuosius iš Amerikos daig
us parduoti. Parduoti juos 
nano ne kur kitur, bet pačioje 

Amerikoje — ir lai su dideliu

Nebūk ten kur gyvenate susigrūdę 
Čia gyvenimas kaip ant ūkio. /
Ofisas atdaras kasdien 9 iki 6; panedėlyj, sere- 

doj ir subatoj nuo 7 iki 9 vak.; nedėlioj po piet nuo 
2 iki 4.

A. T. SM1TH & SON
12000 So. Halsted St., 

We&t Pullman, Chicago, III.
> Phone Pullman 242.

Paimk State Street karą (119th & Morgan).
>»■ .................. ................. ■ 1 ............................ .........—............. 1 1 *

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimų ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. x Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerų patarnavi
mų ir gražų darbų.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

m ■■■■■■■■■■ ■ i
Telephone Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki į 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vakl J 
3825 So. Halsted SL Chicago,' J

EVERA’S
Regulator

(Severo® Regulatcrlee) yra tikrai 
vaistas nuo tokių ligų, sul»i*anti$ 
nereguliarumus, nuo turiu moterys 
Ir merginos ssrga. Per Ilgus metus 
jis buvo geriausia ėsvana ir nešė 
kuogeriausias jMsskmes. Gauk ji 
Eas savo aptiekininkų. Žiūrėk, kad 

utų “Severos”. Kaina $ 1.28 ir 
mokesčių.

Tyliai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokiM negalea ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės paU 
p ra štai ansirsiikia skausmais strė
nose, isnuoss, klubuose, ilaunyse ijr 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meti 
karitin ir ėaltin.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolae ir lietu- 
viiki naujausi rekor
dai.

4537 S. AaMand 
Avė., Chicago, III.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentlstas—
8331 S. Halsted St., Chicago, HI.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—6, 7—e P. M.

I Telefonas Pili man 8M 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistao 
10801 S. Michigan Av^ RoMhnd 

Valandos: 9 tkj 9 vakare.

H Tol. Cicero 5963 B
■ DR. A. P. GURSKIS
S Lietuvis Dentistas

4847 W. 14 St. kampas 49 Av* 
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak*
! iSskirhmt nedėlias ir seredas.
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Tai ne Paslaptis
Kodėl didžiuma lietuvių, dirbančių Stok jarduose, taupina savo 

pinigus dižiiune banke

Ant kampo 47tos gat. ir Ashland Avė. 
Chicago.

ir kodėl vis daugiau ir daugiau lietuvių ateina i šitą banką kasdien

PRIEŽASTIS YRA TA
Kad musų kostumeriai yra ant tiek užganėdinti 

musų budu patarnnavimo kad

Jie Pasako Savo Draugams Apie Tai
Jeigu norite gauti naują taupimo knygelę, pasimatykit su p. Grišium 

arba p. Sedemka pas langelį No. 16.
< norite pasiųsti pinigus į Lietuvą, arba jeigu jus norite pirk- 
ivakortę, pasimatykite su p. Gečium pas langelį No. 4.

West Virginijos 
kalnuose.

Jf

’EOPLES s BANK
Bankas ant Kampo

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

Apsauga Padėtiems Pinigams
security Bank

OF CHICAGO
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai, vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr 
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais «

Maraus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Waltcr E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
VVilliam H. Weber

CITiZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

III.*
PAUL HANNA 

[SpeciulS Naujienų ir Fetloruotosioa 
Presos korespondencija]

Williamson, W. Va. — šios 
apielinkės kasyklų savininkai 
rūgs. 7 d. laimėjo didelę perga
lę ant savo išmestų iš darbo an-> 
gliakasių, kada jie pašalino tei
sėją James Damron iš nagrinė
jimo bylos Sid Hatfield ir kitų, 
sąryšy j su Matevvan kruvinąja 
kova.

Rūgs. 6 d. teisėjas Damron 
pranešė, kad jis nebepriims dau
giau nominacijos. Tas reiškia, 
kad jo terminas teisme užsi
baigs gruodžio 31 d.

Rūgs. 7 d. prasidėjo didžioji 
byla, dalyvaujant visiems 24 ap
kaltintiems piliečiams, nors jie 
buvo paleisti už kauciją ir galė
jo pabėgti.

žinodami, kad teisėjo Damron 
nebebus po naujų metų, proku
rorai tuojaus įnešė, kad bylos 
nagrinėjimas butų atidėtas iki 
sausio 19 d. Gynimo advokatai 
gi reikalavo, kad byla butų na
grinėjama tuojaus. Prokurorai, 
reikalaudami atidėjimo rėmėsi 
tuo, kad du jų svarbiausi liudy
tojai negali pribūti į teismą — 
vienas mušeika guli ligonbutyje 
ir Matevvan mokyklų viršinin
kas po susišaudymo pabėgo. Po 
veik visos dienos argumentų tei
sėjas Damron sutiko pasitraukti 
iš bylos.

Bet dar neužtenka pašalinimo 
teisėjo Damron, kad užtikrinus, 
pergalę. Todėl bus dar pakeisti 
valstijos kriminaliniai įstaty
mai, kad pakorus tuos, kurie 
drįso pasipriešinti kasyklų savi
ninku dikt^atorystei.

Gubernatorius Comwell su
šaukė nepaprastą legislaturos 
posėdį. Jis sakė, kad reikia su
taikinti įstatymus, moterims 
įgyjus balsavimo teises. Tečiaus 
kada pašalinta teisėją Damron 
iš Matewano bylos, paskelbta, 
kad legislatura ir kitus klausi
mus svarstys.

Norima permainyti įstatymus, 
kurie sako, kad byla turi būti 
nagrinėjama po daugiausia tri
jų atidėjimų ir kad teisėjai turi 
būti renkami iš to pavieto, kur 
byla nagrinėjama.

Tug upės klonio gyventojai 
labai gerai pažįsta mušeikas ir 
viešoji nuomonė (taipjau ir ra
šyti įstatymai) senai jau ištei
sino Sid Ilatfieldą ir kitus, ku
rie gynėsi, kada mušeikos užpuo
lė Matevvan miestelį 
mayorą Testerman.

Tad jeigu teisėjai 
rinkti iš labai tolimų
ra vilties kad Hatfield 
liktų nuteistais — greičiaus ga
li likti nuteistais patįs mušeikos.

Kas užims teisėjo Damron 
vietą dar nežinoma, bet vaigšto 
gandų, kad iki prisiartinant by
lai Charlestono valdžia jau tu
rės išrinkusi netik teisėją, bet ir 
jury.

Tik imąsi, kad vien atidėjimas 
bylos pagelbės kasyklų savinin
kams. Atėjus žiemai, savinin
kai tikisi, kad darbininkų soli
darumas pranyks, unijos agita
cija apsistos, vėl pilnai įsigalės 
kasyklų savininkai ir mušeikos 
ir darbininkai daugiau nebesi
priešins ar nebegalės priešintis 
teisme ar už teismo.

ir nušovė

nebus su- 
vietų, nė- 

ir kiti

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources ................................................ $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į senų Tėvynę.

Valdžia ir geležiu 
keliai.

ArNori Kad Jusu Gimines
Trumpu laiku gautų jūsų siunčiamus pinigus?

Kad nori keliauti į Lietuvą, tai gali laivakortę pirkti į LIEPOJŲ (Liba- jj 
vą). Kad nori pirkti draftą, bile kokios šalies pinigų pagal kasdeninio kurso, g 
tai mes jums geriausiai patarnausim.
TEISINGUMAS. — MANDAGUMAS IR PATARNAVIMAS, YRA MUSŲ g 

PAMATAS. JĮ
Verta kiekvienam lietuviui susipažinti su pirmutine Lietuvių Valstijine H 

Banka Amerikoj.

Metropolitan State Bank
Ant kampo 22ros ir Leavitt gatvių.

Kapitalas ir perviršis $245,000.00.
Turtas daugiau kaip $1,350,000.00.

VALANDOS: — Kasdieną nuo 
' vai. ryto iki 4 vai. vakare. Utarninkais 
5ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

111
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Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų h 
kitokių muzikalių instrumentu; britvų 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

WILLIAM C. ROMPFER 
(Federuotoji Presą).

Šalies geležinkeliai išgavo iš 
tarpvalstijinės pirklybos komi
sijos didelį pakėlimą kainų už 
gabenimą tavorų ir pasažierių. 
Reikia parisiminti, kad valdžios 
duosnumas pakėlė darbininkų 
algas $600,000,000 į metus, kuo
met akcionieriams suteikta vie
nas bilionas dolerių. Valdžia, 
reiškia, buvo veik du syk duo^ 
nesnė geležinkelių akcionieriams, 
negu geležinkelių darbininkams.

Atidus skaitytojas galėjo pa- 
tėmyti kaip atsiliepė tie du vald
žios aktai ant “neturtingų” ge- bininkai padarė, kad užsipelnius

ležinkelių. Laikraščiuose nebu
vo nieko, kas parodytų, jog gele
žinkeliai nėra patenkinti.

Dabar yra prirodyfnų, kad 
tarpvalstijinės pirklybos komi
sijos dovana geležinkeliams per
viršijo net Wall gatvės kapitali
stų svajones. J. P. Morgan & 
Co. išleistuose prospektuose, tik
slu parduoti už $25,000,000 New 
York Central geležinkelio bonų, 
to geležinkelio vice prezidentas 
duoda sekamą indomų praneši
mą galimam tų bonų pirkėjui:

“Tarpvalstijinė pirklybos ko
misija ką tik suteikė žymų pa
kėlimą kainose, sulig kurio taip 
vadinamieji rytų geležinkeliai, 
kurių New York Central yra da
limi, gali pakelti kainas net 40% 
už gabenimą tavorų ir 20% pa- 
sažieriams. Reikia pasakyti, kad 
remiantis 1919 m. judėjimu, po 
atskaitymui pakėlimo algų ir 
pabrangimo medegų ir reikme
nų, tos kainos, kaip apskaitoma, 
duos 1921 m. ne mažiau kaip 
$80,000,000 grynų įplaukų 
(įskaitant kitas kompanijos 
įplaukas), palyginant su dabar
tinėmis nustatytomis kainomis 
mažiau kaip $48,000,000, įskai
tant nuošimčius ant šios bonų 
laidos”.

Perskaitykit tai išnaujo. Skai
tytojas patėmys, kad tas atsar
gus geležinkelio viršininkas pa
dare tinkamą atskaitymą suteik
to pakėlimo algos. Jis taipgi pa
stelės, kad atskaitytas pabran
gimas medegos ir reikmenų. Be 
to jis patėmys, kad nustatytos 
kainos, į kurias įeina nuošimčiai 
ant visų bonų ir dividentai ant 
visų “preferred” akcijų tapo rū
pestingai atitrauktos iš grynų 
įplaukų, kurias kompanija susi
pils į savo kišenių, kada ji su
rinks suteiktąjį pakėlimą 40 
nuoš, už gabenimą tavorų.

Pranešimas parodo, kad sta
tistikas neužmiršo pridėti prie 
išlaidų $1,750,000, kurie sudaro 
7 nuoš. ant dar išleidžiamųjų bo
nų. Kada visos tos išlaidos lie
ka atimtos, pastebėkite, kad 
grynos įplaukos — supraskite —■ 
grynos — $80,000,000 pasiliks 
kompanijos akcionieriams. Ar 
gali Dėdės Šamo duosnumas bū
ti dar didesnis?

Dabar kada galvojate apie to
kį didelį Dėdės duosnumą, pa- 
mąstikite ir apie šį dalyką: Ko
dėl valdžia negali gvarantuoti 
geležinkeliečiams ir kitiems dar
bininkams pakėlimo “kainos” 
(algos), užtektinai augštos, kad 
padengus “nustatytas kainas” 
(pragyvenimą) ir tada parodyti 
duosnumą, pridedant dar “gry
nas įplaukas” — kad ir $80,000,- 
000 dėl sunkiai dirbančių New 
York Central darbininkų? Taip, 
kodėl ne?

* » *
Washington. — “Ką patriotin- 

gieji ūkininkai ir Amerikos dar-

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
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. AkĮs Kurčios .. Ausįs 
Skaudamos Akįs Tekančios Ausis 
Raudonos Akįs Ūžiančios Ausis 

AkįsJ Užkimštos Ausįs
Raudonos 
žvairos .
Skaudama Nosis
Bėganti

Ausįs

Skaudama Gerkle
i .. Nosis Silpna .. Gerklė 

Kreiva .. Nosis Kataruota Gerki? 
Užkimšta Nosis) Papiltus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatves 

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

niais nuo 10 iki 12.

Detroit Lietuvių Atydai!’
Kurie reikalaujate tikrų bei 

teisingi] 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,

PRANEŠAME apielinkės lietu
viams, kad mes užlaikėm puikią už
eigą pasilinksminimui ir pakeleiviai 
gali gauti puikią nakvynę. Patarna
vimas pirmos klesos.
ALEX ARMON IR JOE POCIUS 

936 W. 33rd Street, 
Telephone Yards 2750.

J. P. WAITCHES
LAWYER 

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

Tel. Yards 1053

Graikiškos Serbentos.
Skryniose po 56 svarus, 25 centai 

svaras. Kam mokėti augštas kai
nas už razinkas, jeigu serbentos at
sako tam pačiam tikslui.

Prisiųsk pinigus su užsakymu, $14 
skrynia.

THE PILUT GROCERY 
1133 No. 5th Springfield, Illinois 

Bell Phone Capitol 329

pabaudą, lygią vienam trečdaliui 
visos sumos maximum atlygini
mo, kokis gali būti išrinktas iš 
Vokietijos, kaltinamos pradėji
me pasaulinio karo 1914 m?”

Kalbamoji pabauda yra me
tiniai $6,500,000,000, kurie liko 
užkrauti ant publikos, suteikiant 
Cummins-Esch biliu pakėlimą 
geležinkelių kainų. Tą klausimą 
gi stato Nacionalinė Ūkininkų 
Lyga, per savo sekretorių Ben- 
jamin C. Marsh.

Kiekviena šeimina Jungt. Val
stijose bus apmokesčiuota vidu
tiniškai $300 į metus, kad už
mokėjus tą pabaudą, sako 
Marsh. Ir iš visos $6,500,000,- 
000 sumos, ūkininkai turės už
mokėti vidutiniškai tris bilionus 
dolerių.

nniiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LA IV AK ARTĖS. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
li.škus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismą už perkalbčtoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL BEALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III. .

Tel. Yards 145
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Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insuranve & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa
gal dienos kursą.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

*

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa»> 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir j 6 menesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradejystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki irDaoar Pirma

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infhienzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salotės Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininės kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, n gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy*

Dvasia
turi 
ano 
do.

Kirmėles ženklai
žmonės sergantis laja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i 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 
taiku.

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

tarp Marsbfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

..... sarga chroniškomis E-omis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir vis; , j. .r/Jtinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatoriv 

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



SuBata, Rugaijo 18 d.,

koshuniariu
............. ............ .................. .

Pavogė už $2,000 degtinės PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

NAUJIENŲ BENDROVfiS DI
REKTORIŲ SUSIRINKIMAS.
Naujienų Bendrovės Direkto-

rugsėjo 19 d., kaip 10 vai ry
to, Naujienų Neonuose. Visi 
direktoriai kviečiami būti lai
ku.

J. šmotelis, Sek r.

Cicero lietuviai, kuomet šal 
tis spirgina ausis 
tai darbuojas, veikia, 
ėjus vasaros karščiams 
ma tik tiek, kiek būvis 
Jauja, o bendruomenės 
lais veikia- visai mažai.

Sumanyta pastatyti nuosavi 
svetainė. Visi tani pritaria ir 
džiaugiasi sumanimu. Tam 
tikslui tuoj tapo Lietuvių Liuo- 
sybės Namo B-vč suorganizuo
ta. Holai nupirkti, Šerų išpar
duota daug. Manėm greitu lai
ku turėt savo puikią salę. Bet 
atėjo graži vasara, visi išbėgo j 
laukus ir darbas ūmiai sustojo.

Bet dabar ateinant rudenė
liui b-vės direktoriai sumanė 

' vėl pasukt darbo ratą. Lietuvių 
Lino Namo B-vės dirckci- 

posėdį laikė pereitą seredą, 
g ;. 15 d. Vėsesnis ruduo a t-.

bet dar B-vės pikniko su iž- 
iiaiku T. Bartkų į šį posėdi 
•i-ilankė. . Tiek to. Susirin-

tai jie karš-
Bet už- 

dirba- 
rei ka-

kokius jis patiko vakar rytų.
Willma važiavęs miestan, 

kuomet jį sustabdė būrys žmo
nų penki vytai ir dvi mergi
nos - • ant Laxvrence ir Wes- 
lern gatvių. Jie prašė jo nuvelti 
juos ant Superior ir Franklin 
laivių, šoferis mielai sutik©. 
Bet, po šimts pypkių, šoferis 
pasijuto atvažiavęs labai tam
son vieton ir sustojęs pastebė- 
’□ dviejų revolverių vamzdžius 
i {kreiptus į jį. Žinoma, jis sup
rato dalyką. ,

Du jo kostumieriai iškrėtė 
jam kišenius, atėmė tris dole
rius, kepurę ir paliepė apleisti 
automobilių.

Dabar mes užbaigsime mu
sų partiją. Ačiū jums labai — 
tarė du jauni vyrukai ir greitai 
nuvažiavo.

\ViIlma nuėjo Chicago gatves 
policijos stotin ir pasakė savo 
nuotikį policijai. Pastarieji sub
ruzdo jieškoti mandruolių.

Užvakar vidurdieny būrys. 
plėšikų dviejuose automobi-1 ___
Uuosc pavogė nuo Despaincs 18 d., akiPoJ,(Yaį vak; .<,\KarP1lc' 
tr Grand gatvių troką, prikrap- iun<jkit susirinkti laiku. — Komitetas, 
tą degtinės, siekiančios $2,000 
vertes. Degtine prigulėjo Phi- 
Uip Blum kompanijai, 1110 S. 
IlaJhted gatvės. Vagiliai laimin
gai ištruko.

Lietuv'ių Moterų “Apšvietos” Drau
gijos repeticijos įvyks šiandie, rugsė-

r 
e ■ ( 
n
k rną vedė Dr. A. Gurskis.

Iš įvairių komiteto raportų 
p aiškėjo, kad dalykai stovi ge
rai. Senasis namas pataisytas, 
bet naujas dar nepastatytas. 
Įplaukos iš nuomos jau ir da
bar didina pelną. Apsvarsčius 
bėgančius b-vės reikalus, nu

tarta šaukti visuotiną šėrininkr 
susirinkimą. Šerininkų susirin 
k i mas įvyks nedėlioję, rūgs. 1* 
d., kaip 2 vai. po pietų, J. Neffr 
svetiinčį, 15(M) So. 49-1 h avė 
Prisidėjusių draugijų, kuopų i 
kliubu atstovai ir visi kiti šė- c

I ^gališkas budai uždirbti 
$1,000 degtine.

Nors visi “munšaino” dirbė
jai ir įvairių likerių šinkoriai 
yra persekiojami federalės val
džios ir prohibicijos agentų, 
bet nežiūrint to degtine esą ga
lima padaryti gnalaus pinigėlio 
vartojant legališkus budus. 
Taip bent paskelbė vakar Ed- 
\vard Gerst Phillip Bruni kom
panijos likerių verteivos supe
rintendentas. Jis siūlo $1,009 
pirmai ypatai ua suradimą ban
ditų, kurie kelios dienos atgal 
pavogė tos kompanijos trisde
šimts baksų likerio, už $37,000 
vertės. Tai pirmas tokios rų- 
ies atlyginimas už areštavimų 

likerių plėšikų.

Profesoriai išvažiavo kirsti 
medžių.

Keturi Northwestern univer- 
teto profesoriai, apsiginklavę 
i kirviais, piuklais ir kitais 
givėrais,” vakar išvažiavo į 
'vanstono kempes kirsti nied- 
?n. Sako, liiid jie ntliltsisi cit

j svarinu susirinkimą. Jus:' 
vi su aUilankimas bus liudytojų 
kad musų pradėtas darbas ne-

mingai. - Agitatorius.

Sugrįžus nuo vakacujų rado ap- 
si vedus su kita.

Poni Dean L. Payne turėję 
gerų vakacijų. Ji praeito mete 
rugsėjo mėnesy iškeliavo Dėt- 
roitan ajlstųgų, iš kur tik užva
kar sugrįžo. Bet štai tau, neti
kėtas nesmagumėlis. Jos širdų 
kas iš nubodumo apturėję? 
Vjivorsą ir apsivedęs • su kita. 
Taipgi naujoji porelė jau susi
laukus 
Pa v ne

jeibės — mergaitės. L 
užprotestavo; ji sako,

nclegališkiausis ir jxaircdkalavo 
savo vyro atgal ir “dacol.” Jau
noji Fay Payne, sako, visai 
maža tepaisanti > vyro; ji su
tinkanti jį perleisti geruoju į 
pirmosios pačiutės rankas. Vis
kas, ko ji norinti — tai atsiim
ti sovo beibę.

šoferis neteko automobiliam.
('.ari Willma, Yellovv Cab šo

feris, 1713 Hastings gatvės, sa
ko kaip gyvas dar nepalikęs

T. Pullman <5432

A SHUSIJO
Turiu patyrime 

motorų ligoso; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligo*.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

Paneli Ida E. Clark, narė 
liaudės gerovės užveizdos, Han
sas City, liudijo prieš fcderalį 
teisėją Alschuler, kad darbinin
kas turi gauti $2,000 algos už
laikymui savo šeimynos iŠ pen
kių.

SALDŽIAUSIS BALSAS.
Garsusis franeuzų rašy

tojas Tontenelle sako, kad 
nėra saldesnio visame pa
saulyje balso, kaip tas, kurs 
apdainuoja musų garbę. 
Tarp gyvuolių randasi kele
tas tokių, kurios išdidžiai 
gali pasakyti, kad jos girdi 
tokius saldžius balsus kas 
dieną. Trinerio Amerikoniš
kas Elixiras Karčojo Vyno 
priklauso prie pastarųjų 
jau trisdešimts metų, kadan 
gi kiekvienas, kurs tik var
toja jį, pripažįsta tai, jot 
nėra geresnio vaisto nuo pil
vo suirutes, nuo prasto ape 
tito nuo vidurių užkietėji
mo, nuo galvos skaudėjimo, 
ir tt. Rugpučio 7, 1920, poir 
Katie Serafin parašė mum? 
iš Weldona, Colo. sekamai: 
“Trinerio Amerikoniškas 
Elxiras Karčiojo Vyno yra 
viena puikiausių gyduolių 
kurias aš kuomet nors esu 
bandžiusi. Netik aš pati, bei 
aš turiu ketvertą vaikų, ku
rie tiesiog negali apsieiti bf 
jo. Taigi meldžiu, atsiųsti 
man jo kaip galima grei
čiau.” Jūsų aptiekorius arb$ 
žaistų ^pardavėjas užlaikc 
oas savė taipgi kitokiu Tri
gerio vaistų, nuo visokių ne
galių, kurių sezonas dabar

dalyku «« parūpinsiu. Trinario Cough SelTAtivė, cvathiu
laikų sau ir mokyklai ir turč
ių gero exersaizo. Jie. turė' c o
ukirsti medžius
uos kurui. Išvažiavusieji

kirsti malkų yra
Gault, P. O. Ray, 
Jonės ir William

‘csorini 
įert II. 
įer E.

Jie
ir suskaidyt 

pro 
Ro

/yrąs pabėgo mergaitei girnų? 
—sako pačiutė.

Benjamin Barinan, nesvietiš
ku parpykęs, kad gimusi bei- 
)ė buvo mergaitė vieton vai
kiuko, atsisakė ilgiau gyventi 
u savo pačiute ir susirinkę^ 
avo “giverus” išdūmė dievą 
ino kur. Užvakar jo pačiutė 
>arcikalavo divorso teisme. Ji 
virtino, kad jos vyras ją apleis- 
lamas sakęs, kad jis “jokiu 
)udu neauklėsiąs prakeiktos

Norėjo apiplėšti grosernę.
Daugiau kaip šimtas šūvių 

išautu, kuomet du apsiginkla
vę plėšikai vakar per pietus 
nėgino apiplėšti grosernę po- 
nos A. Rolaggi, 1809 Fedcral

Holaggi išgme plėšikus su 
Šautuvu ir šluota, ir su pagal
ba kaimynų nuvijo juos tolyn 
mtve. Plėšikai ištruko.

Užmušo berenkant angliai
Joscph M įsurck, 60 melų 

imžiaus, 3549 58-to court, Ci- 
'ero, vakar lapo netikėtai už
muštu Grand Frank tavorinio 
‘raukinio ant VV. 63-čios gat
vėm. Policija sako, kad Masu** 
rek rinko anglis ant trekių.

4 kp. L. S. S. Baliaus renginio ko
miteto susirinkimas bus nedėlioj, 19 
d. rūgs., 10:80 vai. ryto.drg. Adomai
čio buto 8512 Emerald Avė. Turime 
daug svarbių reikalų dėl rengiamojo 
“Farmerių baliaus”. Komiteto na
rius meldžiu būt laiku.

— Komiteto narys.

North Slde. — Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlio” susirinkimas bus nedėlioj, 
rūgs. 19 d., 10 vai. ryte, Liuosybės 
svot., 1822 Wabansia- Avė. Bus ati
darymas mokyklos. Visi vaikai at
silankykite.............  — K. Rugia....

North Side.—Norintįsf mokytis lie
tuvių kalbos (gramatikos), malonė
kit® ateiti į ausirinkimą nedėlioj, rug
sėjo 19 d., 10 vai. ryte, Knygyno sve
tainėje, 1822 Wabarisia Avė.

— J. Degutis.

Draugystės Šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks neda
lioje rūgs. 19 d., 1 vai po piet., Die
vo Apveizdos parapijos svetainėje, 
18 ir Union gatv. Visi nariai būti
nai atsilaakykit, nes yra daug svar
bių reikalų. — Valdyba.

L. 8. S. 87 kp. mlaesiais susirinki
mas, įvyks nedėliojo, rūgs. 19, 3:00 
vai. po piet Naujienų name, ant ant
ro aukšto, iŠ priekio. Draugai, būti
nai atsilankykite, nes turime daug* 
svarbių reikalų aptarti. Norintįs pri
sirašyti meldžiami ateiti. — Sitavičie.

X ZV<J A JUOlkn kJ uivuiiff niivunuj v uv’ 
zapo, Augusto ir Frftflciškaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Tauragės miesto. 
Atsišaukite šiuo adresu:

PETRAS LAZDAUSKIS, 
851 W. 122 St., 

West Pullman, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono 
Astraucko. Malonėkit prisiųsti 
man savo adresą.

STANISLAVA P., 
1409 St. Aubin, Detroit, Mich.

JI FA K O KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU 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 Sidčj, 
ar West Sidėj. Užmokesnis 10 dole
rių į mėnesį. Kas turi kambarį mel
džiu pranešti laišku.

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

JIEšKAU 4 ar 5 kambarių flato 
Cicero arba apielinkėj. Geistina kad 
butu moderniškas. Tik du šeimynoj, 
be rankų. Kas turi tokius kamba
rius malnėkit atsišaukti.

J. L., 
1322 So. BOth Ct Cicero, III.

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 
to apielinkėj. Kambarys turi būti 
šviesus, elektros šviesa ir maudynė. 
Be valgio. Atsišaukite laišku.

A. J. P.,
3020 Lowe Avė.

Lietuvių Du • n kėpių Darbininkų su
sirinkimas įvyks subatoje, rūgs. 18 d., 
7 vai. vak., prie M01 S. Aubum Avė. 
Visi duonkepiai būtinai atsilankykite, 
nes ketina būti daugiau draugų iš sve-
lur. Išvešiotojai (draiveriai), kurie 21 PI.,
prisirašėte prie 408 lokalo ir dar ne- 
prisirašę, taipjau prašomi pribūti.

— J. T.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRENDAVOJU du kambariu dėl 

trijų vaikinų arba dėl dviejų merginų 
arba ženotai porai, su valgiu ar be 
valgio. Abudu kambariai šviesus, 
ant 2ro flooro iš fronto.

J. B.,
Chicago, III.

TURIU du kambarius tuščius, 
geri dėl vaikinų. Valgio negami- 
nam.

639 W. 18th St., 2nd flat

■snreur. ji

MOT
svBUMBaiBKaa

REIKIA — MERGINŲ
Tarpo 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki Čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas ir 
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pus® dienos 
su bato j.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

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

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

Bendrovts.
KURSAS

į ŠIANDIE, SEPT. 18, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo J užsienius su pasiunti*

11 mo kaštais stovi Šiaip:
I' LIETUVOS 100 auksinų ....... $2j00
I* LATVIJOS 100 rublių ....... 21.75

VOKIETIJOS 100 markių .... $2.00 
LENKIJOS 100 markių ___  $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą i Pinigą 80 nuošimty 
daugiau. Pinigai aplankyti

» laiškus liekasi paaiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos diena* 
kursą. Pinigus siunšiam į viius 

1 Lietuvos kraštus.
FEDEBAL AGEMCY COMPANY 

W. 18th Strnt, Chicago

RB1KIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA
Mes da turim kelis pat

raukiančius darbus užėmi-
mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit į Hawthorne 
dirbtuves ir pasikalbėkit 
daugiau apie šiuos darbus.

COIL WINDING
PAPER INSULATING

ASSEMBLING

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

1710 S. Peoria St.

Laipgi Trinerio Antiputrir 
(puikus vaistas gargaliuot4 
gerklės uždegimą turint) 
vra nei su kuo nesulygina 
mi vaistai. — Joseph Triner 
Company, 1333-1345 Ash 
land Avė., Chicago, III.

ATEINA VĖSIOS DIENOS. .
Vasara beveik jau pasibaigė ir ar 

tainanties rudeniui ateina šaltas i> 
ėsus laikas, yaptingai naktįs. Yr. 
'augiau progos atšaldyti nuo neapsi 
augojtmo savo kūną ir savo vidun 
inius organus ir kada tas atsitinka 
dieglys, tryda, apsvaigimas, silpnu 
nas, vėmimas tikrai seks ir gali bu 
i pirmtakunu daug pavojingesnės Ii 
<os. Idant išvengus to laikykit pc 
anka seną ištikimą Neuropin Stomacl 
liteers ir gerk prie pirmutinio ženk 

lo atšalimo. Jis atšildys jūsų sys 
"emą, užlaikyti jūsų gromulevimo or 
yanus gerame padėjime, išnaikys vi- 
<ą nesugromuliuotą maistą, nedaleif 
mgimo ir formavimosi gazų jūsų vr 
Utriuosė. Jūsų apetitas sugrįš ir pa 
litaisys ir tokiu budu Apsisaugosi' 
nuo bereikalingų kaačių. Nelauk ii 
liau. Nusipirk Neuropio Stomacl 
Ritters pas savo pardavėją. Jeigt 
iis neturi jo, rašyk savo kalboj tie
siog pas J. B. Scheuer Co., 17 W 
Austin Avė., Chicage, III.

Pranešimai

Leb.-Gvnrdijos I). L. K. Vytauto, 1 
liv. raitelių, mš»esiwis susirinkimas 
įvyks nedalioj, rūgs. 19 d., 1 vai. po 
piet, šv. Jurgio parapijos Bvat., 32 PI 
ir Aubum Avė. Visi nariai malo
nėkit pribūti laiku, nes yra daug 
Avarbių reikalų apsvarstyti ir malo- 
nčkito užsimokšti posmertines, nes 
yra du nariai mirę.

— Rašt. S. Kunevičiis.
•' .—J-______

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Na-' 
•no Bendroves visuotinas larininkų 
susirinkimas įvyks nedėlioję, rugsijo 
19 d., kaip 2 vai. po pietų, J. Neffo 
v.-etainoj, 1500 S. 49th Avė. Prišl
iejusių Kliubų, Draugijų bei kuopų 
ittsovai ir visi jerininkai būtina: 
itsilankykite, nes daug turime naujų 
ivarbių reikalų. 1

-----  lVTarazxxs, Selcr.
------- -r------ - --------- 1----

Ateities Žiedo Vaikų draugilėlės 
>irma reepticija įvyks nedėlioj, rūg
ėjo 19 d., 10 vai. ryto, Mildos sa- 
ėj, ant antrų lubų. Visi nariai au
drinkite laiku. Kviečiamo ir naujų 
Ateit prisirašyt. — Komisija.

PASIRANDAVOJA 3 gyvenami 
kambariai geroj vietoj. Geistina, 
kad . butų lietuviai su maža šeimyna. 
Malonėkite atsiliepti šiuo adresu:

A. ŠTADIS,
1623 E. Jackson St., Springfield, III.

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

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th Avė. & 24th St.

REIKIA — vyrų 
warehouse. Gera 
gera mokestis — 
darbas.

Atsišaukit pas
JOS. T. RYERSON & SONS 

16th & Rockwell Sts
Door 3.

i plieno 
vieta ir 
naktinis

............ .n

RANDAI
SP.’t

REIKIA 10 moterų d«l sortavimo 
skudurų ir 3 vyrų abelnam darbui. 
Gera mokestis. Ateikit panedėlio 
ryte pasirengę darbui.

HARRY DRAY,
1447 Blue Island Avė.

Kenosha, Wie. — šiuomi praneši 
•erb. “Birutės” nariams, kad metinir 
susirinkimas atsibus nedėlioj, rūgs 
19 d., paprastoje vietoje ir laike. Vi 
si nariai malonėkite susirinkt ir nau
jų narių atsivest.

— A. Kvedaras, Pr. Rašt.

L. S. S. 158 kp. susirinkimas įvyki 
subatoje, rugp. 18 d., 8 vai. vak., d 
N. Vilimaičio bute, 3154 Dougla? 
Blvd. Visi nariai prašomi atsilankyti.

— Valdyba.

Vaikų drangijoc “Dijnnflio” aariaJ 
kviečiami ausi rinkti nedilioj rūgs. 19 
10 vai. ryto, Luosybee evet., 1822 W. 
Wabansia Avė. Prasidėt Lietuvių 
pamokos. — K. Ragis.

E 5
IKUR

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIFTU- 
V!šKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro. 
p» s metodą nuo visokių ligų.

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PRO F. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, III.
. .. .. . ... - - .... . —

IŠRENDUOJU ofisą <lel daktaro 
lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Atsišaukite bile laiku.

11853 Michigan Avė. 
Phone Pullman 4387

JIE AKO DARBO

REIKIA moterų virtuvės dar
bams vakarais nuo 4 iki 
$14.00.

PARKER’S CAFE, 
51 & Lale e Park Avė.

9.

Rrighton Park. Keistučio Paš. 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėlioję, 
ugsejo 19 d., paprastoje svet., 3925 
’o. Kedzie Avė. Pradžia Ilgiai 1 po 

piet. Draugčs(ai) malonėkite visi 
aiku susirinkti, nes yra daug svarbių 
eikalų aptarti.

— Pim. J. Sholteman.

Negirdėtas balius. — Dar iki 'šiol 
lebuvo girdėta, kad lietuviai rengtų 
avo balius didmiostyj. šį nepapras- 
a pramoga bus rugsėjo 29 d., 8:30 

vai. vakare, La Šalie Hotelio Raudo
tajame Kambaryj ant 19tų lubų. Ren- 
'ia Lietuvos Dukterų Amerikoje 
Cliubas. Prie šio kliubo priguli čia- 
fimes darbščios lietuvaites, kurių 
nrdise dar neužgeso ugnelė meilės 
ink Lietuvos ir jos žmonių. Tai bus 
ygis ytin svarbus, kadangi čia mė
ginama pasirodyti Amerikos publi
kai, jog lietuviai yra tiek kultūringi 
r pribrendę, jtog gali lygintis su bot 

kuria tauta. Jaunuomenė nuošir- 
Ižiai kviečiama skaitlingai dalyvauti.

— Lietuvos Dukterų Ame. Kliubas.

Paj ieškojimai
PAJIEŠKAU brolių Juozapo ir 

Castanlino Rudžių, jie yra Kauno 
ėd., Panevėžio ap., Miežiškių kaimo, 

tada gyveno apie Pa. valstiją, dabar 
težinau kur. Atsišaukite, nes tu
riu svarbų reikalą, arba kas apie juos 
unot meldžiu pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

JUSTINAS RUDIS, 
830 Ilouhton St., Rockford, III.

PAJIEŠKAU savo tėvelio ir brolio, 
Fono Mikelaitis ir Jurgio Mikelaitis 
(angliškai savo vadina John Mitchcll 
and George Mitchcll). Jie yra iš 
Ožnugarių 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., Kenosha, Wis.

, Mr John Ruzela blogame padėji
me, labai sužeistas, randasi Marcy 
Hospital, 12 dieną kaip serga, nerti 
kam prižiūrėti, daktaras be operaci
jos negali sugydyti. Norėtų kad 
riminės, arba draugai atsišauktų. Jo 
intrašas

JOHN RUZELA, 
Marcy Hospitąl, Chicago.

Pajicškau apsivedimui merginos ar 
moteries, ne jaunesnes per 80 metų, 
ue senesnės per 40 metų, no daugiau 
kaip su dviem vaikais. Aš esu naš
lys, turiu 40 metų, turiu du sūnūs 
10 ir 11 metų. Gyyenu ant ūkio, ne
toli miesto. Kas myli gyvent ant 
ūkio kreipkitės šiuo adresu:

POVYLAS TUKUNAS, 
R. 1, Box 37, • Luther, Mich.

RI-'.IKAIjAU.Ki ttarbo, esu seny- 
yas žmogus, galiu pridaboti namų. ir 
apšildyti boilerį, jei kas turi. Kam 
reikalingas toks žmogus, malonėkit 
atsišaukt bile kada.

1746 N. Lincoln St.,
1 fl. iš užpakalio.

J IEŠKAU darbo subatoYns ir nede- 
lioms. Turiu patyrimą bučeriaus ir 
turiu šoferio laisnius. Kam reikia 
malonėkit atsišaukti.

RE1MA JJAJtOfNiriKŲ

■

REIKIA Ledo traukėjų ir ki
tokių darbininkų didelėj ledo 
dirbtuvėj. 60c į vai., 9^ vai. į 
dieną. Laikas ir pusę už virš 
8 vai. darbo. Gera darbo vieta. 
Ateikit pasirengę dirbti.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO. 

2109 W. 39th St.

VYRŲ

REIKIA —

616 W. 31 St., ant antrų lubų 
iš užpakalio.

KEIKIA DARBININKŲ
' II1- .''.— i. ■' .1“' U J—JH—

MOTERŲ

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

Atsišaukite;
P. K. BRŲCHAS, 

11256 Lothair Avė.
Beverly 943.

REIKIA —

Knygų apdarymui merginų, 
patyrisių ant Smyth siuva-
mos mašinos, operatorkų, 
augščiausia mokestis moka

ma, geriausi darbo vieta.

. H1LL BINDING CO.

1056 W. Van Buren St.

REIKIA —

Merginų skalbykloj darbui 
ant moglių. Valandos 8 a. 
m. iki 5 p. m. Pastovus
darbas ir gera mokestis.

CENTRAL STEAM 
LAUNDRY,

315 West Grand Avė.

REIKALINGA — moteris ar mer
gina pridabojimui vaikų. Pragyve
nimas ir mokestis. Galima matytis 
vakarais ir nedėlioj. Du vaikai abu 
eina į mokyklą, darbas nesunkus.

1417 __ 49th Avė., 
Cicero, 111.

I 'Li.

Polišiuotojų, patyrusių 
ant mažų cores.. Gera 
mokestis, pastovus dar
bas.
Ateikit tuojaus

STROMBERG MOTOR
DEVICES C0.

64 E. 25 St.'

REIKIA — vyrų dirbti šaldy
mo sandelyj (cold storage). 58 
centai į valandą ,9^ valandos j 
dieną.
t Geros darbo sąlygos, s

Kreiptis:

UNITEI) STATES COLD 
STORAGE CO.

West 39th St. and South 
Iloyne Avė.

REIKALINGAS draiveris važinėti 
troku prie grosernės. Darbas leng
vas ir gera užmokestis. Gali dirbti 
senas ar jaunas.

CHA S SCHACIUS, 
2219 Lako St. 

Melrose Park, III. 
Tel. 745 Melrose Park.

REIKIA — darbininkų j deš
rų dirbimo kambarį.

J. B. BEIERSDORF, 
932 W. 38th PI.

REIKIA

MALIORIŲ

1917 So. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, ge
ram bučeriui darbas nuolatinis. 
Atsišaukit tuojaus

1949 Canalport Avė.

Guzikų skylučių 
ranka darytojų.
Ateikit pasirengę 
dirbti.

731 So. Wells St.

REIKIA vyrų į plieno found- 
rę, karpytojų, tekintojų ir pa
prastų darbininkų. Gera moke
stis nuo štukių. Nuolatinis dar
bas. New York Suburban trau
kiniu iki vartų. Atsišaukit į 
samdymo ofisą.

AMERICAN STEEL 
FOUNDRIES

138 St. & Michigan Avė. 
Indiana Ilarbor, Ind.

REIKIA Elevatormano paty-

rūsio departamentinėse krautu

vėse. Darbas ant visada.

riausia mokestis.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 S. Ashland Avė.

REIKIA —
Patyrusių automobilių plovėjų.
Gera mokestis.

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

REIKIA — parankaus vyro rakan
dų krautuvėj. Turi mokėti važiuo
ti Republic trucką.

W0LF FURNITURE HOUSE, 
3818 So. Kedzie Avė. >

REIKIA — Vyro įvairiam darbui 
ir porterio darbui automobilių parda
vimo kambaryj. Proga išmokti biz
nio.
ENGLEWOOD OVERLAND SALES, 

5930 So. HaLsted St.



REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
W**Z-W<W**

VYRŲ

REIKIA —

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

COLLENDER CO.
340 W. Iluron St.

Pamatykite
Mr. Mooney.

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

2958 Ix>we Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sarnė;*biznis išdirbtas per ilgų 
laikų. Parduosiu pigiai. Atsi- 
Šaukit j Naujienų ofisų po num. 
139.

PARSIDUODA — pekarnė ir gro- 
sernė. Senas biznis. Visokių tau
tų apielinkėj. Pardavimo priežastis 
— savininkas turi ir kitą bizni, turi 
parduoti, nes abiejų negali apeiti.

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

vakare.

PARSIDUODA dėlicatessen, gro- 
sernė ir bučernė krūvoj. Ant vieno 1 
iš bizniavų blokų ant Madison St. ar- J 
ti Paulina St. Savaitinė apyvarta 
tarpe $800 ir $900; virš 5 metų re-j 
putacija. $2950. Priverstas par
duoti tuojaus. Agentų nereikia.

1640 W. Madison St.

NJJ’jN(]S, <’J1L
AUTOMOBILIAI

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.

■J1.1”! -J-i-L1_____ L
Subata, Rugsėjo 18 d., 1920

DAILYDŽIŲ ant tavorinių 
vagonų — 100. Plieno dirbėjų 
ir padėjėjų ant tavorinių vago
nų — 25, ant naktų.

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

Blue Island, III.

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

D. G.,
2026 So. Washtenaw Avė. 

Chicago, III.

PARSIDUODA karčiama su gra
žiam pianu. Geriausioj vietoj visų 
tautų apgyventoj, prie pat dirbtuvių.1 
Pardavimo priežastis — turiu greitai1 
išvažiuoti Lietuvon.

TĖMYKIT!! 
DIDELIS

— Apsivalymo Išpardavimas. 
Mums reikalinga vietos naujiems au
tomobiliams. Mes turime skaitlių at
darų Ir uždarytų vartotų kartį par
davimui ant lengvų išlygų jums pri
taikintų. Šitie karai yra paimti 
mainus ant naujų Mitchellių. Jie yra 
gerame važevimo padėjime ir muši, 
pertaisyti Mitchelliai neša tokia pa. 
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 senąjį karą 

mainus, jeigu jis yra 1912 arba vė
lesnio modelio.

— Lengvų išlygų pienas _— 
Kaina {mokėjimas mėnesinis 

mokėjimas 
$400 $150.00 $35.00
600 200.00 40.0C
750 250.00 45.0(i
900 300.00 50.00

1000 400.00 60.00
MITCHELL

2328-2334 So. Michigan Avė.,
2 pardavimo kambariai. 

Atdara dienomis — naktimis ir nedė- 
liomis. *» 

Telephone Victory 3805

NAMAI-žEMe.
DIDŽIAUSI BARGENAI.

Naujas 3jų lubų augščio muro na
mas, su augštu cemento basementu, 
3 pag. po 5 kamb. Maudynės .elekt
ros šviesa ir kiti geri įtaisymai. Na
mas vertas $16,000. Parsiduoda tik 
už $11,500. Randasi 3347 So. Eme- 
rald .Avė.

Naujas 2jų lubų augščio muro na
mas, su augštu cementuotu basemen
tu, 2 gap. 5 ir 6 kamb. Vidus ištai
sytas aržuolo medžio, elektros švie
sa, maudynės, namas randasi 3609 S. 
Lowe Avė., Kaina tik $8,300. Įmo
kėti $1500, likusius kaip renda.

Muro namas 2 lubų augščio ir du 
lotai, Randas 3655 S. Emerald Av. 
Parsiduoda labai pigiai.

Medžio namas 5 kamb., tinkamas 
dcl visokio biznio. Priešais Univer- 
sal State Banką. Lotas vienas ver
tas $5,000. Namas randasi 3235 So. 
Halsted St. Kaina tik $4,500.

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI-žEMft

2535 So. Halsted St.

PARSIDUODA labai geras tri- 
kampinis kampas. Geras bile kokiam 
bizniui. Archer Avenue, «Albany Av. 
ir 48rd Street, 125x125 pd. lotas. Vi
si inrengimai yra išmokėti. Kai
na ...........................................  $6500.00

-------- o-—....
Biznis propertis 1718 West 47th St. 

krautuvė ir 2 pagyvenimai su kviet- 
kine, Draugijinių Ženklų Bizniu ir tt.
Namas .................................. $12,000.00
Kvietkinis Bizins .............. $3,000.00

Sykiu $15,000.00

Reikia -
Darbininkų į žalvario 
liejyklą. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas.

Kreikties: » 
STROMBERG MOTOR 

DEVICES CO. X

64 E. 25 St.

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

ONA EŽERSKIENĖ, 
3256 So. Union Avė.

Phone Canal 5466, 3 lubos

BARGENAS.
Pardavimui grosemė ir bučernė su 

5 kambariais pagyvenimui. Lietuvių 
tirštai apggyventoj vietoj; yra viso
kios rųjšies mašinų. Kaina $5,000. 
Mainau ant gero namo; priežastis: 
turiu kitą biznj.

KAZ. STASIUKAITIS, 
4605 So. Paulina St.

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 $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

-----------o—------

Morgan Parke Lietuviškoj susiedi- 
joj, Savvyer Avenue ir lllth Street. 
Vieno augšto ir pusės su šešiais po 
30 pėdų lotais. Labai gera vieta. 
Cash .....................................  $3,800.00

F. A. FRANK0WSKIS, 
5439 South Racine Avenue.

ATEINANTIEJI 5 METAI.
Kur busi 1925 metuose? Negy

venk be tikslo. Nedaleisk išlaidoms 
praryti viską ką uždirbi. Jus žino
to dirbtuvės paleidžia darbininkus. 
Buk protingu, per ateinančius penkis 
metus jus galite įsigyti nuosavą ne- 
prigulmingą biznį.

PARDAVIMUI grosemė ir saldai
nių krautuvė; penki metai kaip biz
nyje; lietuvių apgyventoj vietoj. Par
duosiu greitai ir pigiai, todėl, kati 
važiuoju j Lietuvą.

4545 So. Paulina St.

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas.

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamentas 

40th St & So. Kedzie Avė. 
arba

15th and Canal Streets

SALIUNAS 
parsiduoda labai pigiai. Vieta gera, 
lietuvių apgyventa ir išdirbta, nes 
galiūnas buvo toj vietoj per 20 me
tų. Priežastis — savininkas išva
žiuoja ant farmos.

Atsišaukit j
Naujienų Ofisą.

PARSIDUODA galiūnas, arti dvie
ju bažnyčių, rusų ir checho-slovakų, 
lietuvių rusų ir lenkų apgyventoj a- 
pielinkėj, biznis išdirbtas per ilgus 
laikus ir gerai biznis eina.

4959 So. Paulina St.
Chicago, III.

PARSIDUODA gražus pianas, ver
tas $500.00 už $335.00. Priežastis 
— turi apleisti Chicago.

F. W ALDE N,
3314 S. Morgan St., 

2nd fl. fr.
Blvd. 9966.

PARDAVIMUI saliunas su visai 
reikalingais įrengimais. Lietuvių ap
gyventoj vietoj, biznis išdirbtas per 
30 metų. 32 St. ir formai.

501 So. Normai Avė.

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

827 W. 33rd St.
PARSIDUODA RAKANDAI

Su dideliu paaukavimu. Trijų šmo
tų seklyčios setas .fonografas, kaurai, 
valgomojo kambario ir miegkamba- 
rio setai, visi kaip nauji.

5221 Michigan Avė., 
Ist Apt.

NAMALžEMe.
JIE EINA SPARČIAI 

CHICAGOS NAMINIAI DARŽAI.
Pusė akro tik už $495.
10 nuošimtį įmokėti, $10 į mėnesį. 

Šitą subdivisia prieina šiaurėj prie 
Grand Avė. ir pietuose siekia puikų 
Oak Park Country Club.

Puiki vieta namams ir užtikrintas 
investmentas.

Ateik šiandien ir pasiimk lotą šioje 
parinktoje apygardoje.

Paimk Grand Avė. karą iki Volk 
Bros, ofiso didelėj šėtroj, 72 ir Grand 
Avė., galas Grand Avė. linijos.

VOLK BROS., 
7000 Fullerton Avė.

Phone Columbus 9907

Daleiskit mums parodyti kaip. 
Idant tapti pasekmingu žmogumi jus 
turite pasinaudoti dabartinių sanly- 
gų proga ir įgyti nuosavos žemės da
bar, kada uždirbate geras algas. Ka
da laikai pasikeis, jūsų locni namai 
ir biznis lauks jūsų.

Jeigu veiksit tuojaus jus galite 
gauti sklypą kietmedžio žemės, nuo 
10 iki 160 akrų Kalkaska ir Antrim 
apskričiuose Michigan valstijoj tik po 
$15.00 iki $35.00 už akrą. Mes rei
kalaujam tiktai mažą įmofcėjimą ir 
likusius lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Mes neparduodame peikiąs 
arba akmenėtą žemę.

Per dvidešimts metų mes padėjom 
kitiems pasidaryti ūkininkavimo pra
džią — mes ir jums padėsim. Pata
rimas apie ukius dykai. Mes pade
dame naujokams visokiais budais, pri 
skiriant ir tai kad paskoliname pini
gų budavojimui ir pirkimui gyvulių, 
rankių ir tt. Apdrauda dykai.

Nevilkink, atsisėsk ir parašyk 
mums reikalaudamas knygelės dykai 
ir pilnesnh) infopnacijų.

SWIGART LAND CO.
1247 First National Bank Bldg. 

Chicago, III.

PRANEŠIMAS MUSŲ DRAUGAMS.
šiuomi mes pranešame, kad mes 

persikėlėm į naują vietą pirmiaus, 
musų ofisus buvo prie 840 W. 33 St. 
Chicago, 111, o dabar randasi prie 
736 W. 35th St., Chicago, III. First 
National Realty Co., Tel. Boulvard 
6673. Todėl kviečiame visus savo 
draugus ir drauges atsilankyti į mu
sų naują vietą su visokiais reikalais, 
kurie norit pirkt namus, fannas, biz
nius ar mainyti namus ant farmų, ar 
farmas ant namų, mos turim daugy
bę namų ant pardavimo, ar mainymo 

1 ant farmų, ar ant didesnių namų, ir 
turim daug farmų ant pardavimo, ki
tos farmos arti Chicago, kur galima 

| pėsčia nueiti, visokių, didelių ir ma
žų už žemas kainas, kur galima leng
vai nusipirkti darbininkui žmogui.

Todėl turime daug namų ant par
davimo su bizniais, ar Storais, saliu- 
nais, todėl kviečiame dar sykį visus 
savo draugus atsilankyti į musų nau
jąjį ofisą 736 W. 35th St.

Žemiaus paduodame keletą savo 
bargenų ant namų ir farmų:

Turime mūrinį namą, 6 pagyveni
mų po 5 kambarius, akmeninis fron
tas, basementas ir pastogė dėl drar 
bužių, namas geriausiame stovyj, ge
riausioj vietoj dėl gyvenimo. Barge
nas $11,500. Ateikit pamatyti ir per
sitikrinti.

PARSIDUODA namas, medinis, ke
turių pagyvenimų, rendos neša $56 į 
mėnesį, tarp 34 ir 35 gat., kaina 
$3,600.00.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
augštų, 2 pagyvenimų ir grosernė iš 
fronto. Namas gerame stovyj. Kai
na $5,600.00.

PARSIDUODA namukas ant vieno 
pagyvenimo (cottage). Namas gera
me stovyj, už $1,800, turi būti grei
tai parduotas.

Pardavimui mūrinis namas ant 2 
pagyvenimų po 6 kambarius ir geras 
basementas. Geroj vietoj. Kaina 
$4,600.

PARDAVIMUI mūrinis namas, ak
meninis frontas, ant dviejų pagyve
nimų po 8 kambarius, garu šildomas, 
vanos, elektra, garažius dcl 3 auto
mobili), ant garadžiaus flatas ir ex- 
tra lotas šalę namo. Vieta randasi 
ant 55 prie bulvaro. Viena iš gra
žiausių Vietų Chicagoj, Parsiduoda 
už žemą kainą.

PARDAVIMUI medinis namas ant 
dviejų pagyvenimų po 6 kambarius, 
vanos ir kiti parankumai ir namukas 
užpakalyj ant 2 pagyvenimų po -i 
kambarius, neša $70 rendos į mėnesį, 
ir extra lotas šalia su vištininkais. 
Viskas parsiduoda už $6,800.

PARDAVIMUI namas ant 2 pagy
venimų už $1,600, vieta ant Bridge- 
porto.

MAINYMAI.
Turim namų mainymui ant automo

bilių ar biznių. Taippat turim mė
sos krautuves, mainymui ant namų, 
ar automobilių.

PARDAVIMUI bučernė arba mai
nymui vieta viena iš geriausių dėl 
biznio. Didelis biznis, į dieną neša 
$300, subatoms iki tūkstančio. Rak
tas ir laimė. Kas pasinaudos šita 
proga, bus už ganėdintas. Pardavi
mo priežastis — Navininkas važiuoja 
Lietuvon.

Todėl augščiau minėti bargenai tu
ri būti veikiai parduoti, tai pasinau- 
dokit, gera proga laukia jūsų. Atsi- 
lankykit pas mus, o mes suteiksim 
laimę.

Muši) ofisas atdaras nuo 8:30 ryto 
iki 9 vakare.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St., Chicago, III.
Tel. Boulvrad 6673.

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI.

Farmos ir miesto nuosavybė. Jū
sų pasirinkimui bile kur į vakarus 
nuo Chicagos. Išlygos pritaikomos.

H. W. CHILDS, 
“The Land Man” 

Lemont, III.

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

3203 So. Lowe Avė. 
Chicago, III.

ANT PARDAVIMO 4 pagyvenimų 
mūrinis budinkas ant 2 lotų, 2 pagy
venimai turi po 5 kambarius ir 2 po 
6 kambarius. Budinkas tiktai 9 me
tų senumas, geroj vietoj, visada iš- 
randavotas, turi būt parduotas labai 
greitai. Priežastis — apleidžiu Chi- 
cagą. Randos neša $1296 į metu* 
4 pečiai basemante, savininkas netu
ri jokio iškaščio apšiklimui. šis yra 
labai geras pirkinys, jeigu supranta
te vertę budinkų. Del platesnių pa
aiškinimų ir kainos atsišaukite prie

JUOZAS J. SZLIKAS, 
5433 S. Halsted St.,

Tel. Drover 824.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dviem 

pagyvenimais mūrinį namą ir taipgi 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elektros 
įvedimai, maudynės abiejuose pagyve
nimuose, basementas, akmens pama
tas 2 pėdų ir 18 colių Storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildomas 
visas namas. Suros naujausio įtaisy
mo. 1-mas pagyvenimų — pirmos 
klesos knygynas ir cigarų krautuvė, 
kampas 47-tos ir Wood gatvės. Grin
dįs muro, durįs, langai aržuoliniai, 
2-me pagyvenime durįs ir langai taip
pat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
knina dėlto, kad išvažiuoju į Europą.

Atsišaukit tuojaus į
P. MAKAREVICZ, 

1757 W. 47 gatvė, Chicago, III.

PARSIDUODA nuosavybė Pilsene, 
2 augštų po 4 kambarius ,rendos ne
ša $40.00 į mėnesį. Kaina $4,500.00. 
Toletai ir gazas viduryj.

Atsišaukit prie
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
ir 19th St.

PARSIDUODA nuosavybė ant Ra
cine Avė ir 18th St., ten yra 6 kam
bariai, neša rendos $55.00, kaina tik
tai $4,000.00.

Ateišaukit pas
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė.,
__  ir 19th St.

PARSIDUODA 5 kambarių 
namas, 8 pėdų basementas, 
maudynė.

4319 So. Mozart St.

DIDELĖ AUKA. $3100 nupirks 4 
fintus ir didelį štorą ir basementą. 
Neša rendos $59 į mėnesį. Frontas 

dvi gatves. Gatvių apdirbimas ap
mokėtas.

1885 Maud Avė., arti Osgood 
ir Clybourne Avė.

NAMAUŽEMĖ
PARSIDUODA puiki nuosavybė 

Pilsene ant 20th St., ten yra 1 štoras 
ir kambarys ir šalę 3 kambariai, ren
dos neša $42.00, kaina $4,500, toile
tai ir gazas viduryj.

Atsišaukit pas
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
ir 19th St.

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, Prlce 
$12,500, įnešti 1500, likusius random

1 pagyvenimo naujas mūrinis ( 
ruimų, šiltų vandeniu apšildomas, ce 
montuotas basementas, laundry tubs 
sunparlor didelis gerret, aisbaks, gas 
pečius, viskas po naujausios madoir 
įtaisyta, $7000, įnešti $1000, likusius 
kaip renda.

Dviejų pagyvenimų naujas 
namas po 6 ruimus, štimu 
štoras ir garadžius, po naujausios mal
dos, visi įntaisimai, $12,500, įnešta 
$2500, likusius kaip vendą.

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

Dviejų pagyvenimų naujas mūri
nis namas po didelius ketverius rui
mus, maudynės, šiltu vandeniu apk 
šildomas sunparlor, elektra, vano-,, 
cementuotas basementas, laundry tubį, 
$12.500, įnešti $1000, likusius karįj 
renda. ■

Ant šito special bargeno pasisku
binki! kas norite turėti gerų namų 
namai randasi ant 79th St. ir Ash
land Avė. ir ant 95th St. ir Michigan 
Fores ir Calumet Avė. Tai yra 
smagiausios Chicagos vietos ir g<- 
riausios transportacijos. «

Gausit su kiek vienu namu apdrai- 
dimo raštą gvarantuojantį visoj Ą- 
merikoj žinomos Chicago Title and 
Trust Companijos.

Atsilankykit greitai pas
ADAM MARKŪNAS, 

847 First National Bank Bld, 
Chicago, 111.

Telephone Randolph 7400,
PASKOLbS.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są-

MAKER KRAUS.
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

mūriniu 
šildoma,

Vyry ir Motery 
mo ir Desitfninfc Mokykla

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

STROMBERG MOTOR 
DEVICES CO. : .

64 E. 25th St.

SALIUNAS
Parsiduoda labai pigiai. Vieta gera, 
lietuvių apgyventa ir išdirbta, nes 
saliunas buvo toj vietoj per 20 me
tų. Priežastis — savininkas išva
žiuoja an^ fanuos.

Atsišaukit į
Naujiem) Ofisą No. 148

PARDAVIMUI bučerAė ir groser- 
nė. Geroj vietoj .lietuvių ir lenkų 
apgyventoj. Priverstas esu greitai 
parduoti. Priežastį pardavimo, pa
tirsite ant vietos.

1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA karčema. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

3600 So. Wallace St. ?

PAAUKAUSIU 88 notų Grojiklį 
Pianą, pilnai garantuotas ant dešim
ties metų. Parduosiu už bile žmoniš-1 
ką pasiulimą.

2110 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

AUTOMOBILIAI

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

ŽUKAUSKAS TAILORING CO., 
814 W. 33rd St.

PARSIDUODA Cole Automobilius, 
5 pas., gerame stovyj, self-starter, 
elektrą© šviesa, bėga ir išrodo kaip > 
naujas $550.00. Priežastis — va
žiuoju Lietuvon. Galima matyti va
karais nuo 5 iki 9 valandai, subatoj 
nuo 12 dieną.

1414 So. 50th Avė., Cicero, III.

DIDELIS BARGENAS
2 augštų muro namas, 4 pagyveni

mai po 4 kambarius, taipgi 2 augštų 
medinis namas, 4 šeimynoms, gazas, 
toiletai, 929 W. 33rd St. šis namas 
parsiduoda pigiai už cash.

C. P. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St.

PARSIDUODA arba išsimaino ant 
’armos trys namai stovinti ant dvie- 
ų lotų, kampas (namai nedideli), ran

dasi labai gražioj vietoj North Side. 
<aina $7,500.

C. CZEPUKAS, ' 
1648 W. Division St.

PARSIDUODA — 2 augštų plytų 
4 šeimynų namas, arti bažnyčios. La
bai geras namas už $6.500.

C. SUROMSKI.
3346 S. Halsted St.

PARSIDUODA — 3258 Emerald 
Avė., 5-5 kambarius, 2-jų pagyveni
mų medinis namas ant kampo 37 %x 
50 pėdų lotas,'pigiai. Pasimatykit 

su savininku nedėlioj po piet, arba 
telefonuokit Stewart 243 — vakare.

FARMOS, FARMOS ILLINOIS 
VALSTIJOJ

62 akrai su gyvuliais, budinkais ir 
mašinomis. Labai gera žemė.

78 akrai su namais, gyvuliais, ma
šinomis ir javais ant pardavimo ar
ba mainymo ant miesto nuosavybės.

60 akrų žemės su budinkais ir ma
šinomis, priimsiu Ford automobilių 
ir $700 cash, likusius ant daug metų 
išmokėjimo.

Turiu didelių ir mažų fannų ant 
pardavimo ir mainymo, kas kokios 
tik nori. Taipgi galima gauti ant 
rendos.

Rašykit arba atvažiuokit pas 
DOMINIK GALMINAS,

R- L MASON, III,

PARSIDUODA — 3758 Pamell 
Avė., 2-jų pagyvenimų muro ir m&- 
džio namas, ant kampo — pigiai. 
Telefonuokit Central 6748 arba vaka
re Stewart 243.

. A ............... - - -

FARMĄ PARDUOSIU už“ $13,000 
iš priežasties senatvės, 190 akrų, 120 
dirbamos žemės, likusioji medžiai ir 
ganyklos; 24 galvijai, 5 arkliai, vi
sokios mašinos. Budinkai gert 
$6,000 įmokėt. Didelis bargenas.

P. SLAUZIS,
2137 N. Westom Avė., 
Phone Humboldt 6277.

$3000.00 PIGIAU.
ŠIA SAVAITE TURI BŪT PAR

DUOTAS 6 FAMILIJŲ, 5 METŲ 
MŪRINIS NAMAS UŽ $17,000, VER
TAS YRA $20,000. SAVININKAS 
TURI GREITAI IŠVAŽIUOTI. NA
MAS VISAS GERAI ĮTAISYTAS 
PAGAL ŠIOS MADOS, SU ELEKT
RA, GESU, MAUDYKLOMS, SU DI
DELIU CEMENTUOTU BEISEMEN- 
TU IR SKALBYKLOMS, SU PE
ČIAIS APŠILDOMAS NEKEIK 
DUOTI ANGLIŲ IR DZENITO- 
RIAUS. ATLIEKA ANT PINIGŲ 
ĮDĖTŲ 15 PROCENTAS ATMOKĖ
JUS VISAS IŠLAIDAS. RANDASI 
PIETRYTUOS (SOUTH-SIDE) GE
ROJ VIETOJ IR ANT GEROS 
TRANPORTACIJOS YRA PARAN- 
KUMAS ANT VISKO. DAUG PI
NIGŲ NEREIK. TIK $4000, O KI
TUS Iš RANDŲ IŠMOKĖSITE. 
GREITAI KLAUSKITE PAS:

J. SINKUS, 
3301 SO. HALSTED ST.

PARSIDUODA medinis namas, 7 
kambarių. Taipgi, 1 karvė, 4 kiau
lės, 50 vištų, bamė 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 
Marąuątte parką. Pardavimo prieža- 
tį patirsit ant vietos.

' A. K.,
6925 So. Califonia Avo.

GERIAUSIA proga įsigyti 80 akrų 
farmą Wis. valstijoj. Geriausia žemė, 
geriausia vieta, parsiduoda labai pi
giai, arba maino ant namo.

C. P. SUROMSKI CO. 
3346 So. Halsted St.

Chicago, III.

Mainyk Lotus.
Jeigu turi lotą, kuris neneša jokios 

naudos, tai aš juos išmainysiu į PIR
MUS MORGEčIUS, nešančius 7% J 
metus. Atrašyk laišką, o aš pribu
siu ir tamstai pilnai paaiškinsiu kaip 
tamsta gali greitai pasipelnyti.

A. LEBECKI,
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Musų sistema ir rnokvmo hui u 
lūs trumpu laiku išmoksite viso i- 
mato.

Mes turim© didžiausius ir geriau 
uus kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose rnašl 
nos varomos elektros Jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-kų- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MAHTER DE8IGN1NG 8CHOOI
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St.. ant 4-tu lubu

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

S. Halsted, 2407 W. Madiaoa, 
1850 N. Wella St.

137 Mokykloj Jungi. Vahjtijoa©, 
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir ua 
mamą. Vietos duodamos dykai 
Diplomai. M°ksJas lengvais at 
mokėjimais. Klesos dienomis ii 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
leieL Seeley 1043. I

SARA PATEK. Pirmininke ;
S....,----------- ------ ----------------p

REIKALINGAS patyręs lietuvys 
bučeris.

Kreipkitės
WORKERS CONSUMERS ASSN.
Darbininkų Vartotojų Draugija.

2005 W. Lake St. 
Melrose Park, III.

Phone Melrose Park 1740.

" PARDAVIMUI

EXTRA!
Parsiduoda saliunas ir bovvling 

alley su elektros švieso. Gera vieta, 
lietuviui, apgyventa visokių tautų, 
daugiausia rusų. Turi būt parduota 
į trumpą laiką — važiuoju ant savo 
farmos. Parduosiu labai pigiai2744 W. 18th St!, 

Chicago, III.

Monroe naujas automobilius parsi
duoda už $750.00 cash ir lengvais iš
mokėjimais.

Chandler 1917 kaip naujas už $650 
ir lengvais išmokėjimais.

Overland 5 pasažierių, self starter 
elektros šviesos, labai gerame padė
jime už $250.00. Visai kaip dovanai. 
Nepraleiskit progos.

A. JANUŠAUSKAS, 
5445 So. Westem Avė.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda 2 namai ant vie

no loto iš fronto 2 flatai po 5 
kamb. nuo užpakalio 6 kamb. ir 
vienos, namai atrodo kaip nau
ji, parsiduoda labai pigiai, ga
lima pirkti su mža suma pinigų 
namas randasi 3829 So. Rock- 
well St.Savininkas gyvena 3346 
So. Halsted St., Chicago, III.

C. P. SUROMSKIS

ANT GREITŲJŲ
Parsiduoda gražus mūrinis, dviejų 

aukštų namas. Viskas pagal nau- 
(ausią madą, 5 metų senumo, vande
niu šildomas, elektra, gasas, visos 
grindįs geltono aržuolo, 3 pagyveni
mai ir krautuvė, gali pirkti su krau
tuve arba namą vieną, turi būt par
duota į 10 dienų. Pirmas teisingas 
pasiulimas bus priimtas.

A. S., 
6530 So. Robey St., 

Chicago, III.

TURI BŪT parduotas prieš nedė- 
ie Overland karas, 5 pas., 4 cyl., me
chaniškai gerame padėjime. Geriau
sias pasiulimas paims. Išlygos. Ga
lima matyti nuo 6 iki 8 vakarais.

3131 W. 42nd Place.

FARMA.
Parsiduoda ūkis 166 akrų, 40 akrų 

dirbamos, nauji budinkai ir sodas, 17 
galvijų, 2 arkliai, 5 kiaulės, 35 viš
tos, žemė labai gera, prie molio su 
juodžemiu. Lietuvoj tėvas serga ir 
priversti esamo važiuoti Lietuvon. 
Turi būti parduota greitu laiku už 
pigią kainą. Platesnių žinių rašykit 
pas

PETER SAMAUS,
I. 1, Irons, Mich,

PIGIAI PARSIDUODA 2 pagyve
nimų mūrinis naujas namas, gražioj 
ietuvių apgyventoj vietoj, elektros 
vieša, šildomas garu, maudynės. 

Mūrinis garažius, dėl 2 automobilių, 
tendos neša j metus $1,200, S. W. 

nuo Kedzie. Savininkas randasi ant 
antrų lubų.

5420 So. Spaulding Avė.

PARSIDUODA 8 kambarių medi
nis namas, gerame padėjime — 50 
pėdų lotas. Pečium šildomas, mau
dynė, gazas. Turiu parduoti greitai, 
$4500 arba už goriausią pasiūlymą.

4IS0 W. I^exingtąn St.

EXTRA, TIKRAS BARGENAS.
Ant North West Side parsiduoda 4 

puikus namai, puikiausioj apielinkėj, 
netoli Logan Sųuare. No. 1 naujas 
mūrinis namas, pastatytas pagal nau
jausią ir puikiausią madą. 2 flatai 
po 5 kambarius: gasas, elektra ir 
maudynes, garti apšildomas, cemento 
skiepas ir vėliausios mados stogas ir 
pastogės, dideli mūriniai porčiai, pui
kus, apsodintas lotas, didumo 31% x 
125 pėdas. Kainuoja $12,000.00 par
siduoda už $9,300, 4829 Nevada St.

No. 2 naujas mūrinis namas 2 pui
kus flatai po 5-6 kambarius ,gasas, 
elektra ir maudynės, garu apšildo
mas, cemento skiepas ir dideli mūri
niai porčiai. Garages, lotas 31x125 
pėdų. Kaina $9,300, 2719 Canton St.

No. 3 naujas mūrinis Bungalow, 
puikus 6 kambarių, gasas, elektra ir 
maudynė, garu apšildomas, cemento 
skiepas ir pastogė, garages ir 2 lotai 
kaina $6,300.

No. 4 naujas medinis namas ir bar- 
nė, 2 puikus lotai parsiduoda už ma
žą kainą $3,200.

Kam tokie namai yra reikalingf 
malonėkit kreiptis tuojau nes į trum
pą laiką turi būti parduota. Apie iš
lygas pasimrftvkit su

JOHN A. WALULIS, 
1649 N. Girard St., 

tarp North Avė ir Wabansia Avė.
(top floor)

NAMAI ANT PARDAVIMO
4 kambarių vieno pagyvenimo me

dinis namas su basementu, 39 PI. ir 
R«ckwell St. Kaina ..............  $2.100.

1 pagyvenimo mūrinis namas, ba-
sementas cementuotas, 4 kambarių, 
vanos, randasi gražioj vietoj. Kai
na ...........................   $4,000.00

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas, basementas ir visi įtaisymai 
pagal naujausios mados. Kaina $9,000.

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas, garu šildomas, 2 boileriai, ar
žuolo trimas, 6653 S. Marshfield Av. 
Kaina .................................. $10,500.00

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas, 4-4 kambariai, vanos, elektra, 
basementas, augšta pastoge, 39 St. ne
toli Kedzie. Kaina ............... $6,800.00

2 pagyvenimų mūrinis namukas po 
4-4 kambarius, vanos, gazas, 2313 S. 
Kroli St. Kaina ............... $2,200.00

Mes tuos namus parduodam pigiai, 
taipgi mainome ant geresnių ar pra
stesnių namų ar lotų. Lotus imam 
Chicagoj ir apielinkėj Chicago, Gary, 
Ind.

JOKANTAS BROS., 
8934 So. Rockwell St., 
Phone McKinley 5277

DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 
namas, po 5 ir 6 kamb. f lėtai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa
rankamų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tilo padlagos maudyklos 
kambariuose ir tarpdurise. Randos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brighton Parke, lietuvių koloni
joje. Atsišaukite tiesiai prie savi
ninko.

2424 West 45th St.
2rų lubų iŠ fronto.

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dieni 
darbą mokinanties. Šis amatas s 
teiks jums amžiną neprigulmytę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žino 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tdi-

Di- 
šimtai

:U-

in

e,

gi prisirengk ateičiai tuojaus. 
delis reikalavimas ir algos, 
šapų laukia darbininkų, pasimokin 
šių kelias savaites. Ateikit ar*rašy
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die
ninės ir vakarinės klesos.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South Wells St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos Ir lietuvi* 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisiu, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dni- 
liarašystės ir tt.

Mokivum. ouo 9
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iii tfl valandą,
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

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


