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Tautų lyga perserg- 
sti lenkus

Liepia daryti taiką su 
Lietuva.

LENKŲ KARIUMENĖ BRIAU- 
JASI LIETUVOS TERITORI- 

JON.

Ruošia atsakymą Lietuvai.

VARSA VA, nigs. 28. — šian
die iš ryto paskelbtnsai oficia
lia pranešimas sako, kad lenkų 
kavalerija veikianti Gardino 
srytyj, iš kurios traukiasi rusų 
bolševiky kariuomenė, jau pa
siekusi punkto, esančio į šiau
rę nuo Ūdos.

Vakar dienos mūšiuose (su 
rusais) lenkai suėmė 1300 be
laisvių. jų tarpe vieną bolševi
kų komisarų. Taipjau užgrieb

ta astuonios kanuolės.
Pranešimas dar pažymi, kad 

Suvalkų sektore lietuvių artile
rija apšaudė lenkų pozicijas.

J šiaurę nuo Pripeto mušis 
tebesitęsia — le^kų naudon. 
Rusai traukiasi visu frontu, 
liet traukdamies jie rodo atkak
laus besipriešinimo.
Varsa va sako, kad taika jau 

netoli
VARSA VA, rūgs. 28 (Rašo 

Dtrilv News korespondentas 
A. Decker). — Neveizint to, 
kad lenkų kariuomenė visu 
frontu eina pirmyn, taika jau 
nebetoli. Lietuva įteikė Lenkiiai 
notą, kuria siūloma atnaujinti 
taikos tarybas ir atitraukti 
lenkų bei lietuvių kariuomenės . 
Focho linijon — kol bus iš-' 
spręsta- ginčijamos teritorijos 
klausimai.

Lenkai jau ruošia atsakymą, 
kurio sąlvgos busiančios prie
lankios. Busią pasiūlyta visa 
šitą reikalą galutinai išspręsti 
arbitracija ar plebescitu.

Perkirto VHniaus-Gardino 
geležinkelį.

Tuo pačiu laiku pats kairysis 
lenkų kariuomenės sparnas 
prasimušo sau kelią už Gardi
no, tuo perkirsdamas geležin
kelio liniją tarp Gardino ir Vil
niaus. Taigi šituo netik įtrauk
ta veikiman šiaip nieko nevei
kiantis kareiviai, bet kartu už
duota stiprus smūgis raudono-

Naujienų kartonai
Nuo kurio jau meto musų 

skaitytojai randa ant pirmo 
Naujienų puslapio karikatū

ros paveikslėlių-kartonų, ku
riais vaizduojami įvairus eina
mojo laiko politikos ir visuo
menės gyvenime įvykiai. Tuos 
paveikslėlius Naujienoms pie
šia jaunas ir talentingas lietu
vis J. J. Paitis. Iš viso jis dar 
tik metai laiko kaip pradėjo 
lankyti Chicagost Dailės Insti
tutą, ir tai tik vakarais, tat iš 
dabartinių jo piešinių galima 
spręsti, kad susilauksime šau
naus kartonisto. Džiaugdamies 
tuo, mes tikimės, kad Naujienų 
skaitytojai irgi mokės vertinti 
tuos musų jaunučio artisto kū
rinėlius, kuriais jis jiems įs
pūdingiau ir vaizdžiau pristato 
einamuosius jvvkius, negu il
giausias laikraščio straipsnis.

sios armijos koncentravimuisi.
Lenkų nusistatymas yra toks, 

kad utilitarinis būtinumas rei
kalauja idant jų kariuomenė 
veržtųsi teritorijon, kur bolše
vikai subūrė tokių jau jėgų, 
kaip kad tos, kur kadaise grū
mojo Varšavai pavojumi. Tatai 
lenkai perėjo Nemuno upę ir 
stumiasi šiaurryčius linkui, į 
srytj, kuri Rusų-Lietuvių 
taikos sutartimi pavesta 
Lietuvai. Kalba m o j srytyj 

! gyventojų sąstatas yra labai 
mišrus, šitą teritoriją savinasi 
baltgudžiai, lietuviai ir lenkai.

“Sovetų valdžia dar tebesiū
lo Kerų mums sąlygų" ----  pasu-

kė kunigaikštis Sapicha. Mes 
norime taikos, nori taikos ir 
lietuviai. Gi talkininkai mus 
taipjau paprašė daryti taiką. 
Tatai taika yra tik kelintos (lič
iui klosimas.”

True translation filed with the post- 
maater at Chicago, III., Sept. 29, 1920 
as required by the art nf Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI EVEKUAVO 
PROSKUROVĄ.

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Oficialia Rusijos sovietų pas
kelbimas, datuotas panedėly ir 
i?autas čia šiandie, sako, kad : 
bolševiku kariuomenė evakua- 
vusi Proskurovą, esantį į rytus 
nuo senojo Galicijos rubežiaus.

True translation filed with the post- 
master at Chicacro, III., Sent. 29. 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
Svarsto prirengiamąją sutartį.

RYGA, rūgs. 28. — Keturios 
specialinės komisijos šiandie 
pradėjo svarstyti prirengiamo
sios Rusu-Lenkų taikos sutar
ties smulkmenas.

Nurodyta, kad pirmiausia 
bus diskusuojama demar
kacijos linijų klausimas. 
O prie to ir kiti klausimai, lie
čiant įsi teritorinius, ekonomi
nius ir finansinius reikalus. So
vietų įgaliotiniai reikalauja, 
kad konferencija svarstytų apie 
suteikimą amnestijos • abiejų 
valstybių gyventojams, kurie 
kaltinami dėl priešvaldiško vei
kimo. Taipjau reikalaujama 
svarstyti klausimus kai dėl 
konsulų ir transito teisių.

True translation filed with the post- 
master at Chicasro, III., Sept. 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

DIDELĖ PARAMA VRAN- 
GELIUI.

Gauna 45,000 šautuvų ir aštuo
nis melionus šovinių.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
29. — KeturiasdeŠimts penki 
tūkstančiai šautuvų ir aštuoni 
milionai šovinių, kuriuos vo
kiečiai didžiojo karo metu at
ėmė nuo rusų, dabar siunčiama 
generolui Vnangeliui, galvai 
anti-bolšpvistinčs valdžios Pie
tų Rusijoj.

ORAS.

Chicatfoi ir apielinkese. — 
Maža atmaina temperatūroj; 

gal būt lis.

/
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Šveicarijos socialistų 
nusistatymas

Atsisuko įstoti į trečiąjį

Internacionalą.

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
29. — Šveicarijos socialistų 
partija atsisakė įstoti į trečiąjį 
(Maskvos) Internacionalą. At
sisakė lodei, kad to Internacio
nalo sąlygos, kurios nustatyta 
buvusiame jo kongrese, yra ne
priimtinos.

AUSTRIJOS PAŠTO DARBI
NINKAI RENGIASI MEST 

DARBĄ.

VIENNA, rūgs. 28. — Pašto savo rųšies karinė tarnyba, 
darbininkų organizacija nuta- 

”ė paskelbti generalį streiką, 
jeigu iki sekamos pėtnyčios 
valdžia nesutiks išpildyti jų 
reikalavimus. Streikas nutarta

SUKTYBĖS SU PASKOLOS 
» BONAIS.

Valdžia turėsianti didelių 
nuostolių.

WASHINGTON, rūgs. 29. — 
Vienas buvęs valdininkas čia 
paskelbė, kad dabar Jungtinėse 
Valstijose pradėjo 1 cirkuliuoti 
klostuoti paskolos bonai. Pasi
rodo, kad dalį jų, dėl neapsi
žiūrėjimo, valdžia jau esanti 
atpirkusį. Manoma, kad suve
dus pilną atskaitą valdžia dėl 
to turės nemaža nuostolių.

BAVARIJOS DARBININKAI 
ŽADA VYT LAUKAN — 

KARALIŲ.

Socialistajj grūmoja generaliu 
streiku, jeigu bus bandoma už- 

rioglinti ant sosto buvusį 
monarchą.

MUNICH, Bavarija, rūgs. 28. 
— Sujudinti skleidžiamais gan
dais buk pienuojama atsteigti 
Bavarijoj monarchiją, keturi 
tūkstančiai socialistų partijos
atstovų susirinko Nurenbergo 
mieste ir nutarė paskelbti ge
neralį streiką, jeigu ir vėl bus 
atsteigta monarchija.

T^aigri, trečiajai Internacionalas 
esąs kaltas!<

NEW YORK, rūgs. 29. — 
Burna detektyvų agentija, pa
dariusi “atidaus tyrinėjimo,” 
pareiškė tokios nuomonės, kad 
dėlei ekspliozijos Wall gatvėje 
esąs kaltas — trečiasai Interna
cionalas.

...................  -1 -......... ... .J.

“DARBO KONSKRIPCIJA” 
BULGARUOSE.

Visi turės atlikti “naudingą 
va’stybei darbą.”

BERLINAS, rūgs. 29. —- Čia 
gautomis žiniomis, Bulgarijoj 
išleista naujas įstatymas apie 
“darbo konferenciją.” įstaty
mas reikalaujat, kad kiekvienas 
pilnametis ir fiziškai sveikas 
pilietis privalo atlikti tam tik
rą “naudingą valstybei darbą.” 
Būtent: ateity kiekvienas svei
kas vyras, kada jį pašauks val
džia,“vienus metus turės " alu
ti irbti prie valdžios darbų, ko
kių ji’in bus paskirta. Moters 
— šešis mėnesius. Tai busianti

Tatai liečiasi visų klesų — ir 
turtingųjų , ir biednuomenūs. 
Vienintelis nuo šitų pereigų iš
sisukimas — daktaro paliudy
mas, kad pašauktasis yra nesv- 
veikas ir todėl negali 
jam skiriamo darbo.

atlikti

SKUBINOSI, KAD PASIMA- 
ČIUS SU MIRŠTANČIĄ SE

SERIM.

Gal pačiam teks mirti — ne
pamačius jos.

CHICAGO. — William Gor
inau, tik ką atvykęs iš Iowa 
valstijos, kad paskutinį kartą 
oasimačius ' su savo sergančia 
seserimi, kuri guli paviečio li
goninėj, vakar vakare paėmė 
automobilių ir paliepė važiuoti 
kaij> galima greičiau. Kely atsi
tiko nelaimė: automobilius 
smogė kitan automobiliun ir 
taip pavojingai sužeidė Ger
maną, kad jį prisiėjo gabenti 
artimiausion ligoninėn. Gal 
mirs.

Naujos skerdynės Armėnijoj.
KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 

29. — čia gautomis žiniomis, 
dideles tatarų gaujos, įsivetžu- 
sios iš Ararato tarpkalnių, su
rengė skerdynių Bayasid mies
tely, Erzerumo apielinkėj, Ar
mėnijoj.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs. 28 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų no mažiau kaip už 
25.000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinicais šiaip:

Anglijos 1 svaras ..... ............. $3.50'
Austrijos 100 kronų ........... $0.47
Belgijos, už $1 .........   frankų 14.15.
Danų 100 kronų .1................. $13.85
Finų 100 markių ............... $3.00
Francijos, už $1 ....... frankų 14.92
Italijos, už $1 ............... lirų 23.60
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.75
Lenkų 100 markių ............... $0.44
Glaudu 100 guldenų ........... $81.00
Norvegų 100 kronų ........... $13.80
Šveicarų 100 frankų ........... $6.19
Švedų 100 kronų ............... $20.50
Vokiečių 100 markių ...... „...$1.75

Padėtis Italijoj
Kaimiečiai Užgriebė karaliaus.
Žemes; Turino darbininkai a.p- 

leidžia dirbtuves.

kara-

šitam 
nepa-

— Turi- 
gąžino 
jų savi-

sako,

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Exchang^e Telegraph agentijos 
žiniomis, kurie čia gauta iš 
Romos,Santa di Capoa Vetre 
apielinkėj. netoli Neapolio, kai
miečiai užgriebė didelį 
liaus Emanuelio dvarą.

Pranešimas sako, kad 
kaimiečių žygiui nieks nė 
sipriešino.

Darbininkai išsikraustė iš 
dirbtuvių.

TURINAS, nigs. 29. 
no darbininkai vakar 
užimtąsias dirbtuves 
n inkams.

Išeidami iš dirbtuvių darbi
ninkai užlygino kasinius, kurie 
buvo nutiesti apie visas užim 
tusias dirbtuves. Taipjau nu
imta vielų aptvarai ir visos ki
tos gynimui prirengtosios įmo
nės. Ginklus ir amunicija dar
bininkai nusigabeno į savo 
gyvenamosius butus.

Dirbtuvių savininkai 
kad darbininkų šeimininkavi
mo motu dirbtuvėse pridaryta 
didelių nuostolių. Tai dėlto, 
kad darbininkai nenusimanę 
kaip apsieiti su žaliosiomsi me
džiagomis in kiu*»‘ Fafrikinin- 
kų apskaitymu, viso nuostolių 
padaryta už du miilonu lirų.

Dirbtuvių apleidimo klausi
mą Turine balsavo 36 tūkstan
čiai darbininkų. Likusieji 
(14,000) balsavime nedalyvavę.

Kurpių dirbtuvių savininkai, 
kurių dirbtuvės taipjau buvo 
užimtos, galų gale nusilenkė. 
Jie sutiko išpildyti darbininkų 
reikalavimus ir 
algas dagi ir už 
met darbininkai

Genoa mieste

išmokėti jiems 
tą laiką, kuo- 
laike užėmę
dar neramu.

GENOA, rūgs. 29. — Did
žiules Ansaldo dirbtuvės darbi
ninkai vis dar nesutinka aplcis- 
ti dirbtuvę. Manoma tečiaus, 
kad galų gale ir jie bus priver
sti nusilenkti tai sutarčim ku
rios atsiekta tarp samdytojų ir 
darbininkų įgaliotinių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SICI
LIJOJ.

LONDONAS, rūgs. 29. — 
čia gauta žinių, kad Giarre ap- 
skryty, Siciliioi, vakar butą 
vtin stiprus žemės drebėiimo. 
Sužeistųjų skaičius dar nežino
mas.

PARYŽIUS, rūgs. 28.. Tin
tų lygos tarybos prezidentas, 
Leon Bourgeois, praeitą subatą 
pasiuntė Lenkijai telegramą, 
kuria reikalaujamu kad Len
kija, pati dėl savo gero, a įsteig
tų draugingų santykių su Lie
tuva. Taipjau reiškiama nusis
tebėjimo, kad Lenkija, po to, 
kada ji sutiko pavesti visą rei
kalą išspręsti tautų lygai, įteikė 
naują ultimatumą Lietuvai.

P-nas Bourgeois pareiškė, 
jogei jis paprašęs Lietuvą, 
idant ji tuč tuojaus pradėtų 
tartis su sovietų valdžia, bū
tent, kad pastaroji evakuotų vi
są Lietuvos teritoriją, ir taip
jau paprašęs Lenkiją, kad ji 
suteiktų reikiamo Lietuvai Jai- 
ko visa tai pravesti.

DU KANDIDATAI.

Abudu ačiuoja už nominaciją.
CHICAGO. — Tūli juokda

riai dabar sako, kad Illinois val
stija dabar turinti du republi- 
konų kandidatu — gubernato
riaus vietai. Tai lowdenistą Og- 
lesby ir thompsonistą Small. 
Abudu jie sakosi laimėję nomi
naciją ir labai (lekuoja balsuo
tojams.

Tikrenybei tai nė vienas ne 
kitas dar nežino, kuris jų yra 
laimėtojas: balsai tarp ju taip 
pasidalino, kad dabar prisieina 
dar kartą peržiūrėti “balotus,” 
kad tikrai sužinojus laimėtoją.

DIAZ RENGIASI NAUJAM 
MAIŠTUI.

Tariasi su buvusiais savo 
generolais.

VERA GRUZ, rūgs. 29. — 
Gautomis iš Nautla žiniomis, 
generolas Filx Diaz tenai laiko 
konferencijų su buvusiais savo 
generolai. Tariasi apie tai, kai]) 
pasipriešinti dabartinei Meksi
kos valdžiai, kuri “labai neprie
lankiai” žiūrinti į tą “pasitair- 
navusį” generolą.

Tas jo pasitarnavimas” toks: 
Diaz yra;, kaltinamas dėl nužu
dymo buvusio Meksikos prezi
dento, Venustiano Carranzos. 
Dėlei to jam paliepta apleisti 
šalį. Bet vietoj to tas “pasitar
navęs generolas” dabar tariasi 
kelti naują maištą.

Nesaugus bankas.

BOSTON, rūgs. 26. — Ponia 
Annie Flax tik dabar įsitikino, 
kad jos bankas esąs labai ne
saugus. Tas jos bankas buvo 
pečius. Kiekvieną dieną, išei
nant j darbą, ponia Flax pasi
dėdavo savo pinigas pečiun. 
Bet kartą, sugrįžusi iš darbo, 
ii pamiršo juos išsiimti. Pa
kūrė pečių ir — penki šimtai 
dolerių liko pelenais. Dabar po
nia Flax galvojanti, kaip čia 
išskyrus savo pinigų pelenus 
nuo anglies pelenų ir nunešus 
juos iždinen.

Užmušo 25 karejiečius.

GENSAN, Korėja, rūgs. 29.— 
Studentams užpuolus japonu 
biznio įstaigas, kareiviai ir po
licija čia nušovė dvidešimts 
nenkis žmones. Mieste ir jo api^ 
linkėse kariuomenė ir policija 
daro kratas ir areštuoja visus 
įtariamus asmenis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSŲ ULTIMATUMAS DAR 
NEATSAKYTAS.

Vis dėlto, jų prašymų lenkai 
neatmeta.

RYGA, rūgs. 28 (Rašo Chi- 
cagos Daily News koresponden
tas Isaac Don Levine). — Tre
čioji Rygos konferencijos sesi
ja taikos reikalą nė kiek m pas- 
tumėjo. Rusų ir lenkų delegaci
jos vis dag negali susikalbėti ir 
prieiti prie svarbiausiųjų klau
simų išsprendimo. Nurodyta, 
kiaid tik talkininkams darant 
spaudimą į Varšavą tegalima 
Fiikurii reiikamu ūmia* taikai 
progų.

I Vakar lenku ':elegaciin nus- 
I tebino rusus --- skaitymu pa
reiškimo, taikomo vietoj atsa
kymo Į so.i?lu ulti nutumą. 
Pareiškę, kad Galicijos klausi
mas neįuna thibartinin giučan, 
lenkai nurodė, jogei Ru .ų uili- 
matinnas ncpag» Įtins
laik< s •r ivbu.

“Kai]) “k p. šingai,” p.sakė 
jie. “ tatai Mik ria tokio r.- 
džio, jogei '< Klišieji tą ulti
matumą p. ’1 ka sau tei/" by 
valandą pert raukti tarybas.”

Sovietų ilclegaci jsirini-
’ įlinkas Adolfas Joffe, užsigavęs 
dėl šito netikėto lenkų pareiš- 
škinio, po ilgokų debatų at- 
klausė, būtent,v ar šitasai jų 
pareiškimas liudija atmetimą 
sovietų ultimatumo. Valandė
lei išrodė, kati konferencija tū
lės pairti. Bet lenkų delegacijos 
pirmininkas Jan Domski, veng
damas tiesioginio atsakymo, 
pasiūlė, kad kalba m asai inci
dentas skaitytus esant užbaig
tu. Pasiūlymą Joffe priėmė.

Pirma nei atsakius į lenkų 
pareiškimą, Joffe perskaitė iš- 
kalno prirengtą atsakymą į len
kų kontr-pasiulymus, kurie bu
vo įteikti praeitą pėtnyčią. Pri
pažinęs Lenkijai teisės išlaikyti 
savo nepriklausomybę ir rube- 
žius Joffe pasakė, jogei kontr- 
pasiulymai yra priimtini.

“Turėdami galios tartis ir 
pasirašyti netik paliaubą mu
šiu ir preliminarę taiką, Rusų 

I delegaci ja yra gatava pradėti 
tartis dėl galutinosios taikos”— 
pasakė Joffe. ‘^Praeitoje sesijo
je Rusų delegacija pasiūlė kon
krečių ir aiškių pasiūlymų, bet 
kol kas atsakymo į juos dar 
negauta.”

Užginčijęs by kokį norą 
trukdyti tarybas Joffe pareiškė, 
jogei sovietų ultimatumas įteik
ta tuo tiksliu kad priartinus u- 
mią preliminarę taiką tomis 
koncesijomis, kurių Maskva 
pasiūlė Lenkijai.

SMERKIA VALDŽIOS 
POLITIKĄ.

Kone visa Anglijos spauda 
pasipiktinus anglų policijos 

siautimu Irlandijoj.

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Anglų policijos siautimas Is
landijoj stipinai supurtė gyven
tojus. Spauda labai kritikuoja 
valdžią, kam ji nesistengia su
valdyti tuos piktadarius, kurie 
terrorizuoja irkmdus ir tuo 
dar labiau juos sukelia prieš 
Angliją.

Skerdyklų karaliaus pelnai.

CHICAGO. — Atatinkamo
sios įstaigos paskelbė, kad 
Swifto skerdyklų kompanija 
1919 metais turėjusi keturioli
ka milionu dolerių gryno pelno.1 
Dešimt milionų šdalinta kom
panijos dalininkams (šėrinin- 
kams), o keturi milionai atidė
ta tam tikran fondan — bizniui 
plėtoti.
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JŪŽINTAI.

Rokiškio apskr.
Jūžintų kampelis labui tam

sus. Laikraščių eina tik deši
niųjų “Vienybė”. Kunigėlis mo
bilizuoja davatkas, bažnyčia 
paversta politikos kliubu.

Dvarų darbininkai dar vis 
snaudžia ir laukia malonių iš 
darbštaus kunigėlio, dvarinin
kų nesileidžia į savo tarpą, bet 
kunigėliai kaipo ponų sėbrai, 
juos prižadais maitina.

Profesinių sąjungų nėra, nors 
darbininkai ir ketina rašytis.

Musų valsčiuj žmones labai 
garbina “rojalis skystimėlį”.

švietimo reikalais pereitais 
im tais čia niekas nesirūpino.

“S-d” J. Jurgelis.

KARKLINIAI.

Vilkaviškio apskr.
Dvaro darbininkų padėtis. 

Nors mes dvaro nuomininką 
turim, bet iš jo nieko gero ne
turim. Mus butai taip sulužę, 
sugriuvę, kad parėję iš darbo 
neturim kur pasidėt, nes baisu 
į tokį butą įeiti, kad neužgriū
tų. Jei lyja lauke, tai ir butuo
se lyja.

Apie butus mėšlynas ir sta
čiai balos. Del to nešvarumo, 
pas mus išsiplatinę ligos.

Kaip ateina valdžia pažiūrė
ti tai sako, kad taip negerai, o 
kaip nueina pas nuomininką, 
tai kalba taip, kaip jam patin
ka.

Žinoma, nuomininkas turtin
gas tai jo pusę visi laiko, o 
biedna žmogų kvailu pastato.

“S-d”l A. D.

mačiau nepaprastą reginį: pu- 
šventory gulėjo plikas ir girtas 
Imbrado valsčiaus raštininkas. 
Toliau kiek pavažiavus, pama
čiau gulintį griovyje Lietuvos 
nepriklausomybės “sargą” vie
tos milicininką; da toliau gulė
jo keletas kitų vyrų, bet tie jau 
be “čino” ~

Pasirodo vietos milicininkai 
iškėlė “slaunias ir dideles iš
gertuves”. Kaipo vyresnybe, 
jie gerai gavo gastinčiaus iš 
Lietuvos bravarų direktorių.

Bepigu dabar bravorams Lie
tuvoje: palaiko juos musų pa
čių valdžios agentai. Pirma bi
joję, dabar tie direktoriai už 
jų nugaros jaučiasi, kaip pas 
Dievą už pečiaus.

Ir vagiams neblogu gyventi 
prie tokios budrios ir blaivios 
milicijos. [“S-d“]

A. žansparnis.
I

Iš KAUNO DARBININKŲ 
GYVENIMO.

įatttvtB. Tokiu bndn buvo Šio- 
mb dienofhls suimtas dr. Kra
sauskas, frakcijos pirniinltikrts 
ir to paties laukia kiti frakcijos 
nariai.

Visti tai jus galite daryti, 
gerbiamieji, tik vieno neužmir
škit: represijos, tai lazda 
dviem galais ir kiekvienas tų 
galų gali savo laiku skaudžiai 
mušti. į“S-d”J

TAI BENT “DIEVO 
TARNAS”.

EžERfiNŲ PADANGĖ.

Liepos 16 d. važiuodamas 
pavakariu iš Ežerėlių į Dusetas 
ties Imbrado bažnytkiemiu pa-

A. M. KA1TIS
REGISTRUOTA AKUŠERE

Su daugelio metų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gundymo ir 
kitų moteriškų ligų.

3011 Emerald Avė., 
Chicago, III.

.---------------------------------------- >

Musų tvarkos dabotojai vėl 
imasi seno, išmėginto budo pro
vokuoti darbininkų minias, 
areštuodami jų darbuotojus ir 
vadus. Bepigu tai daryti karo 
stoviui esant. Tegul kam atsi
rado reikalo apskųsti bent ku
rį darbininką, ar nepatiko ko
mendantui, kaip bematant žmo
gus ir atsidūrė kalėjime.

Tenka spėti, kad tai daroma 
noru sukurstyti darbininkus ir 
paskui imtis žiaurių represijų. 
-Pastaruoju taiku vystosi di

delis darbas organizuoti darbi
ninkų minias į profesines są
jungas. Darbininkų frakcija 
Kauno miesto taryboj pasiėmė 
tvarkyti darbininkų kliubą, 

darbininkų kooperatyvą ir va
karinius bemini lavinimo kur
tus darbininkams. Tas darbas 
yra labai pribrendęs, nes dar
bininkuose reiškiasi didelis no
ras susijungti ginimui savo kia
unių ir kultūrinių reikalų. 
Frakcija nori eiti jiems psrgel* 
bon.

Ką gi daro “tvarka dariai?”
Jie leidžia darbininkus susi- 

inkti ir kalbėti, bet kartu siun
čia i susi rink imtis savo agen
tus. I’ie tik seka, kas kalba, 
kas yra veiklesnis; praneša sa
vo žinias kam reikia ir jau ko
mendanto įsakymas areštuoti

SocialdemokrataS
s „ ------ , -

“Socialdemokratas” išspaus
dino šitokį Šakių Ž. U. D. Pro
fesines Sąjungos Valdybos na
rio pranešimą:

Pranešimas Plieniškių dvaro 
darbininko.

šiuomi pranešu profesines 
sąjungos Valdybai, kad birželio 
15 d. 1920 m. atvažiavęs pas 
mano žmoną ligonę kun. Vai- 
tiekaitis bausdamas už tai, kad 
balsavom už Nr. 6 drūčiai už
gavo ligonį, kadangi ligonis bu
vo užgaubta su skepeta, tai ku
nigėlis nuplėšė skepetą nuo gal
va su plaukais ir elgėsi su ligo
niu, kaip žmogžudys, galų ga
le pasakė: tavo išpažintis nėra 
nieko verta, nes tu balsavai už 
numerį 6; nors ligonis aiškino, 
kad ji balsavimo laike sirgo ir 
nuo balsavimo susilaikė. Tuo 
budu ligonis trumpu laiku mi
rė be išpažinties.

Parašą nemokančio rašyti 
Jurgio Stankaus liudija A. Ma 
žeika.

Profesinės Sąjungos Valdyba 
sužinojus vietoję tokius atsiti
kimus negali tylėti neskelbusi 
plačiai visuomenei, nors tiesą 
pasakius ne naujiena; prieš rin 
kimus per mitingą vienas kai 
bėtojas pasakė, kad kunigai 
naudoja bažnyčią ir išpažintį 
agitacijos tikslams; vietos džia 
konas protestavo, aiškindamas, 
kad kunigai to nedaro, jei ku
ris tą darytų butų patrauktas 
atsakomybėn. Dabar profesi
nes sąjungos Valdyba klausia 
kun. džiakono 1) ar jam žino 
ma kunigo Vaitickaieio pasiel 
giniau jeigu žinoma, ar kuni
gas Vaitiekaitis patrauktas at
sakomybėn, 2) kun. Vaitiekui 
čiui žinoma, kad liaudininkų 
balsuotojai taip pat buvo smer
kiami pragaru, o jų atstovai 
nudarė vieną bloką su krikščio
nimis demokratais ir puikiau
siai sugyveno. Kame čia tie
sa? Profesinės sąjungos Val
dyba sužinojus tokius kunigų 
darbus, niekuomet neužtylės ii 
skelbs plačiai visuomenei.

Profesinės ‘sąjungos narys
A. Dumbauskas. 

Šakiai 21. 8 1920 m.

Žinių kad £ask leidus jas tHuo- 
menei, b čia rilvaŽirivo gauti 
Mil. VirŠiritnkų Žvaigždutes, Jas 
Ir tesapriubja, iiors nėŽiho, ktir 
kairė ir dešinė ir žein hipyje 
bejleškodami Lietuvos nuva
žiuoja per Aziją, Didįjį Vande
nyną į Ameriką ir ten neradę 
apsistoja prieš lektoriaus akis 
toje pačioje salėje, bet leisk 
jam nešioti nors kuodaugiau- 
sia “žvaigždučių” nešios ir 
pirks kad ir savo lėšomis. Kur
sai matyti sušaukti ant greitų
jų neprisitrengus, bet įėi Die
vas padės privažiuos prie lai
mingo galo, iš “nevalios že
mės”.

Blogai nėra nei kam pasiskų
si, norint kam pasiguosti, kad 
blogai, daugiausia išgirsta kur- 
dstai atsakymą “o velnias Čia 
tave nešė”, ir dūlina šalin mą
stydamas: ne, kitą sykį' geriau 
apgalvosiu. [“S-d”j

A. Šilalls.
/---------------

16 VILNIAUS.
Bugpiitčio 26 dieną rusų ka- 

iuomenė, matomai paragin
ta fronto įvykiai išėjo iš Vil
niaus Jos vieton įėjo Iii tuvių 
kariuomenė. 27 dieną išvi žiavo 
iš Vilniaus paskutines bolševi
kų įstp gos, karta su jomis 
Kapsukas, Anga rieti s ir kiti lie
tuviai komunistai.

27 dio» ą iš Kauno pasiųsta 
Vilniun visas traukinys; juo iš
važiavo įvairių m-nisterių įga- 
’iotiniai ir agentai perimti įs
taigas ir pradėti darbą. Iki šiol 
valdžią, dar nesugebėjo paskir- 
’i variausio politinio komisaro 
Vilniui ir Rytams. Sakoma, 
kad kalbinti kandidatai atsisa
ką, nes valdžios vis da norima 
vyriausioji valdžią palikti ko-

B1N0BAM

Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 
vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuku BAMBINO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
pa'liuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, iipu- 
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčlose arba tiesiai nuo iŠdirbėjų 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras. 
F. AD. RICHTER & CO., Bu.h Terminai Blfc. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

NEPAPRASTA PROGA 
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą 
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Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rųšics kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjom© sandčlyj ir kuriuos turime 
ęauluoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos, 

iktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios 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
gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite betik $37.00 t, _ .

75 nuošimčius.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 
Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomią nuo 10 v. iki 4 v. po piet.

NATIONAL STORAGE CO.,
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.

KAUNAS.
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Severos Gyduole 
šeimynos svei

m • | v» 
lynai kenčiančios.

Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais stri- 
nose, šonuose, klubuose, šlaunyee ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnai* 
£ ai vos skaudėjimais; jas meta 

arštin ir šaltin.

Severas
Regulator

(Severos Regulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir neši 
kuogeriausias pasekmes. Gauk ji 
pas savo aptieluninką. Ziurfik, kad 
butų “Severos”. Kaina $1.26 ir io 
mokesčių.

W. T. SEVERĄ CO.____ ■ L* rj 1 wiM
CEDAR RAPIDS, IOWA

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu if už pini

Lietuvos Social-Demokratu
Partijos Organas

Vienatinis tikras Lietuvos darbininkų reikalų 
išreiškejas.

Kiekvienam Amerikos Lietuviui darbininkui 
bus žingeidu ir naudinga gauti savaitinį Lietuvos 
Socialdemokratų laikrašti ir iš jo suprasti dabarti
nį Lietuvos darbininkų padėjimą ir jų reikalus.

“Socialdemokrato” administracija ir redakci
ja ingaliojo “Naujienas” būti Amerikoje gene- 
rale “Socialdemokrato” agentūra. Todėl kas nori 
užsirašyti Socialdemokratą arba imti pluoštus at
skirų numerių platinimui, tesikreipia į “Naujie
nas”.

“Socialdemokrato” prenumerata Amerikon 
$2.00 metams

Pavieniai numeriai 
po 5 c.

Siųskite “Socialdemokratui” prenumeratą ir 
užsakymus, adresuodami laiškus ir išrašydami mo- 
ney orderius vardu “Naujienos”.

1739 So. Halsted St., Chicago, III. >

Nuo rugpiučio mėn. 15 d. L 
šaulių Sąjungos Centro Valdy
ba įrengė Instruktorių kursus 
i kinius atvyko 50 suvirs ypa
tų, bet nekuriu pamatę esą ne
prisirengusiais, negalėsią juos 

baigti pasiliuosavo, kiti gi bu
vo paliuosuoti, taip kad kursiu 
apleido apie 20, o iki gald dai 
np vienas apleis juos. Kursis- 
tų susirinko iš įvairių kampų: 
mokytojų, tarnautojų, pame
tusių plūgą, lopetą ir kirvį.

Gyvena bendrabuty; rodosi 
bendrabučio blogesnio Kaune ir 
nebesurasimu, toli vaikščioti po 
kelis sykius į dieną, lyjant bė
ga ant galvų, išdaužyti langai 
užkalinėti su popiera, o gyvių... 
pradedant nuo ilgvuodegių ke
tui kojų, išdrįstančių naktį bei 
leidimo dežuruojančio užlipti j 
ant stalo; atsigulus irgi nėge-į 
riaus varo lauk iš lovos, kam 
paveržtos teisės pirmiau apsi
gyvenusių. Sąjungos salėje, 
nei tinkamu suolų atsisėsti, nei 
kaip užsirašyti iš lektorių kal
bos; jei nori rašyti, tai tik pa
sidėjęs ant svetimos kuprinės 
arba savo kelią.

, , , 1 A ■ J H ,-.į| ■
Šiaulių mokytojai kuršistai 

šlbutP nužemintą prašymą di
džia jom Kaunui pra.šalinimui 
klinčių padarytų gilių matema
tikų, o čia esant Kaune nėra nė 
kur prašymas siųsti.

Tik vargas, mokytojai važia
vo į kursus- pasemti daugiau

ncndirfnto , o ne komisaro ran
kose.

Pačiam mieste iš komendan
to paskyrimo -susidarė laikinas 
miesto magistratas. Jo sudėtis, 
dek tenka iš pradžių spręsti, 
’rynai buržuazine. Aprupini- 
nas miesto maistu bus vienas 
š svarbiausių magistrato už- 
lavinių. Duonos pasiūlymas iš 
Kauni jos gana didelis; kai kū
ne kooperatyvų uniu laiku, ga- 
ėlų duoti iki 50 vagonų javų.

Darbininkų padėtis labai sun
ki. Pasitraukdami lenkai ir bol- 
ievikni iškraustė ir apardė 
laugumą dirbtuvių. Kilos dirb
tuves sustojo dėl netikros poli
tinės padėties. Nedarbas labai 
lidelis.

Numatoma daug sunkumų ir 
ni įvairiais valdininkais. Lenkų 
ikio vedimo būdas buvo labai 

eioniškas, į biurus buvo priim
ta be reikalo daug darbininkų. 
Sakoma, pavyzdžiui, kad ge- 
’ežkelių valdybos reikalams bū
dą reikalinga vienas, kitas šim
tas darbininkų, Ino tarpu jų su- 
arašė jau apie 3,000.

Miesto sveikatos stovis tiek 
pat opus, žymiai išsiplatinusi 
lezinterija ir kitos užkrečia
mos ligos.

Vadinasi, dienos vargai ir ru- 
jesniais Rytuose bus tiek dideli, 
kad pirmojo džiaugsmo jauS- 
nui greitai teks labai susitrauk

ti. [“S.-d.”]

NAUMIESTIS.

Praėjus rinkimų audrai “tau
tiečiai” atsiduso. “Dėkui Dievui 
gal jau ne buntavos žmonių, ge
riau kai tų laisvių nėra”. Pro
tauja pasienio storkakliai prisi- 
Šmugliavę prie savo šimtamargio 
dar po vieną kitą “desėtką” mar
gų, o įvairiems dvarininkams Fl- 
tipkauskams padidinę Suvalkų, 
Varšavos ir kituose bankuose ei
namąsias sąskaitas, ir tai vis Sei
mui bedalinant žemę.—.

Kitaip einasi darbininkams. 
Vargais negalais išlaikę kovą su 
žiemos šalčiu ir badu kaip kuris 
išsinuomavo iš tūkstančių dirvo
nuojančių margų 1 margą už 30(» 
—400 auks. prakaituoja dirbda
mas vienam ar kitam tokiam 
storkakliui ir tik kai kada dantį 
sukandęs sudejuoja..— ir eina 
klaustis pas “mokytus”: “Kodėl

met rodos butų valstybei nau
dinga, — kitų pagamintos ne
naudotume”. Ir jam labai aiš
ku ta tiesa, aišku ir tam “mo
kytam”. “Bet kaip tą nesupran
ta valdžia?”, klausia žmogelis. 
Kiti, išaušus pavasarėliui ir va
sarai, bėga iš savo “mylimos tė
vynes” į Prusus, į kitą darbi
ninko “tėvynę”, kad ten užsidir
bus per vasarą, rudeniop vėl g;rįž 
ti į savo butą—lindynę ir vėl 
laukti išauštant pavasario.— o 
gal jau geresnio, šviesesnio— 
“Pas mus šioj pusėj darbų nė
ra”, skundžiasi darbininkas. 
Nors ūkininkai visa gerkle rėkia, 
kad nėra darbininkų, visi tingi
niai ir t.t. Bet ką su jais “varg- 
šiukas” darysi, kad jie neįveikia 
išspręsti tokį paprastą, taip su
prantamą dalyką: kad darbinin
kams reikia gyventi ir valgyti 
ne tik per šienpiutę ar rugpiu- 
tę ,bet ištisus metus; jiems ro
dos kad duos keletą ar keliolika 
auksinų darbymetei, tai baisus 
dAiktas, dideli pinigai, o paskui 
vėl manykis kaip nori, nešiok 
kasdieną į rinką parduoti savo 
darbo rankas, — bet mažai lai
mingųjų jas parduos. O juk ir 
šeimyną darbininkas gali turėt. 
Taipį gal kam ir nuostabu, bet 
šią tiesą gamta ir jiems pripa
žino. Taigi tą “didelį” užmo- 
kesnį darbdavys niekuomet ir nu 
pamano einant ir šeimynos už
laikymui. Ot, kas jam galvoj, 
— mato darbo jiegą, už ją ir 
moka; darbininkas be šeimynos 
dar ir visiems metams gautų iš 
jo malonės teisę gyventi t. y. 
darbo.

Naumiesčio apylinkėj įsikūrė' 
Žemes Ūkio Darbininkų Prof. 
Sąjunga. Patys savo pajiego- 
mis ją veda, trukdomi iš visų 
pusių nenusigąsta. “Nors senas, 
nesulauksiu vaisių” — sako val
dybos narys “bet dirbsiu”., 
žodžiais jis nemoku toliau tęsti 
savo minties bet jis dabar jau
čia savy tiek jiegų, kad rodos 
visą pasaulį pertvarkytų, visas 
neteisybes pašalintų. Jis ir “vi
sa galinčios” žvalgybos nepa- 
bugs. Naumiesčio darbininkai 
dedasi ir į politinę L. S. D. Par
tiją. Kad susivokti visuose klau
simuose rengia paskaitas.

Liepos 11 d. drg. P. V. kal-

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už- 

: sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno setffc siutai $30,' $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių ovcikotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 

mis 8 ryto iki 10 vak. Ncdėliomis 
8 ryto iki G vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Waukegano

neišnuomuoja mums tų dirvonuc 
janeių laukų už pigesnę kainą, 
juk jeigu mes ir pardavimui 
duonos pagamintume, tai ir tuo-

bėjo apie socializmą ir tikybą. 
Apie 350 išimtinai darbininkų 
sekė įdomią prakalbą. Laike pra
kalbos net tarpe taip jau mote-
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Tclephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak3 
3325 So. Halsted SU ChicagOo

Tcl. Gana! 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENT1STAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts.

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
V< l Į ■■■■I..... ............. .
«... < !•    - -—r  T—' - ’ —r-W-i-wr—-

- WIM——.— Ibi.................................................................

Telephone Drover 5062

l)r. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

relių girdėjosi pritarimai: “Tei
sybė, teisybė”.

Be minėtos organizacijos čia 
kuriama socialistines jaunuome
nės organizacija “Draugas”, tik 
nelaimingos tos socialistines or
ganizacijos! Kokios baisios jos 
vien iš vardo visiems “valdo
vams”’ pradedant nuo Viršinin
ko baigiant paprastu milicinin
ku! Jeigu taip “pavasarininkų” 
ar kitokių, tai renkasi sau besi- 
renka, besilinksmina. Štai liepos 
11 d. atdemonstravo į Naumies
tį iš Širvintos burys vokiečių jau 
nuomenes; dainuodami vokiškas 
dainas ir balalaikomis skambin
dami vaikščiojo po miestą, bet! 
tai tur būt ne socialistinės jau-i 
nuomenės butą, kad ponai millci- j 
ninkai nepasiindomavo ir nepa-' 
prašė tvarkos' neardyti, o kelio
likai žmonių, Lietuvos Demo-
kratinės Respublikos piliečių ne
buvo tą dieną leista susirinkti 
tik dėl to baisaus socialistų var
do. [“S-d.”] Proletaras.

Lietuviai
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bniževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PH/1RMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, HL

Phone Buulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybl, ColumbijoB 
Grafonolas Ir lietu
viški [tuujauui rekor
dai.

4537 S. Ashland
Avė.. Chicago. UI

Uez. 1139 Indepcndrnce Blvd. Chicago 
Telaphoh* Van Bnron 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 rylo; 2—3 po piet

---- ■------ —.7—T---------

I Ofiao Tol, McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą fvarantoojame 

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

Arti 88-th Street 
k,..,., . . .....
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korespondencijos Į

NORWOOD, MASS.

Lietuvoje mirė A. Liutkus.

Vienas “Naujienų” skaityto
jas praneša, kad Norwoode, 
Mas., esąs gautas iš Lietuvos 
laiškas, kuriame sakoma, kad 
numirė Antanas Liutkus, nese
nai pagrįžęs iš Amerikos .

Nabašninkui kaikurie draugai 
buvo įdavę parvežt dovanų gimi
nėms. Viena moteris, gavusi 
laišką nuo savo brolių iš Ame
rikos, kad A. Liutkus parvešiąs 
jai dovanų, rašo jiems, kad jisai 
jau esąs numiręs, ir pasakoja 
taip:

“Parvažiuodamas iš Ameri
kos, apsirgo. Miestelyje Pas
valyje išsirgo 7 dienas, iš ten 
parvežtas į tėviškę po 4 dienų 
numirė. Skrynia ir čemoda

nai atrasta tušti — matomai, 
kelionėje apvogtas; palikta 
tiktai numirusiam aptaisyti.” 
Teko girdėti, kad A. Liutkus 

vežėsi ir pusėtiną sumą pinigų. 
Savo jisai turėjęs $1600 (šešio
lika šimtų) ir dar trejetą šim
tų, ar dauginus, kurie jam buvo 
įduota draugų parvežti Lietu
von. Tikrai tečiaus nežinia, ar 
jisai visus juos turėjo su savim, 
nes prieš išvažiuodamas sako, 
kad gal paleisiąs dalį pinigų pei 
Berlino banką.

Nabašninkas Ą. Liutkus yra 
žinomas daugeliui amerikiečių. 
Būdamas šioje šalyje, jisai pri
klausė L. S. S-gai ir buvo vie
nas veikliausių josios narių. Pir- 
miaus jisai gyveno Montello’Je, 
Mass., o paskui persikėlė į Nor- 
wood’ą ir darbavosi tenai, kad 
palaikius kuopą prie socialistų or

ganizacijos. Vadinamieji “ko
munistai” už tai labai nemigo 
jo. Bet budo jisai buvo gero il
su žmonėmis mokėdavo sutikti. 
Pagal amatą buvo rubsiuvys.

Kaip dėl darbininko, jisai bu
vo nemenkai apsišvietęs ir pra
silavinęs. Ypač jisai mokėjo 
daug kalbų; be savo gimtos kal
bos, jisai vartojo da ir nišų, len
kų, latvių ir vokiečių kalbas ir 
šiek-tiek anglų.

Nabašninko asmenyje lietu
viai darbininkai neteko gero n 
gabaus draugo.

ROCKFORD, ILL.

COfcę,

PALAIKYK KŪDIKI SVEIKU
Kūdikio sveikata ir vystymąsi dikčiai 
priguli nuo priežiūros ir jam duodamo 
maisto. Jūsų vaikutis turi būti kas
dien maudomas ir reguliariškai maiti
namas. Jei negali jo žindyt, bandyk

IR TVIRTU

IIII ir.

EAGLE BRAND
įCONDENSfD MILK.)

Tinkamiausias kūdikių maistas—pada
rytas iš riebaus karvės pieno ir malto 
cukraus, specialiai kūdikiams. Reko
menduojamas gydytojų visur delei jo 
kokybės ir atsakantumo.
Augšta verte—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui prie pagaminimo valgių ir ant stalo. Pir
kit dėžę šiandien—naudokit jį visiems tiks
lams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandy
kit jį su pyragaičiais ir tam panašiai.
Jeigu norite maisto, kuris padarys jūsų kū
dikį stipriu ir sveiku, pasiuskit šiandien ku
poną ir reikalaukit dykai Kūdikių Knygos 
ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien

Mrs. .........   City......................... ..........
Street....... . ..............................  State....................  (8)
Kūdikių Geroves Knyga Nurodymų Knyga
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ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

j4*4M«M»i*Mwui^HBBBiHBHBBBHBHBBBHBMBHBHBBHBHBBHBHnBB

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

.. _ -cfrfe Mrga chroniškomis P-nmig, kraujo užnuodljimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir vi&». įCLEtinėmis ligomis.

35 So. Dearborn S t., kampas Monroe S't. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių

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

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

po piet. į
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Rugsėj 21 d. buvo čia vadi
namos “L. 1). L. I). 29 kuopos” 
prakalbos. Kalbėjo išguitasis 
iš ‘Darbo” redakcijos frainie- 
lis A. Bimba. Visųpirma turiu 
pastebėt, kad lai nėra ne jokir 
L. D. L. D. kuopa, bet f rainio* 
čių būrelis, besiafišuojąs Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
vardu. Nors jie ir sakosi, kad 
nepriklausą nė jokiai partijai 
bet tai ne tiesa. Mat Fraina’* 

I suorganizavus komunistų par
tijų ir atidavus ją valdžios glo 
bal, buvę lietuviškieji jo sekė
jai dabar prisidengė L. I). L. D 
firma varo toliau darbininki 
mulkinimo darbą.

Savo “prakalboj” Bimba bi 
kita ko pliauškė, >kad “Grigai 
lis džiaugiasi Italijos darbiniu 
kų pralaimėjimu”, kad jis “pa 
taria Italijos darbininkams pu 
sę dirbtuvių atiduoti buržuazi 
jai, o kitą pusę sau pasilaiky 
Ii”. Ir panašių nesąmonių. Pas 
kinu aš klausiau kelių komu 
nistėlių, ar jie matė ką nors pa 
našaus rašyta Naujienose. Ji 
purto galvą, kad ne. Ir suprar 
hunas dalykas, jie negalėjo me 
tyt to, ko Naujienose visai ne 
buvo. Nebūtus dalykus mat' 
lik sužibus melagiai, kaip kai 
Bimba.

Pagalios pakartosiu, kad be 
sivadinanČioji čia “L. D. L. D 
29 kuopa” visai tokia nėra 
Nuo laiko, kaip jie atsimet' 
nuo Socialistų Partijos, jie ai 
simete ir nuo tikrosios L. D 
L. D. Dabar Rockforde dar nė 
ra L. D. L. D..kuopos, tat kuri 
nori tai , draugijai priklausyti 
tegul tiesiai savo duoklę pp 
siunčia draugijos Centrui, iš 
perkant nioney orderį vardu iž 
(liniuko K. Liutkaus ir pasiun 
čia Sekretoriaus adresu: J. Va 
leika, 372 Waslungton St. 
Cambridge, Mass.

— Revoliucionierius.

Metų sukaktuvės.
Indiana Harbor, Ind., rugsėj 

25 — Šis mėnesis tai yra vieni 
metų sukaktuvės nuo plieno dm 
bininkų streiko. Mes visi dar : 
bininkai, dirbantys plieno ir ge 
ležies liepyklose, gerai atmena 
me pereitą kovą su plieno trusti 
samdytojais mušeikomis ir vi 
sais jų sėbrais. Ne vienam dai 
bininkui teko kentėti visokį’ 
persekiojimų. Daug buvo su 
muštų ir kalėjiman pasodintu 
---------------- X— . ----

JOHN KUCHINSKAS 
L & w y 9 r

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arb 
fanną ir dirbu visokius Legali? 
kus Dokumentus. Suteikiu patu 
rimus ir skolinu pinigus ant Pu 
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų 
West Side ofisas atdaras vaka 

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

Tel. Canal 2552.

Tai vis buvo už reikalavimą 
žmoniško pragyvenimo. Nėra ko 
čia man daug beatkartoti, nes 
mes visit tai gerai atmenant. Aš 
či tik priminsiu, delko ir su kuo 
mes turėjome vesti tą kovą. Mes 
reikalavome trumpesnių darbo 
valandų ir geresnio užmokesnlo 
už savo darbą. Bet tas buvo be 
pasekmių; mes prąlaimėjom vi
są. Kodėl mes pralaimėjom? 
Dėlto, kad musų niekas neužta
rė, niekas mums nepadėjo. Mu
sų visi ponai valdininkai, nuo 
miesto galvos iki policisto, yra 
“gerųjų” partijų nariai. Jie tik 
tada geri mums, kad ateina rin
kimai. 'Tuomet jie daug ko Ža
da. Bet kada jie gauna šiltas 
vieteles, jie tuoj pamiršta ką 
žadėję. Laike rinkimų miesto 
galvos, p, McCormikas, musų 
niestelio majoras, sveikinosi 
latvėj susitikęs su kiekvienu 
ietuvių, bet dabar jis jų visai 
lebepažįsta ir žinot nenori. Ir 
lenuostabu: rępublikonamą. ar 
lemokratams visai nerupi darbi- 
linkų reikalai. Jiems nei į gai- 
zą neateina, ar darbininkas yra 
>avalgęs, ar pasilsėjęs. Vienin
teliai darbininkų užtarėjai tai
socialistų partija. Tat mes ir tu- 
im eiti išvien su ja. Laike rin- 
imų visi darbininkai privaro 
tiduoti balsą už Socialistų Dar
ijos kandidatus.
Ir dabar rinkimai jau nebeto- 

i. Dėlto visi plieno industrijos 
arbininkai tegul neužmiršta 
as juos plaka, o kasjuos užta- 
ia.
Didžiausios plieno ir geležies 
'irbtuves randasi Indianos val- 
tijoj, O Indianos valstijoj gali
ui balsuoti turint pirmąsias pi- 
ietybės popieras. Tat kurie dar 
era užsiregistravę savo popie- 
ų, turėtų būtinai tatai padaryti* 
palių mėn. 4 d. savo prencink- 
e, idant galėjus balsuot.

žinoma, tarpe musų yra žmo- 
ių, kurie klaidina darbininkus, 
orėdami atitraukti juos nuo 
alsavimo už socialistus, idant 
uo budu leidus kapitlaistams 
įimeti. Dėlto mes privalome 
erspėti klaidinamuosius, nuro- 

’yti jiems tiesą. Tada musų 
)us laimėta.

Dabar eina didžiausios agitaci- 
os. Vieni už Ilarding’us, kiti 
ž Cox’sus. Bet mes neapsiri- 
im, kad paskui nereikėtų verlc- 
i. Kas balsuos už juos, tegul 
Verai žino, kad balsuoja už aša- 
*as.

Mes visi darbininkai turim a- 
iduoti savo balsus už darbinin- 
ų užtarėjus Socialistus. Visi 
aip vienas balsuokime už senelį 
Eugenijų V. Debsą ir už visą 
Socialistų Partijos tikietą.

— Mašinistas.

Or. A. B. Blumenthal

J. P. WAITCHES
LAWYER 

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

Tel. Yards 1053
V

PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

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

plunksnos svaras ............... $1.3!
Čysti balti žąsų pu vai s v.......... $1.9?
Geriausi čysti balti pūkai sv...... $2.21

BECKS DEPARTMENT STORE
3323 So. Halsted St.

Lietuvos misijos 
pranešimas.į

. Pasiųstų per Lietuvos Misiją 
aukų apyskaita.

Besilankant Lietuvos Misijoj 
ariams Chicagoje ir jos apylin 
ūse su prakalbomis delei bom 
ardavinėjimo buvo parinkta au 
:ų nuken tėjusiems Vilniaus ii 
o apskrities gyventojams nur 
jnkų okupacijos ir naujojo boi 
evikų įsiveržimo. Visos šio: 
ukos buvo nutarta pasiųsti per
dėtu vos Misiją Lietuvos Rau 

’onajam Kryžiui, kurs išdalintu 
er vietos labdarybės įstaiga; 
ibiausiai reikalingiems pagei 
os.

Žeminus nurodytos kolonijo: 
avo surinktas aukas yra prida 
/usios Misijos nariams arba pn 
.iuntusios pinigus tiesiai Miijoi 
kai-kurios pinigų dar neprl 
iuntė):
'oseland, III..................... $73.01
Chicago, III. Town of Lake 53.11 
Irand Rapids, Mich........ 26.
Vestville, IJ1..................... 43.51 
Iilwaukee, Wis........... :.... 32.21

rnd. Harbor, Ind. per Cipa-
res) ...................-.............91.0(

Nacine, Wis. (per Dargį) 53.6f 
Kevvanee, III....................... 14.4c

—j----------
Viso $387.40

Važiuok Lietuvon
Laivakortės tiesiog į Liepojų 

(Libau)
Kainuoja $145.00.

Laivakortės tiesiog j Eitkūnus 
(Eydtkuhnen)

Kainuoja $106.80.

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą priėmėjo 
iš Lietuvos.

Central Manufacturing4

District Bank
1112 West 35th Street 

Turtas virš $6,000,000.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

.......=. ....

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

I

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
R. 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. KARTANAS, APTIEKORIUS
523 Wcsl 120 St., W. Pullman, III. 

Tel. Pullman 169.

LIETUVIS
VAISTININKAS A. BELSKIS

, Nupirko Bischoff’o Aptieką
1900 South Halsted Street

Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 
Tel. Canal 114.

šie pinigai yra jau pasiųsti Lie
tuvos Raud. Kryžiui.

II. Našlaičių Prieglaudoms.
Nuo Sus. Liet. Amer. Chica

goje per pp. Petratienę ir Šat
kauskienę, priduota Lietuvos Mi
sijos pirmininkui 11.25 dol.

Šie pinigai per Lietuvos Misi
ją pasiųsti yra Sociales Apsau
gos Departamentui išdalinti e-
kančioms Lietuvoje našlaičių 
prieglaudoms.

Lietuvos Misija. 
23-IX.192O.

Kas vadovauja Lietuvos 
kariuomenei?

šiuo klausimu indomauja A- 
nerikos lietuviai, bet nežinoda- 
ni kaip tikrai yra, daro spėlio
jimų. Apie vardą gen. Žukaus
ko susipynė visokių prasimany- 
nų: tai jis pasivadinęs “Žuku”, 
tai jis lenkams tarnaująs, tai 
/ei jis vedąs Lietuvos karinome- 
lę prieš rusus ir lenkus, šiuo- 
ni pranešame visuomenės žiniai,1 
\ad Steigiamojo Seimo sudary- 
ame kabineto — Krašto Apsau
gos Ministeriu yra pulk. Žukas. 
Generolui Galvydžiui-Bykaus- 
’dui, laikinai ėjusiam Vyriau
siojo Karo vado pareigas, visai
š kariuopienės pasiliuosavus, 
zyriausiuoju Karo Vadu liko tas 
>ats pulk. Žukas, kuris dabar ir 
zra Karo Ministeriu ir Vyriau- 
iuoju Karo1 vadu. Buvusis Vy- 
iausias Karo Vadas gen. Žu

kauskas tarnauja ir dabar Lietu
/os kariuomenėj ir eina pareigas 
/isos kariuomenės inspekto
riaus.

Lietuvoj Misijos Biuras, 
' Per Maj. P. Žadeikį.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
uatinga (loma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. k a m p. 47 St. 

jphone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

Telephone

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 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 I)rexel 2880

DR. M. HERZMAN
IS RUSUOS '

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
l«th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857 

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

P 0R. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS;

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE^IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phon* Canal 6222 Va- 

i landosi 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakaro Gyvenimo vieta; 8114 
W. 42nd St. Phono M c Kinio j 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

PINIGAI Į LIETUVĄ.

Siųsk pinigus j Lietuvą per musų 
atstovą joną Kasteną, o jisai važiuu 
ja į Lietuvą su pinigų siuntimo rei
kalais. Jisai pei-veš ir ypatiškai pa 
duos pinigus visiems jūsų gimi
nėm ir pažįstamiem be jokių su
trukdymų ir be jokių nutraukų.

Fcderal Agency Company 
666 W. 18th St., Chicago.

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

—....... i
Tel. Yards 8654

Mr«. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigusi Aku
šerijos kolp*J- 
ią; ilgai prak- 
ikavusi Penn- 
ulvanijos hos- 
pitalėse. Pa- 
Aekming&i pa- 
amauja prie 

{imdymo. Duo 
ia rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

8118 S. Halsted St. Chicago, III. 
(ant hntrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted SU Chicago, III
Valandos:—
9—12 A M. t—B, 7—a P M

Telefonas Pullinau 8*6
DR. P. P. ZA1JLYS 

Lietuvi* Dentista* 
10801 S. Michigan Av^ Ronelaud 

▼alaudo*: 9 iki 9 vakare.
---- ------

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H 
j Į Tel. Boulevard 2160
Z Dr. A. J. KARALIUS 2
1 Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 2 
’ 2—9 vakaro ■
a 3303 So. Morgan Street, 2
1 Chicago, III. ' 
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

------------ ------------------ i----- -- ------- , .—s. 
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte 
Re*. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

.................. 1----------------------------- z

IBBBBBBBBBBBBBBIHIIB^BB

■ DR. YUšKA ■
2 1900 S. Halsted St. 2
■ Tel. Canal 2118 ■
M B
H Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 b 
a vakare. B
■ Rezidencija: 2811 W. 68 St

Tel. Prospect 3466 J 
lll■■■■■■a■«BBBBBBBB

Tel. Pullman 342 ir 8180.
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytoja* ir Chirurgas 
10900 Michigau Avė. Roselande.

Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av. 
Valandom Iki 9 ryto, nu» 3 iki

4 Ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 11*7
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Mdildieniua lAidiia Naujieną Ben
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Uisisakomoji Kainai
Chicago je — paštu:

Metams..... ............. ............ .
Pusei metą'______________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui - - —

Chicagoje — per neHotojuei 
Viena kopija __________
Savaitei ..
Mėnesiui_______

Suvienytose Valstijose, ne C 
paštu:

Metams  $7.00
Pusei metų . . 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Driam mCnaaiama  1.69 
Vienam menesiui - - .76

Lietuvon ir kitur ulstesihioMi 
(Atpiginu)

Metams ...98.90
Pusei metų - 4.60
Trims, mėnesiams  2.16 

Pinigus reikia siųst paiU Moneg 
Orderiu, kartu su užsakymu.
K!!. sr———

Gompersas prieš 
unijų Interna
cionalą.

$8.90 
$4.69 
2.26 
1.71 
1.90

is 
76

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas , Samuel 
Gompers, pasmerkė darbi
ninkų unijų Internacionalą, 
kurio centras yra Amster
dame. Jisai atranda, kad ta 
organizacija esanti perdaug 
“bolševikiška” — kadangi, 
mat, ji nesenai vedė tarp
tautinį boikotą prieš Vengri 
jos atžagareivių valdžią, o 
dabar užtaria Rusiją prieš 
Lenkijos ir vakarų Europos 
imperialistus.

Bet tą patį unijų Interna
cionalą smerkia ir Rusijos 
bolševikai. Komunistų kon
gresas, kuris įvyko Maskvo
je, nutarė yesti su juo kuo- 
griežčiausią kovą ir davė į- 
sakymą komunistams viso

se šalyse ardyti jį ir tverti 
naują unijų Internacionalą, 
grynai komunistišką. Iš to 
yra aiškų, kad Amsterdamo 
organizacija visai nėra bol
ševikiška.

Darbininkų unijų Interna
cionalas turi apie 27 milio- 
nus narių. Tai yra tokia 
milžiniška darbininkų orga
nizacija, kokios dar nebuvo 
istorijoje. Ir jai vargiai ga
lės ką padaryti tiek bolše
vikų, tiek Gomperso smerki
mai. Bet atakuodami ją iš 
dviejų pusių, komunistai su 
gompersiniais, žinoma, truk
do jos darbui.

Gera senio 
logika.

Šiomis dienomis numirė 
Rygoje generolas Polivano- 
vas, buvusis caro karės mL 
nisteris, o paskutiniu laiku 
tarnavęs sovietų valdžiai, 
kaipo karinis ekspertas. Bol
ševikai parengė jam iškil
mingas laidotuves su bažny
tinėmis apeigomis.

Chicago “Daily News” ko
respondentas, Isaac Don Le
vine, pranešdamas apie tas 
laidotuves, tarp kitko pasa
koja, kodėl gen. Polivano-
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i butų varoma bolševistinės 
agitacijos, o vis tik ji yra va
roma ir varoma sistemai in
giai. Reiktų į tai atkreipti 
valdžios akis ir padaryti ata-

I tinkami žingsniai, kad tą 
pragaištingą agitaciją sustab
džius”.
Taigi išrodo, kad “Laisvė” 

rašo tiesą. Bet jeigu Lietuvos 
socialdemokratai ištikrųjų sta
to valdžiai tokius reikalavimus, 
tai jais turėtų pasipiktinti 
vienas padorus žmogus.

Nes į ką tai panašu? 
tuvos -valdžia, kaip visi 
labai aštriai persekioja kornu- 
listus ir net tokius žmones, ku
riuos ji gauna progos vien tik
tai įtarti kaipo komunistus. 
Jau buvo daug tokių atsitiki
mų, kad tapo areštuoti darbi 
ninku organizacijų darbuoto
ji, pasiremiant tuo, kad jie 
esą “bolševikai”.

O socialdemokratams da ir 
(to negana. Jie reikalauja, kad 
valdžia imtų da aštriau kovo- 

I tų su bolševikiška agitacija! Iš
rodo, labai šlykštus dalykas.

Gerai. Bet pažiūrėkime, kas I 
ištiesų yra tame “Socialdemo
krato” straipsnyje. Ii kur 
“Laisvė” paėmė ištrauką (žiur.

Į “S-d.” 16 num.) '
Tuojaus po tų sakinių, ku-

I riuos “Laisve“ cituoja, seka to
kie žodžiai:

“čia aš nekalbėsiu , apie 
tuos agitatorius, apie kuriuos 
ir be musų tankiai mini de
šinioji liaudininkų ir krikš
čionių demokratų bloko spau
da... Dešinioji spauda nuo
lat baugina samdytais bolše
vikų agitatoriais, bet deši
niųjų prasimanytieji agita
toriai mums išrodo kuoma- 
žiausiai tepavojingi. Juk jau 
rodos kur kur, bet Vilniuj 
tai agitacijai plačiausi dirva, 
bet faktas faktu palieka, kai1 
ji neperdaug gerai vyksta. O 
ji nevyksta suprantama ko
dėl: tenai permaža Angarie- 
čiui padėjėjų”. j

... Taigi matome, kad “Sočiai 
demokratas” , kalba visai ne 
apie tuos bolševikų agitatorius 
kuriuos persekioja dešinieji. Ne 
apie “samdytus bolševikų agi
tatorius”, kurie, “Socialdemo 
krato” nuomone, yra prasima
nyti; ir ne apie laisvanorius 
bolševikų agitatorius tokios rų- 
šies, kaip Angariečio padedė- 
lai. žodžiu, ne apie komunis
tus.

Tad apie ką-gi čionai cine 
kalba? “Socialdemokrate” to 
’iaus skaitome:

'%iapus| demarkacinės li
nijos visai kitaip dalykai sto
vi. Čia mes padėjėjų turim 
pakankamai, jeigu ne per
daug. Pirmoj eilėj skaičiuj 
tų padėjėjų reikia pažymėti 
musų miliciją.

“Jeigu tik kur pamėgins 
darbininkas ginti savo tei
ses, tai jau be abejojimo vie
tos milicija su žvalgybos sky 
riumi įtrauks į bolševikų re
jestrą, nors jis tas teises gin1 
remdamasis įstatymais. Dar
bininkų profesinės organiza
cijos, kuriose nedalyvauja 
kunigai arba kuniginiai irgi, 
yra bolŠevistines, vietos ‘gra- 
donačalnikų’ ir jų tarnr 
žvilgsniu. Bolševikų gami
nime rugčiom eina sų mili
cija klebonijos. Retas kuni
gas nepakrikštys kitaip ma
nantį pilietį bolševiku. Tokiu 
budu bolševistinė agitacija 
pas mus eina stropiai pade
dant musų valdžios 
tams. Jau 
provinciją, 
kas dedasi 
Darbininkų 
jungų Centro Biuro organas 
‘r>nt’L»inin1cų Gyvenimas* tiž- 
darytas. ..

“Laikraštis! uždarytas, re- 
daktoris traukiamas atsako
mybėn. Kodėl? 
Darbininkų profesinių sąjun
gų centro biuras ne ‘Darbo 
Federacija’ — vadinasi, bol- 
ševistinis”.
Dabar skaitytojai mato, apie 

dabojimo, kad Lietuvoje ncJ kokius “agitatorius” kalba “So-

vas iš caro tarno pavirto 
bolševikų tarnu. Pats na- 
bašninkas aiškinęs tatai ši
taip:

“Sovietų valdžiai”, sako 
jisai, “aš tarnauju dėl tos 
pačios priežasties, dėl ku
rios menševikai (socialde
mokratai) kovoja prieš ją. 
Bolševikai įsteigė diktatū
rą ir uždėjo ant žmonių 
geležinę discipliną — todėl 
menšąvikai priešinasi 
jiems. O aš kaip tik dėl 
šitos priežasties remiu bol
ševikus, nes Rusijai šian
die reikia tokios valdžios.”
Reikia atiduoti seniui kre

ditą. Jis mokėjo logiškai 
protaut. !

MacSiviney 
badavimas.

Airių miesto Cork mayo- 
ras jau išbadavo 47 dienas 
kalėjime: Laikraščiai prane
ša, kad jisai esąs labai su
menkėjęs, bet vis dar gyvas.

Publika ima stebėtis, kad 
■ žmogus gali taip ilgai išgy
venti nevalgęs, ir pas dauge
lį kyla abejonė, ar tik jisai 
nagauna kokiu-nors budu 
maisto.

Buvo delei to išreikšta į-1 
vairių spėjimų. Anglijos val
džia davė publikai numanyt, 
kad MacSwiney giminės gal 
būt slaptai maitina jį, ka
dangi priėjimas prie mayo- 
ro esąs leistas be jokių su
varžymų. Kiti vėl spėja, 
kad jam gal būt slaptai duo
da maisto kalėjimo vyriau
sybė, kuomet jisai esti be są* 
monės. į
...Vienok, niekas-negali tik J. 
rai pasakyt, ar tenai yra ap
gavystė iš keno-nors pusės, 
ar ne. Tas faktas, kad Mac- 
Swiney badavo taip ilgai dar 
nėra tikras prirodymas. Bu
vo praeityje daryta bandy
mų, kurie rodo, kad žmogus 
gali išbūt be maisto dau- 
giaus kaip keturiasdešimts 
dienų. !

Airijos sinn-feineriai te- 
Čiaus yra susirūpinę. Jeigu 
Cork’o mayoras ir kiti kali
niai, nuvarginti ilgu badavi
mu, nusilenktų valdžiai ir 
paliautų badaut, tai Airijos 
reikalas butų diskredituotas.

Už dienos, kitos pamatysi
me, kuo tas dalykas pasi-

Apžvalga į
BEGĖDIŠKA FALSIFIKACIJA.

“Laisvės” 226-am numery
je, apžvalgos skyriuje, įdėta 
straipsnis apie tai, kad Lietu
vos socialdemokratai buk rei
kalauja aštresnių priemonių 
prieš bolševikų agitatorius, ko
munistus. Štai ką ji sako:

“Už nesustabdymą agita
cijos ‘Socialdemokratas* me
ti visą bėdą ant krikščionių 
demokratų ir socialistų liau
dininkų, kurie savo rankose 
turi valdžią. Vadinasi, jei
gu ponai socialdemokratai 
turėtų valdžių savo rankose, 
tuomet mokėtų su tais ‘niek- 

šais’ bolševikais apsidirbti, 
jie tuojaus padarytų ‘atatin
kamų žingsnių’ sustabdymui 
‘pragaištingos’ agitacijos”.
Ir šituos savo žodžius “Lais

vė” paremia ištrauka iš “So
cialdemokrato”, kur pasakyta:

“Nežiūrint laivai stropaus

kiek-

žino,

agen- 
nebekalbant apie 
reikia pažymėti 
pačiame Kaune 
profesinių są-

Už

Sereda, Rug»«jo 29 d., 1920

cialdemokratas”. Jisai kalba 
apie miliciją, apie žvalgybos 

I skyrius, apie miestų komendan
tus, apie klebonus ir ji) tarnus 
— kurie po priedanga kovos su 
bolševizmu smaugia darbinin
kų judėjimą.

Juos “Socialdemokratas” va
dina “bolševikų agitatoriai^” 
dėlto, kad jie, nuolatos šūkau
dami apie bolševikus, rekla
muoja juos; o dar labinus dėl
to, kad savo neteisėtais darbais 
jie augina žmonyse bolševisti- 
nį ūpą.

! Prieš šituos darbininkų ju
dėjimo persekiotojus, prieš ši
luos reakcijos gaivalus “Social
demokratas” ir reikalauja pa
daryt “atatinkamų žingsnių”, 

sustabdyt neteisėtus jų darbus.
O “Laisvė” nupasakojo, kad 

Lietuvos socialdemokratai rei
kalauja aštresnių priemonių 
prieš komunistus!

Ir tokią begėdišką falsifika
ciją ji padarė, neva pasiremda
ma paties socialdemokratų or
gano žodžiais. Jeigu mes to or
gano neturėtume po ranka, tai 
ios falsifikacija taip ir paliktų 
neatidengta, ir visokie Bimbos, 
važinėdami su “prakalbomis”, 
galėtų remties “Laisvės” pa
skelbtu melu ir šmeižti Lietu
vos socialistus, kad jie buk esą 
aršesni ir už klerikalus.

Daryt šitokias falsifikacijas 
gali tiktai Židikai, galutinai pra
radusieji sąžinę.

Tas manifestas, nuomone 
Am. Darbo Federacijos virši
ninkų, yra kurstimas prie revo
liucijos. Jie yra priešingi revo
liucijai. Jie priešinasi sovietų 
Rusijai ir užjaučia Lenkijos 
valdžiai. Jie pamatė, kad jie 
susikerta su Europos darbihin- 
kais šiame pamatiniame klau
sime.

Internacionalas yra socialis
tinis, griežtai ir radikaliai so
cialistinis. Tad Gompersas ne
važiuos į Brussclį svarstyti 
apie industrijos socializaciją. 
Vieton to jis galbūt bandys su
daryti konservatyvį darbininkų 
judėjimą.

ProtŲ pamišimas.

BROLIŲ PETRAUSKŲ KON
CERTAS VILNIUJE.

Rugsėjo 6 d.' įvyko Vilniuje, 
Didžiojoje Miesto Svetainėje, 
koncertas, kuriame dalyvavo 
kompozitorius Mikas Petrau* 
kas; jo brolis Kipras Petraus-

teminių teatrų artistas; ir An
tanas Sodeika.

Mikas Petrauskas yra nese
nai pagrįžęs Lietuvon iš Ame
rikos, o jo brolis Kipras — iŠ 
Rusijos. Kipras Petrauskas 
'kuitėsi vįenu geriausiųjų dai
nininkų Rusijoje. Kiek laiko 
atgal mūsiškiai bolsovikėliai 
naskclbė, kad jisai nenorįs

•va si liksiąs sovietų respublikoje. 
Matome, kad tai buvo tuščias 
smislas.

Minėtasai koncertas Vilnių 
’e, kaip girdėt, pavyko laba' 
*erai. Mikas Petrauskas rašo, 
kad įplaukų buvę apie 48,00C 
uksinų.

Pasaulio Darbininkv 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

"ompersinė grupė nesusivienjb; 
u tarptautiine unijų federacija.

LAURENCE TODD.
[Iš Federuotosios Presos]

Washington. — Amerikos 
Darbo - Federacija paskelbė, 
kad ji atsisako vienytis su In- 
’ernacionaline Unijų Fedenaci- 
a, kuri šaukia specialį kong- 
•esą Brusselyj, lapkričio 22.

Toks nuosprendis buvo ma
nytis iŠ pildomosios tarybos ra- 
>orto, kurį priėmė Montrealo 
konferencija praeitą birželio 
nėn. Ten visas dalykas buvo 
)aliktas pildamąjai tarybai, su 
am tikromis sąlygomis, kurios 
kuone stačiai reikalauja, kad 
sentralinis biuras atiduotų vi- 
as savo galės ir atsisakytų nuo 
avo socialistinės tendencijos. 
Taigi Amerikos Darbo Federaci 
ja pasitraukė nuo viso pasaulio 
inijų, kad tik neparėmus socia- 
izmo, jd kovoje prieš kapitaliz
mą.

Gompersas, Tobin ir kili jų 
lėbrai buvo vėl užpiktinti pas
kelbimu keletą sąvaičių atgal 
'ia, ir Europoje mun i Ccsto, po 

kuriuo pasirašė Apnleton, Jau- 
haux, Oudegeest, Mertėns. ir 
Fimmen, viršininkai Interna
cionalinės Federacijos. Tas nia- 
lifestas kviečia viso pasaulio 
darbininkus atsisakyti dirbti ar 
gabenti amuniciją vartojimui 
kare prieš Rusiją ar kokią kitą 
šalį, atsisakyti, net jei reikėtų 
paskelbti ir generalinį streiką.

PAUL HANNA 
[Specialė Naujienų ir Fednruotofdo!1’ 

Presoa korespondencija]

Washiųgton, nigs. 21.— Nuo
mone rimtesnių Washingtono 
žmonių tragiška mirtis 35 
žmonių ir sužeidimas daugelio 
desėtkų Wall gatvės ekspliozi- 
joj, tapo paversta politinių par- 
izanų į farsą.

Išėmus gerai pažabotą kabi
netą, Wasbingtone dabar nėra 
žmonių, kurie nustato laikraš
čių nuomones sostinėje. Tie gi, 
<urie dar pasiliko ir kurie gali 
<ą nors rimta pasakyti, išreiš
kia vien pasipiktinimą, jei ją 
kas paklausia apie republikonų 
ir demokratų kandidatų į pre
zidentus ir jų sėbrų kaltinimus 
vienas kito dėl kurstymo mesti 
Dombą į Amerikos finansinį 
centrą.

Senatorius Kenyon, pirminin- 
<as komiteto, kuris tyrinėjo 
kampanijos fondus, išreiškė sa
vo pilniausį paniekinimą klou
nams šilkinėse skrybėlėse ir 
redaktoriams, kurie savo tuš
tumą galvoje bando pridengti 
Wall gatvės tragedija. Bet d< 1 
spaudos jis pastebėjo tiek:

“Toks darymas palaidų kalti 
’iimų ir priekaištų parodo, ka(' 
politiniai vadovai nesupranta 
svarbių ir tikrųjų kampanijos 
klausimų.”

Per savo narį, J. P. Morgan
Co. pranešė Wilsono admi

nistracijai, kad jos įsitikinimv 
Broad ir Wall gatvių ekspliozi- 
’a buvus nelaimė, gimusi grei 
Gausia dėl susidūrimo kokie 
nors vežimo su kitu vežimu 
vežusiu eksplioduojančią med
žiagą. Bet nė vienas kabineto 
narys nepakėlė savo balso 
kad išblaškius gerai suorgani 
motą kampaniją paslėpti tą tc- 
H'iją;

Priešingai, generalinis proku 
roras paskelbė viešai savo t vi r 
tinimą, kad Amerikos Darbo 
Federacija, per savo viršinin 
kus, esanti surišta su anuo 
menamuoju dinamitavimo suo
kalbiu. Palmerio pagelbininka 
pranešė presai, kad akylai įsi
žiūrima į fotografiją Samuel 
Gomperso ir jo draugų, nuiin- 
lą kada jie apsilankė sąvaitę at
gal pas prokurorą^ reikalauda 
mi generalines amnestijos.

Socialistų delegacijos, kur 
tuo pačiu tikslu apsilankė pa- 
prokurorą tą pačią dieną, fo
tografijos nebuvo nuimta. Re
porteriams paliepta pasakyti 
kad Palmeris nenužiurjs tie 
doginiai Gompersą, bet manąs 
kad kuris nors metusių bombą 
galėjęs atsilankyti į Washing 
‘oną ir pakliūti į tą fotografi 
1Q-

Tokios ’rųšics Palmerio štabo 
prasimanymai užpykino Ame
rikos Darbo Federacijos virši
ninkus.

“Jie iš proto išėjo!” sušuko 
Tohn Donlin, prezidentas namų 
statytojų departamento. “Jokie 
darbininkų klausimo čia nėra. 
Tštikrųjų gi, ekspliozija grei
čiausia pasidarė vežusiam ko
kiems nors kasimams di- 
■'ainitsj vežimui susidiertis 

ųi kilu vežimu. Dauf 
panašių vežimų su eksplioduo- 
innčiomis medžiagomis važi
nėja New Yorko gatvėmis vi
somis valandomis ir tokios ne- 
’aiųiės gali ištikti bilc valandą.’’

Panašiai sako ir kiti darbi
ninkų vadovai.

Tečiaus justicijos departa
mento valdininkai vakar pra

NENUSIMINK drauguži gerasis, 
Ateitį puikią, šviesią sutverk! 
Aiški linksmybė sieloje rasis 
Tik dar kartybių taurę išgerk!

Kova — nelaimė visuotinoji,
Kruvins pasaulį ne amžinai.
Tikim, kad švies dar šviesa laukiamoji,
Ir kad užaugs dar vadai milžinai.

Jau paskutinis šalčio spaudimas!
Saule juk kįla, kįla augštyn;
Šaltąs šiaurinis vėjo siautimas 
Debesis, rukus varo tolyn!

Ant kruvinosios, žemės pilkosios
Pasėlio žalio laukas banguos,
Kenčiantiems baimę, vargą, nelaimes 
Kvepiančios gėlės širdis paguos!

Jovaras.

dėjo tvirtinimą, Jkad esą sąry- kitur, vyriškos gurdi-s vaikų pi- 
šio tarp Gomperso apsilanky- mimas. Kad to išvengus, Va
rno su reikalavimu politines (karinių Karolinų salose vyrai 
amnestijos ir Wall gatvės eks- stato toli nuo kitų kaimo namų
pliozijos.

“Bet jus tikrai jau neskaito
te Gomperso radikalu,” paste
bėta jiems.

“Kodėl ne? Jis atstovauja 
unijas ir visuomet stovi su 
darbininkais prieš valdžią,” at
ūkė vienas jų, kurio vardo ne

galima pasakyti, bet kurio sto
vis leidžia manyti, kad jis iš
reiškė paties Palmerio nuomo
nę.

Wiasbingtone yra išsiplatinu
si nuomonė, kad riksmu apie 
inarchistų bombas stengiamasi 
ipsaugoti eksplioduojančių me- 
Ižiagų fabrikantus nuo bylų. 
Jeigu butų surasta, kad cksplio- 
luojančių medžiagų fabrikan
tai pagimdė eksplioziją per nc- 
itsiargumą, jie galėtų būti pat- 
•aukti teisman ir pareikalauta 
nilionai dolerių atlyginimo už 
35 užmuštuosius ir šimtus su- 
h'istųjų žmonių.

Iš kitos pusės, jei kaltė bus 
mviTsta ant žinomų ar nožino- 
nų terroristų, tai nukentieju- 
ieji ekspliozijoje, ar gimines 
ižmuštųjų, negalės reikalauti 
itlyginimo. Taigi šiuose visuose 
kelbimuose yra didelis finansi

nis lošis.

sau namus; į tuos namus su
kviečia merginas iš kaimyniško 
kaimo ir tos ten si/ namų sta
tytojais gyvena sulig skirtingų 
gimčių sutvarkymo formų kai
po vyrai ir moterys, taigi kaipo 
skirtingų gimčių draugija. Kuo
met merginai gema kūdikis, 
tai kaimo teisėjas nusprendžia, 
kas yra jo tėvas. Seniau “mei
lės, namai” ne tik ne demorali
zavo giminės, bet jos moraly
bę palaikė. Santikiai gesti pra
dėjo tik draugijai arčiau su ci
vilizacija susidūrus. Papras
čiausia daugvyrybės forma yra 
Tibete, kur trūksta moterų. Ten 
apsiveda vyriausias brolis, bet 
i o moteris yra taipjau moteris 
ir visų jo brolių. Žmonėms 
jau ne kartą teko vaduoti sa
ve: vyrams dėl moterų stokos, 
o moterims dėl vyrų stokos. 
Paprasčiausias savęs vadavi
mas paminėtas Romos istorijoj, 
kur dėl moterų stokos romie
čiams teko veržti sau į iškilmes 
pakviestas sabinietas. —šerną*.

Os! Uit. Soc -Dim. Rėmimo 
Fondo auky. 1

’š įvairių Sričių.
t ...1. .......

Vaikai ir mergaitės pas lau- 
ines tautas. Europoj, jos civili
uotuose kraštuose, nors gema 
augiau vyriškos gimties vai- 

•ų, bet, išskyrus kaikuriuos 
lusijos kraštus, gyventojų yra 
augiau moteriškų negu vyriš

kų. Necivilizuotuose kraštuo- 
e yra kitaip; nors ir tarp neci- 
ilizuotų gema vyriškos gint
ies vaikų daugiau negu mote- 
iškos. Tarp civilizuotų tautų 
mt kiekvieno 100 gemančių 
nergaičių gema 106 berniukai; 
>as necivilizuotas tautas ant 
00 gemančių mergaičių gema 
02 berniukai; pietinių salų tau 
ose yra vėl kitaip: ten ant 100 
einančių mergaičių gema 120 
-130 vyriškos gimties vaikų. 
»?t jeigu ir ten, išskyrus Tibe- 
ą i J Indijas, mergaičių yra dau 
’iau, tai lodei, kad vyriškos 
'imties vaikų dėl nežinomų, ne
šti riti priežasčių miršta dau

žau, o tarp necivilizuotų tautų 
v?r visą amžių miršta daugiau 
ryrų negu mergaičių, nes mat 
tatys vyrų užsiėmimai yra pa
vojingesni negu mergaičių, la
biau vyrus pavojun stato. Bei 
ikro ginčių skaičius skirtu- 
no priežasčių kol kas nesužino- 
a; to nesužinota nei tarp civi- 
izuotų Europos tautų, kur mer 
faičių yra daugiau, nei Azijos 
Hbete ir Indijosc, kur vyrų 
vra daugiau. Negyvų vaikų ge
na daugiausiai tarp Polinezi- 
os tautų ir įšdalies tarp mala
jų. Ir tari) gimusių negyvų 
vaikų daugiau yra vyriškos 
'imties negu moteriškos. Indi- 
;ose ir Tibete moterų yra ma
žiau negu vyrų, dėlto jų vi- 
eems vyrams trūksta, kuomet 
':>>]> < iviliziiotij tekiltų Europoj . 
visoms moterims neistenka vy
li. Dėlto prie aplinkybių turi 

taikytis ir apsivedimui ir jos 
itgabena daugmoterybę. arba 
laugvyrybę. Pietinių salų gy
ventojai turi moterų trukumą, 
T tam reikia kaip nors už akių 
užbėgti, ar stengtis to išvengti. 
Tą gi rneterų trukumą ten gim
do didelis, didesnis negu kur

Prieš keletą mėnesių Lietu
vos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondas išsiuntinėjo L. S. S. 
kuopoms knygutes aukoms 
rinkti. Kažkurie draugai stro
piai darbavosi ir turi surinkę 
nemaža aukų Fondui. Tatai 
dabar kreipiuos į visus tuos 
(baugus ir prašau grąžinti į 
fondą kaip surinktąsias aukas 
taip ir knygutes. Kaip veikiai 
suplauks kason apie 500 dole
rių, manome siųsti antrą siun
tinį į Lietuvą Liet. Socialdemo
kratų Partijai.

Aukojusiųjų vardus ir sumas 
kvituokite patys rinkėjai, bet 
prisiųskite knygutes su rinkėjo 
vardu, pažymėdami, kiek kuris 
yra sulinkęs. Čekius arba mo- 
ney orderius reikia išnašyt iždi
ninko S. Michelsono vardu ir 
atsiųsti sekretoriaus (mano) 
adresu.

J. Yuknis, L. S.-D. R. F?Sckr. 
763 S. Kolmar Av., Chicago, III.
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Kazimieras Gugis
* ADVOKATAS

Vitda vltokhu rtikattu, kaip krimtnaUikttOt^ ■ 
taip ir civiliikaost teišmaost. Daro į) 

vUokitu dokamtntas ir popitrcui
Namų Ofisas; Miesto Ofisas 1 J

N218. Hilsted St
Ant trečių lubų 

TeL Drorer 1310

127 N. Burbom St. ‘ 
1111-11 Unif y BWt.

Tel. Central 441i .

A. Petratis S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
25 East Washington St. 

MarRhalI Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

> I ! l»l ..................   H I . .............  ! ■/



NAUJIENOS, Chicago, DL
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ŠAUNIŲJŲ lietuvaičių 
PASIRODYMAS.

Šiandien La Saite Motely j.

Musų šauniosios panelės' 
šianiden ką-tai nepaprasto ren
gia.

Dalykas gal butų ir papras
tas —

bet rengėjos nepaprastos,
bet būdas nepaprastas,
bet vieta nepaprasta, 
bet laikas nepaprastas, 
O todėl tai gana įdomu.
P-lė Liudyt? Narmantaitė, 

rodos, daugiausia rūpinasi šios 
dienos rengimu ir priduoda 
jam daug filozofiško reiškimo.

Tai busiąs, sako, puikus 
Amerikos dukterų lietuvaičių 
pasirodymas visoj savo ąmeri- 
koniškoj gracijoj — idant da
vus progos Lietuvos sunams 
užsimiršti šioj “sausojo” biznio 
šalyj.

Šitoj temoj p-lė Liudytė la- , 
bai karštai kalbėjo ir apreiškė 
didelį lietuvišką patriotizmą. 
Tokia tai esanti dvasia to nau
jo šauniųjų lietuvaičių kliubo, 
kurs vadinasi L. D. A., kas pap-

rastoj kalboj reiškia “Ameri-1 nūs ir palaikyti įsteigtuosius 
Taipjau skatino darbininkus 
šviestis visais galimais budais, 
platinti apšvietą, rengti paskai
tas, ir tt. Pats d. Kučinskas pasi-

i paremti darbininkų 
švietimo reikalus už jų remi-< 
mą jam einant mokslus.

1 Po to Rugiukni, vaikiuką? 
pamatysi, ant smuiko, o mergaitė ant pia

no, gražiai pagrieže keletą ga
balėlių. Taipjau labai gražiai 
padainavo d. Karalienė. Daina
vo taipgi d. Čepaitis ir gražiai 
padeklamavo dvi mergaitės. L 
S. S. Vyrų Choras ytin gerai 
sudainavo keletą darbininkų 
dainelių.

Tuo programas užsibaigė

tasTaip, šiandien įvyks 
siurprizas: Amerikos Lietuvai
tes laukia tavęs, broli, šaunia
me “Raudonajam Bume” vieš- žadėjo 
būtyje La Šalie.

Juk tai nepaprasta vieta.
Ir nepaprastos rengėjos.
Ir, kada nueisi, ]_ 

kad nepaprastas jų būdas, jų 
mandagumas ir jų vaišingu
mas. -—

Užsiganėdinimo gi būdas, 
rods, butų ir paprastas — šo
kiai. Bet kokie - reikia tik nu
eiti ir pamatyti.

Na, taigi bent sykį 
pasišoks ir patryps 
nioj vietoj kaip La Šalie Holel Po programai buvo šokiai iki 
— ir to Motelio
Rūmas.

Toks, mat, bus šiandien pir- ir lijo, bet žmonių 
mas Amerikos Lietuvaičių apštus būrelis, 
(šauniųjų) Kliubo pasirody
mas. (

(Jei eisi, neužmiršk: šiandien 
seredoj - meilužių dienoj 
vakaro,, apie 8 vai. — La Šalie 
hotelyj, Raudonajam 
.Frako nereikia.)

lietuviai
tokioj šau

Raudonasis

Bume.

NORTH STDE

Draugiškai vakarėlis.

vėlumos.
1 Nors tų vakarą buvo karštu 

susirinkę

—Vakarėlyje Buvęs.

Radę svarbių komunistų 
dokumentų.

T. Pullman 5482

AKUSERKfl
*. SHIJSHO

Turiu patyrini, 
moterų ligose; rv 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kud> 
kį laike ligos.
10929 S. State Sti

Chicago, Iii.

Nedalioj, nigs. 26 d., Liuosy- 
bčs svetainėj, Pirmyn Mišrus

Policija skelbia, kad suomiu 
buvusį Lenino sekretorių Wi 
tty Moses Shechman, pas j 
rasta labai svarbių dokumentu 
š komunistų vcjkimo. Jis bu 

vęs vienas viršininkų “Suvieny 
tosios Komunistų partijos,” to 
dėl pas jį buvę įvairių svarbu 
užrašų ir atskaitų, taipjau su 
rasas 37 žymesniųjų partijo 
vadovų.

.horas buvo surengęs draugiš- tu užrašų esą tapę sužino 
• i imlrornli nnronurmii Al* rfV- ,__ v •• • a_____ ji vakarėlį parėmimui čia gy- 
uojančio viešojo knygyno.
Pirmiausia kalbėjo d. T. Ku- f forcncijose Cbicagoje ir kitur 

Nnskas. Jis aklbejo apie kny- prctųojo Internacionalo pasiun 
’vnus, jų rekšmę ir kokią nau- Į |įnįSt j0 tikslas buvęs suvienyl 
’a jie neša. Jis ragino visus, 
kur tik galima, steigti knygy

ta, kad nesenai lankėsi Ameri 
koje ir dalyvavo įvairiose kon

programas, paskelbtas, etc. to
kius dalykus, kurie įkrlminuo- 
tų jį ir kitus, jei kur draugai 
buvo areštuoti, narystės stem- 
pos buvo rastos. Tas netik daug 
ėŠiuoja, kadangi prisieina vesti 
bylas teismuose, bet draugai 
būna laikomi kalėjime kol ne
surandama reikalingos kauci
jos.

“4. Atsitikime jei draugas 
būna areštuotas, jam ypač už
einama daryti pranešimus val- 
Ižiai. Jis turi susižinoti su to
liu žmogum, kuris praneštų 
inkamani žmogui ir tuojaus 

bus paskirtas tain reikalui ad- 
zokatas.
' “5. Grupių kapitonai neturi 
aikyti sąrašo savo grupės na- 
•ių. Jie visuomet turi pažymėti 
laineriais. Saugumas daugelio 
tariu gludi rankose grupių ka
ntonų, kurie visą laiką turi 
uprasti gulinčią ant jų atsako- 
nybę ir turi todėl panaudoti 
įsus atsargumus.

“6. Susirinkimų protokolai 
neturi būti laikomi ilgiau, kaip 
ki sekamo susirinkimo. Kada 
u jais užbaigta, jie turi būti 
unaikinti.
“7. Visos pastangos turi būti 

'ėdamos užbaigti susirinkimus 
e vėliau kaip 11 vai.
“Paliepimu Distrikto komi- 
to.”
Pats Shechaman kalba labai 

lažai. Mažai jis kalba ir apie 
avė. Jis vien pareikalavo adve
nto. Jis sakosi pabėgęs iš Ode- 
>s 1904 m. nuo kareiviavimo 
gyvenęs veik visą laiką Pa- 

vžiuje. 1917 m. jis atvykęs Ka- 
’adon, o iš ten į Chicago. Jis 
f?rai vartoja keletą kalbų ir 

, 'ersdavo Lenino knygas. Dabar 
s dirbo pas kriaučius.
Justicijos departamentas ban 
ysiąs jį deportuoti.

^■»IB**«***«b*»«m«**«****b*«**b*m**««***B«*»*bi«*b**^^

Vienu Laivu Tiesiai
O I

į Libavą
jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipo jų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpų laikų.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursų.
Parduodame Draftus ir čekius.

Mes turime šimtais prirodymų už Muaų teisingumų
Visais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Are. Chicago, Iii.

TeL: Yards 145.

Laivas '

SAX0NIA
Išplaukia Rugsėjo 30 dieną

STAČIAI Į HAMBURGU
Trečia klesa $125.00 ir $5.00 War Tax 

Kreipkitės pas arei ausį Cunard Agentą.

FederalėR Agentūrą IMHdTė*'• 
PINIGŲ TIKRAI KURSAS

ŠIANDIEN, SEPT. 29,1920. Pinigai 
dėl siuntimo | užsieniu* su pasiimu* 
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ..
LATVIJOS 100 rublių ...

S VOKIETIJOS 100 markių 
LENKIJOS 100 markių _

Draftai* 5 nuošimti* mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 80 nuošimti* 
daugiau. Pinigai aplaikyti pai 
laišku* liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dieno* 
kursą. Pinigus siunčiam | visu* 
Lietuvos kraštus.

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

$2.00 
I1.7S 
$2.00
$0.45

Lietuvys Akių žinovas
JUS AKYS yra jums bran

giausios už viską.
Neapleiskite jų — Jei

gu jus akys reikalauja priežiū
ros arba akinių, ateikite pa* 
mane; kaipo lietuvys savo tau
tiečiam* patarnauju kuoteisin- 
giauiia.

Br. Margis f«rner
— Chernauckas —

AKIŲ SPECIALISTAS

SiugoK skili regėjimą

Musu Kosiumeriams
Yra tai musų pienas padaryti savo Ranką Biznio Centru 

Lietuviams, Stockyardų Distrikto.

AR JUS PADĖTUMET MUMS?
Jus žinot t?, kati jus jaučiat iš kaip namie musų Banke taip 
greit, kaip jus įeinat, kadangi čia kalbama lietuviškai.
JUS Žinot tą, kad jūsų pirrgai čia yra saugus, kadangi 
šitas Bankas yra po valstijos valdžios priežiūra.

JUS Žinot tą, kad jus galit ahiimti savo pinigus t)ile laiką, ka
da tik jus norit.

JUS GALIT PADĖTI MUMS PASAKYDAMI SO-
VO DRAUGAMS KA JUS MANOTE APIE

MUSŲ BANKĄ

AR JUS PADARYSIT TĄ?
Mes pasitikime, kad jus padarysit tą ir dėkavojam jums iš kal

no už jų* padėjimą.

PEOPLES » BANK
Bankas ant Kampo

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

v Žmoguc kasosi galvą, Į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro- J 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sost nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ! 

visi kiti tą žino. ' 1
Vyrai ir moteris kenčia į 

niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, S 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus |

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
Į įvykstančių nou pleiskanų. '

R U F F L » H j
« panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.

Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
j nų atsinaujinimo. . ĮiRUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 

Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
| RUFFLES, jei turite pleiskanų. . . Į
I j Ju ;’.ptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
t markėmis ar nioney order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |
v—H—r. AD. RICHTER & C O., 326-330 Broadway, New Yark o-^>—❖

! Meksikos komunistus į vien: 
partiją. Jis" lik kelios sąvaitū 
kaip išvažiavęs iš Chicagos ii 
jo dabar esą jieškoma rytuo 
se.

Atskaitos gi pa.rodančios, kai 
5 Chicagos distriktas susivieni 
■o, savo ižde komunistai turčjc 
$19.088.06. Tai buvo liepos 3 
1920 ir nors padaryta vir;

> $10,000 išlaidų, įplaukos iš mo 
j kesčių ir kitokių šaltinių ik 
rugpiučio 1 d. siekė $15,321.11

i Liepos mėn. vieni jugo slavu 
sudėjo $1,73&. Vien algoms par 
tija išleido $3,122, o raštine; 
išlaidos siekė $3,900.

Iš užrašų matyt, kad yru 
leidžiami ir platinami tarp na 
riu laikraščiai 16 kalbų, taipjai 
kad išplatinta 15,000 egz. Lėni- 

i no knygos “Valstybė ir Revo 
liucija,” anglų ir žydų kalbo 
se.

Esąs taipjau .rastas rusų kai 
boj. nuorašas nutarimų parti 

j jos pildomojo komiteto. Pri- 
1 tų nutarimų buvo pažymėta 
kad jie nėra skelbimui, bet viei 
perskaitymui grupių susirin 

į kiniuose, po ko jie tuojaus tur 
būti sunaikinti.

Pas Shechamaną taipjau ras 
! ta sekamos “instrukcijos dis 
triktų ar grupių organizato 
riams”:

“Distrikto organizatorius tu 
ri prirengti laišką pasiuntimu 
visoms grupėms, persergstant 
jog kuodidžiausias atsargurha 
butų naudojamas partijos dar 
be, kad iki minimum sumaži 
nūs progas valdžiai įsimaišyti.

“1. Narių susirinkimai nic 
kad neturi susidėti iš daugiai 
kaip 15 žmonių. Susirinkimi 

. vieta neturi būti žinoma nie
kam, kas nėra įrupės nariu, iš
ėmus tik kada sužinojimas tu
ri būti padarytas paskirtiems 
prie specialiu darbo.

“2. Susirinkimų vietos turi 
būti tankiai mainomos.

“3. Jokis narys neturi nešti; 
į viešas vietas, kaip piknikus.

Gaso kompanija reikalauja 
naujo pakėlimo gaso kainos.

& Cok<
puanešė

kad 
rei-
kai-

People.s Gas Light 
o. advokatai vakar 
nblic Utilities komisijai, 
ompanija atnaujins savo 
:alaivimą augštesnes gaso 
os.
Pereitą pavasarį gaso kom

iui j a pareikalavo pakelti ga
ri kainą, arti 50 n uos. Tada ji 
audavo 87c. už 1,000 kubinių 
ūdų. Ji gi reikalavo $1.25.
Kai nė nuolanki kompani 

□ms public Utilities komisija 
ra, ji visgi neišdrįsti išpildyt 
okio kompanijos reikalavimo 
letgi ji sutiko pakelti laikinai 
aso kainą iki $1.15.
Dabar-gi kompanija praneša, 

ad ji nenusileis ir stovūs už 
avo pirmesnį reikalavimą — 
1.25, nes jos pelnas dar ne- 
ąs ganėtinai didelis.

Ir kompanijos reikalavimas 
)e abejones, bus išpildytas, nei 
o misi joj sėdi “savi žmones,” 

eurie nuolankiai klauso kom
unijų reikalavimų ir juos pil

to.

Reikalauja permainymo 
kontraktų.

Pašovė savo vyrų.

12th STREET 
T*L Kedile 8902.

3514-16 W. 12111 ST. 
Arti St Leul* Av*i 

CHICAGO, ILL.

Rusiškes ir Turkiškos Vanos

M įm <9r>tr.>

mui ką daryti su visais tais rei-* 
kalavimais.

Mirė Katrina Katauskiene 4 
po piet, 27 d. Rugsėjo. Paėjo iš

Ruda kankinies d*l galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siuaant ar tulin žiūrint — tai 
raiškia, jog privalot* kreiptiea | 
maną klausti patarimo <ial ju*ą a- 
kių; mano 20 nartų patyrimas n- 
teiks jum* geriau*! patarnavimą 
dėl

Akių , Anau, Noeie* Ir GerUBa 
Ligos gydoma «p«iali*te, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago 
kertė 18-108 gatvė*; 3-čios lubos

Kambarin 14-15-10-17 
Viriui PLATT’S aptroloa
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vai 
Nedaliomis nuo 0 ryto iki 12 d.

Mrs. Angelą Ottomanello, 13 
učių., 1210 W. Grand Avė., 
au du metai kaip vedė Maikį. 

Bet jos Maikis nuo to laiko 
lar nedirbęs nė vienos dienos. 
Kada ji pasako jam, kad jis ei- 
ų j ieškotis darbo, jis paprasta i 
dsako: “Gerai, aš eisiu kitą 
lanedėlj pasij ieškoti darbo.”

Pereitą panedėlį jai nusibo-

Mes-paskc Ibianio visuomenei kad esafne PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYčTA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistu*, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų. ... m

M ■' turime tą sekretą kuriitiom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS crhu^ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS.

1707 So. Halsted St., Tel. Ganai 6417 Chicago, 111. , , •< __ Į . ♦.JĘ .. , : \ P. . ' -L J. L... T ... - . „

Kelios kompanijos, kurios 
rna padariusios su miestu kon 
raktus pabudavoti kelis tiltus, 
aujas vandens stotis ir iškasti 
unelį, dabar pranešė miesto 
arybos finansų komitetui, ka< 
os negali išpildyti kontraktų 
les nuo to laiko, kada buvo 
lada'ryti kontraktai, medžiaga 
r darbas labai pabrango ir jo- 
iu budu už kontrakte nusbaty- 

ą kainą darbo atlikti negalimu 
Tos reikalauja, kad prie kont
aktų kainos butų pridėta 

‘<337,000.
Kilos kelios kompanijos, 

t ios irgi turi kontraktus 
niestu, nors dar nepadavė
ralavimų. bet manoma, kad ir 
os rengiasi pareikalauti pakelti 
kontrakte suderėtą kainą. Ap
kaitoma, kad viso miestui gali ’apkiričio mėn. rinks $100,000 
irisieiti pridėti prie tų kontrak- rondą, įsteigimui sveikatos cen- 

‘ ų dar $500,000. trų, kuriuose butų mokiname

dai

kti4 
su 

rei-

I KUR

vai. 
Lie

tuvos ii Elbiečinkio, Plutflkio parap., 
Suvalkų gub., Buvo 34 m. amžiaus. 
Paliko savo Antaną ir tris vaikus: 
Katriną 13 m., Antanaą 10 m. ir Pet
rą 8 metų. Laidotuvės įvyks Ketver
ge, 30 d. Rugsėjo, 1920, ii namų 1420 
So. Union Avė, į Apveizdos Dievo Baž 
njčią, ii ten į šv. Kazimiero kapi-.s. x 
Meldžiu gimine* ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Liekamo nubudime jo* vyra* ir var
io vienai dirbti ir maitinti sa- foL__ ___ __ __ __ ...

ro amžinai “j ieškantį darbo” 
Vfaikį, tad ji sumanė jį ne juo
dais išvaryti dirbti. Maikis bel- 
p ir šį panedėlį atsisakė eiti 
Urbti. Tad ji pastvėrė savo re
volverį ir paleido į jį šūvį, su
leisdama jį į koją.

Maikis dabar guli ligonbutyj, 
> Angelą — kalėjime. Ji dabar 
gailisi pašovusi vyrą, bet jis 
ą labai užpikinęs ir ji nebega- 
ejusi susivaldyti.

da užpcrcitą naktį greit bėgan
tis automobilius užgavo į šoną 
South Park Avė. gatvekario.
Nelaimė ištiko prie Belmont i

Išgelbėjo vaiko gyvastį.

Du buvę automobilyje žmo
nės sunkiai sužeisti. Taipjau 
stiklai supjaustė motormaną ir 
kitą pasažierių. Juos visus nu
gabenta ligonini tin. Kiti liko 
kiek lengviau sužeisti, jiems 
duota pagelba ant vietos ir pas
kui nugabenta juos automobi
liu namus.

Tel. Austin 7Š7

DR. MARYA 
DOVVIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

A8SOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Tel.

A RFAL BAPG

Edwin Vcnn, 3 melų ajn- 
'tfaiis, 1801 Larabcc St., valgy
damas nurijo didoką kaulą, ku- 
’is įstrigo gerklėje ir sustabdė 
vienos pusės plaučių veikimą. 
Nugabenta jį į ligonbutį. Jo 
Šgelbeti nebuVo galima kitaip 

kaip darant ūmią operaciją. 
Bet tokia operacija yra labai 
ninki ir pavojinga ir daktarai 
nemanė, kad jis ją išlaikytų. 
Bet operacija pilnai pavyko, 
kaulą išimta ir vaikas jaučiasi 
Tetai, nors vis dar tebėra pa
vojuje.

Tas ligonini t is (poliklinikos)

Išvogė merginą. Geriausia

‘ ų dar $500,000. trų, kuriuose butų mokiname
Be to, Stiauss Bascule Bridge motinas kaip maitinti kūdikius 

^o. pareikalavo iš miesto . kad neatsitiktų panašių nelai- 
’3-18,000 atlyginimo už^sulau- mių.

( <ymą jos patentų budavojant 
jį tiltus.
j1 šaukiamas specralis miesto
į' tarybos susirinkimas pasitari- 10

Nard Lavorno mylėjęs Grace 
Mareno, 18 m. iš Melrose Par
ko. Bet ji nenorėjusi už jo te
keti. Tad užvakar, dar su dviem 
draugais, palaukė grįžtant jos 
iš darbo ir jai gatve einant, 
oastverė ją, įsisodino į automo
bilių ir nusivežė nežinia kur. 
Policija jų įieško.

Tokie dalykai pas italus yra 
paprasti: tokia jau ten mada — 
išvogti merginas.

( geraetas 
1 diktoms 
1 moterim*.

Lengvi bet 
stiprų*, išpar
davimui trim- 
laikui. Miero* 
22 iki 88. Jeigu 
ju*ą krautuvrin 
ka* neturi, pri- 
aią*k pinigu* ir mlerą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
rae* pasiųsim jum* vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
roif« nycnrnc-FAfflTON institute 
Dw». M. 23 Irv4»c Hat* N«w T«rk

Pati viliojimui vyrų. Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų bei

Charles Correll, OT2 N. Dear- tcisingų vaist!J ar sanžinišk1 - f p-- J  — 1 1- - 1 II i *

boru St. turi gražia pačią. Pa- .r_ , . A. 
vedusioms vyrams ir jos vardu 
uunlinėjo jos fotografijas ne- 
inaudodamas jos gražumu, jis. 
Jule jiems apsivesti. Kada jie Į 
norėdavo su ja pasimatyti, jis i

žmonių liko sužeista, ka-į JTąsa ant 6-to pūlsp.),

10 žmonių sužeista.

patarimų kaslink gyduolių, teik- 
! ap- 

tiekorių, kuris visokiame reika
le jus pilnai užganėdins.

Su guodone,
J. J. SMAILIS, PH. G.
2210 Jos. Campau Avė., 

kampas Evaline,
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SVARBUS PRANEŠIMAS REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ

CHICAGOS
ŽINIOS
(Tąsa nuo 5 pusi.).

paprašydavo, kad jie pirmiau 
prisiųstų kelionei kokių $20 ar 
$50. Gavęs tuos pinigus jis 
pragerdavo. Vienas ūkininkas 
atvyko į Chieago jos laukti ir 
išlaukė tris dienas.

Pati apie tai nieko nežinojo. 
Kada ji, pagalios, sužinojo apie 
tokius jos vyro darbus, ji už
protestavo. Jis už tų ja labai su
mušė. Ju šeimininkė delei to 
Corrolį areštavo, jo pačiai atsi
sakius tai padaryti ir Correll 
liko nubaustas $100 kauciją, 
užtikrinimui, kad jis daugiau 
to nebedarvs.

Kaip buvo pirmiau pranešta, 
kad musų atstovas išvažiuos į 
Lietuvą 28 dieną Rugsėjo (Sep- 
tomber), tai dėl svarbių priežas
čių likos tas išvaževimas atidėtas 
ant 12 dienos Spalio (October) 
ir čia minėtą dieną 4 valandą po 
pietų musų atstovas Jonas Kaš
tonas išvažiuos iš Chicagos ;i 
Kauną dėl užėmimo vietos vedė
jo musų ofise Kaune ir kituose 
miestuose per kuriuos ofisus bus 
atliekama sekantįs reikalai. Pa- 
rupinimas pasportų norintiems 
važiuoti į Ameriką, perdavimą 
giminės pinigų, ir visokių iš 

Amerikos siuntinių, suteikimą in 
formacijų apie pirkimą nuosavy 
bes, namų, žemės ir kitokių rei
kalingų 
reikalų.

Todėl 
reikalų,
m o į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems pei- 
vedimo, kreipkitės į musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu budu jisai atliks ir patirs 
vi ;us jam pavestus reikalus ypa- 
tiškai ant vietos, taipgi musų 
atstovas lankysis po visus Lietu
vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Ture 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės į

FĖDERALfiS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ 

666 W. 18th Street, Chieago.

Amerikos Lietuviams

jeigu kas turite kokių 
ar tai giminių atsiėmi-

MOTERŲ VYRU

Saugosis plėšikų.

Didieji bankui mano pasta
tyti didelę sargybą automobi
liuose, kuriuose gabenama pi
nigus kitiems bankams, taip
jau dirbtuvėms išmokėti darbi
ninkams algas. Tie automobi
liai turės ypatingas apsaugas 
atmušimui plėšikų ir bus savo 
rūšies bankų “tankai.” Sargy
ba bus gerai apginkluota ir tu
rės lavintis vartoti ginklus — 
šautuvus ir revolverius.

Mirė suželtas lietuvis. Pranešimai
Jonas Karpis, gyevnęs

atgal tapo sužeistas automobi
lio. Užvakar pasimirė ligonbu- 
tyj.

Jieško prigaviko.

Draugijų pranešimus apie mi- 
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai. 
šku. arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
rakaro. ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

Policija jieško lenko C. Po- 
ray, kitaip Czeslaw Pazaj, ki
taip W. A. Jesinowski, kuris 
išviliojo iš lenkų apie $25,000. 
pardavinėdamas korporacijos 
‘Icdiu sc” serus Pirisburgh ir 

kili miestai jo taipg’ jieško.

Bendras abiejų stočių Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų pardavinėtojų 
su: trinkimas Bridgeporto kolonijos į- 
vyks seredoj, rūgs. 9 d., 8 vai. vaka
re, šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Vi i pageidaujama, kad atsilankytų 
abiejų stočių valdybos ir visi, kurie 
tžrašinėjo L. L. P. Bonus, nes turime 

’ab.a svarbių keletą dalykų apkalbėji- 
nui. — Bendra Stočių Valdyba.

NUTARIMAS.

Chieago, III., reguliariame susi 
rinkime rugsėjo 22 d. 1920 m 
Fellowship House svet. ap
svarsčius atsišaukimą Chica
gos Lietuvių Tarybos ir jos iš
neštų rezoliucijų rugpiučio 20 
d. 1920 m. dėlei tilpusiu Chica 
gos dienrašty “Draugas” No 
196 redakcinio straipsnio šmei 
žiančio Lietuvos Atstovybę ir 
Chicagos lietuvius, dalyvavu
sius manifestacijoje rugpiučic 
15 d. Auditorium Teatre dėle 
atgavimo brangios kiekvienam 
lietuviui musų sostapilės Vii 
niaus,

biauru Chicavtuoti prieš tokį 
gos “Draugo” Redakcijos šmei- 
štų ir nahališkų iškreipimų tik 
slo manifestacijos Auditoriu 
ine, nes visi lietuviai dalvvav' 
manifestacijoje, taipgi Lietu
vos Atstovybe, kun. Adomas 
Vilimas, Dr. Jonas šliupas i’ 
teisėjas Crowe didžiavosi Lie 
tuvos valdžios, ir kariuomenė 
pasisekimais ir džiaugėsi, ka(' 
į Vilnių jau įžengė musų ka 
riuomenė ir vėl Vilnius jau inu 
sų ant visados. Tuo tarpi 
“Draugas” su kun. Bučiu prie 
šaky, kaip ir visada, žemiausii 
bildu apjuodino Lietuvos Al 
stovų, Misijų, visus kalbėtojus 
ir dalyvavusius iškilmėje lietu 
Vius tikslingai primesdama1 
visiems bolševizmų, kuris kiek
vienam sveikai protaujančiam 
lietuviui yra tolimas, ypač Chi 
cagos Lietuvių Tarybai ir Liet 
Laisvės Bonų Chicagos ap 
skričiui, kurie surengė minėt? 
manifestacijų ir tiems, kurie 
dalyvavo joje;

2) Rezoliucija Chicagos Lie 
tuvių Tarybos išnešta rugpiučic 
20 d. 1920 m. prieš “Draugo\ 
Šmeižtus pilnai užgirti.

A. L. T. Sandaros 25 kp. 
Chieago, i.i.

A. L. Lukas, Pirm.
A. Stonkus, Už Rašt.

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 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 pusę dienos 
subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

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

Reikalingas vyras mokąs gerai 
lietuvių kalbą vertimams daryti 
iš anglų kalbos. Darbas prie ap
skelbimų — vakarais — ant vi
sados... Alga gera. Kreipkitės 
laišku ar asmeniškai į Naujienų 
ofisą: 1739 S. Halsted St., Chi
eago, III.

REIKIA DARBININKŲ
•WWWW**»h«*^*^b(*«^**<*^«******

VYRŲ

REIKIA
GUZIKŲ SKYLUČIŲ 

SIUVĖJŲ,
ARM HOLE BASTERIŲ, 
SHOULDER BASTERIŲ 
IR ŠVARKŲ EXAMINIE- 
RIŲ.

J. L. TAYLOR CO.
535 So. Franklin St.

7 fl.

RAKANDAI NAMAl-žEMfi
PALIKTA STORAGE’Y

LSM KM 1 JI EaKOJIMAl
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Pranciš 

kaus Bukančio ir švogerio And. Ka- 
minskio. Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Užvenčio parap. Pirmiau gyveno Penn 
sylvanijos valstijoj. Jie patįs ar kas 
kitas, malonės man pranešti, busiu dė
kingas.

KAJETONAS GOTAUTAS 
3621 Ogden Avė., Chieago,

REIKIA Vyrų Plieno Ware- 
housėj. Nuolatinis darbas. Ge
ra mokesnis. Naktinis darbas.

REIKIA darbininkų sukrovimui ir 
iškrovimui tavoro į vagonus prie 
Rock Island Freight House, Sherman 
& Taylor Strs. 55c į valandą, 1% lai
ko už perviršį, nuolatinis darbas: 
ROCK ISLAND FREIGHT HOUSE

Sherman & Taylor Strs.

——Dykai deimanto adata 
Ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
Victrola, kaip naujas, 

■I nnBW vertas 
1^ $35
jgi| ant 10 metų. Taipgi
M 1 daugel kitų daiktų
> d lUmml I pigiai parduodamų. 
M llmlįįįįl I Turime labai gražią 

J sulyg šios dienos ra- 
flr r" kandų seklyčioms 
" ir (parlor). Reikia ma-

Jj 'A tytl, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.
VVESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St.. Chieago

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 
ir nedėliomis iki 4.

$185, u ž 
Gvarantuotas

PARSIDUODA mūrinis na
mas, 2 augštų, kampinis, 3500 
So. Union Avė.

Atsišaukit pas:
P. Condratas, 

3130 So. Htlased St.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

III.

PAJIEŠKAU merginos, kuri 
tų važiuoti į vakarinę valstiją 
venti ant ūkio. Aš tenai turiu ūkį, 
atvažiavau surasti sau gyvenimo 
draugę. Merginos nuo 30 m. iki 40 
m. amžiaus malonėkit atsišaukti Pla 
tesnes žinias suteiksiu laišku arba 
pasimatymu.

FR. GREMELL
2314 So. Leavitt St., Chieago, III.

sutik
im gy-

IIEAKO KAMBARIU

Jieškau kambario netoli Marsh 
field Avė. ir 46th St., su valgiu 
ar be valgio. Atsišaukit į Nau
jienas tuojaus po No. 145

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDEVOJA kambariai su 

rakandais dviem porom oru apšildo
mi, maudynės irmodorniški paranku- 
mai. Kurie apsiima prižiūrėti namą 
ir padaboti 10 metų vaiką, tiems bus 
maža renda. Galima matyti Panedfe- 
lyj visą dieną ir vakarais po 5 vai. 
Geistina, kad butų Lietuviai.

2746 W. Park Avė & California.

REIKIA DARBININKU
vfOTERŲ

REIKIA

Patyrusių operatorkų ant mo
teriškų dresių, taipgi ranka siu
vėjų.

Ateikit tuojaus.
LIPSON BROS, 

325 W. Adams Str.

Kubsiuvių Unijos 269 Skyriaus ber- 
baininis susirinkimas bus pėtnyčioj, 

'ey Str. Pradžia 7:30"vakaro. Malo- 
ite visi nariai būt; bus dauję svar- VUKcll’UlS. 

>ių reikalų. Krank Juozapavičius, sekr,

REIKIA merginos moteries
’rvstr P^ęSj’ nalno prižiūrėjimui nuo 5 iki 9

, Brighton Park. Keistučio Dramos 
Skyriaus repeticija įvyks ketverge, 
30 rugsėjo, 7:30 v. v. A. Pociaus sve- 
ainėj, 3824 So . Kedzie Avė. Visi ar

tistai malonėkit būti laiku.
—Organizatorius.

Nnrth Sidės Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 

uvcip.e, rugsėjo 30 d., 7:30 vai. va
kare, Viešo Knygyno svet. 1822 Wa- 
Jansia Avė. Malonėkite visi delegatai 
it: ilankyti paskirtu laiku.

—F. Prusis, sekr.

645 W. 18-th Str.

Pajieškau merginos arba mote 
ries, kad ir su vaiku, prie namų 
darbo. Gera mokestis, valgis ir 
kambarys.

P. GACONIS
5360 S. Western Avė.

Prospect’ 4445

Reikalinga moteris, ar mergi-
Chicago. — L. S’, s. 4-tos Kuopos na prie namų pridabojimo ir ku- 

nėnesinis susirinkimas bus ketverge, 1 dikio 10 mėnesių amžiaus. Atsi- 
-ugs 30, 8 v. v., Fellovvship House L .... .
^alėj, 831 W. 33-rd PI. Visi nariai ma
rmėkite atvykti, nes reikės rinkti dar 

’nn inkai rengiamam vakarui. Rus 
'rimami ir nauji nariai, dėlto drau

gai, kurie pritaria socializmo idėjai, 
viečiami atvykti.

—A. F. Kazlauskas, Organ.

šaukit tuojaus.
JIM ORLAKIS, 

919 W. 18-th Place.

REIKIA
Merginų 14 metų ar senesnių 

lengvam čystam dirbtuvės dar- 
__ . Vyniojimui ir pakavimui

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B-vės vi- 
uotinas šėrininkų susirinkirpas įvyks ,----o
■eredoj, Rūgs. 29 d. Meldažio svet.,'i)Uį 
3242 W. 23 PI. Pradžia kaip 7:30 val.i ’ . , ,.
vak. Visi šėrininkai būtinai atsilan- rašymui įrankių. Geia mokestis 
ykit, nes reikės daryti tarimas, kad 

^radėjus darbą Lietuvoj, Taipgi esa- 
e kviečiami visi tie, kurie norite pa- 
apti Bendrovės nariais. — Valdyba.

ir puikios darbo sanlygos.

JOSEPH T. RYERSON &
SON

16th Rockwell St., Door 3.

REIKIA

VYRO
Sandėliniame kambaryj, mokan
čio pjaustyti mėsą. Puikios dar
bo sąlygos, gera mokestis ir val
gis.

y

Ateik prisirengęs dirbti.
CHILDS CO.,

55 W. Washington St.

REIKIA
VYRŲ DARBUI ŠAUDYKLOJ. 
58c. I VALANDĄ. 9 M V AL 
DIENAI GEROS DARBO SAN
LYGOS.

ATEIKIT PASIRENGĘ 
DIRBTI.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO. 

2101 W. 39-th St.

REIKIA
Paprastų darbininkų aplamai 

dirbtuves darbui. Augštos algos
mokama, geros darbo sanlygos 
ir nuolatinis darbas.

Ateikite tuojaus pas
RAILWAY STEEL SPRING CO.
Cottage Grove Avė., arti 108 St.

REIKALINGAS bučeris, gera 
vieta, pastovus darbas. Atsi
šaukite tuojaus.

1980 Canalport Avė.

EXTRA BARGENAS

PARDAVIMUI
Išvažiuoju iš miesto, turiu 

parduoti $200.00 Victrola ir re
kordus už $75.00.

1734 Van Vuren St., 2-nd fl.

PARSIDUODA saliunas lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. 
Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

639 N. 18-th St., Chieago, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Pardavimo priežastis 
—savininkas važiuoja IJetuvon.

2013 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas ir bučernė 
su visomis prapertemis. Bizniai iš
dirbti per ilgą laiką. Pardavimo 
priežastis—liga.

V. DOM.
12105-7 So. Halsted St.

West Pullman, III.

PARSIDUODA geras saliunas, pia
nas, registeris, 3 laikrodžiai, žieminis 
pečius ir kiti geri daiktai. Puiki vieta 
bizniui, 20 metų išdirbtas, tirštai ap
gyventa ir tarpe dirbtuvių. Pardavimo 
priežastis datirsite ant vietos.

JUSTIN BUSHMAN. 
4546 So. Wood St. 

ant 2-ro fl. iš fronto.

Parsiduoda saliuno įrengimai (fix- 
turės), pigiai. Atsišaukit, kam rei
kalinga. Turi būt parduota iki 1 d. 
ateinančio mėnesio. Galima mane m<* 
tyt po pietų nuo 3 iki 5.

724 W. 14 PI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. Geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap
gyventoj. Priverstas esu greitai par
duoti. Priežastį pardavimo, patirsi
te ant vietos.

1836 So. Halsted St.REIKALINGAS vyras senas ar jau
nas negalintis sunkų darbą dirbti. Ga
li gaut už prižiūrėjimą boilerio šiltą 
vietą pųagyventi. p^j^j^siSaukti’ , vių apgyventoj vietoj; parduosiu 

2300 Š. Leavitt St.

PARDAVIMUI bučernė, lietu-

REIKIA patyrusio shearmano 
serap geležies yarde. Gera mo
kestis, pastovus darbas. Tiktai 
pastovus vyrai teatsišaukia. 
IROGUOIS STEEL & IRON CO.

4620 W. Roosevelt Road.

pigiai. Biznis cash, nėra knygu
čių. Biznis geras.

4608 S. Wentworth Avė.

PADAVIMUI saliunas, lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per ilgą laiką. Priežastį 
pardavimo patirsite aht vietos.

4530 So. Paulina St.

Reikia
Parsiduoda krautuvės įtaisy

mai (fixtures), labi gerame sto
vyje. Jeigu pageidaujama, gali
ma rendavoti ir Storą.

MRS. RAUSCH, 
1971 Canalport Avė.

>a j ieškojimai
1SMKNŲ JIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU Willimo Žiedelio, pir- 

liau gyveno Wisconsin valstijoj, o 
'abar nežinau kur gyvena. I 
is pats ar kas kitas pranešti, nes1 
urių svarbių redkalų iš Lietuvos dėl

Ateikite tuojaus
THE JOHN B. WIGGINS CO. 

1104 S. Wabash Avė.

REIKIA
Moterų, patyrusių ir nepaty

rusių perrinkimui senų popierų. 
Malonės Gera mokestis siūloma. Ateikit 

pas:
1451 So. Peoria St.

A. MAZILIAUSKAS 
1139 E. 93 St., Chieago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Dai- 
>r, turiu nuo tėvo laišką iš Lietuvos, 
lalonėsite atsišaukt, ar kas žinot pra 
om pranešt antrašu:

ROZALE JUZAITIS
4306 S. Wood St., Chieago, III. 1

Reikalauja geros merginos siuvėjos 
prie moteriškų andarokų. Geistina, 
kad mokėtų siūti ant elektros maši
nos. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis.

LOUIS KASPER
14 W. Washington St., Room 604

PAJIEŠKAU apsivedimui Lietuval- 
ės merginos arba našlės be vaikų tar- 
ie 25 ir 35 metų amžiaus, be skirtu- 
no tikėjimo, tik ne fanatikės. Aš esu 
'aisvų pažiūrų našlys su 2 dukterim, 
iena 5 metų, o antra 2 metų. Aš tu- 
iu 35 metus, uždirbu po $250.00 ant 

mėnesio .taipgi ir pinigų turiu. My- 
inčios gražų gyvenmą meldžiu atsi
šaukti ir sykiu fotografiją atsiųsti 
šiuo adresu:

A. T. P. O. Box 696 
Raymond, Wash.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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-1 
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda 
buvo

visus
susi-
seto,

4 kambarių rakandus, 
arba atskirai, kaip nauji, 
iš trijų šmotų seklyčios
užmokėta $200, parduosiu už 

$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, ghlite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA RAKANDAI: 
su dideliu paaukavimu. Trijų 
šmotų seklyčios setas, Fonogra
fas, kaurai, valgomojo ir mie
gamojo kambarių setai, viskas 
kaip nauja.
3221 Michigan Avė. Ist. Apt.

Už STORAGE LfišAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertes tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už^^ŠG-OO. priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ncdėliomis iki 4 vai.

PAPRASTŲ DARBININ
KŲ DIRBTUVĖS DARBUI! parsiduoda saliunas, lie- 
ANT MAŠINŲ. DARBAS tuvių ir kitų tautų apgyventoj 
VP A NTTO 4TTTRTT TR YRA viet°j- Biznis gerai eina’ Priežas YRA NUO ŠTUKŲ IK YKA t. pardavjmo patirsit ant vietos. 
GERAI APMOKAMAS PO Gera proga padaryt pinigai.

PRASIMOKINIMUI. PATY
RIMO NEREIKIA. ATEI

KIT Į SAMDYMO OFISĄ.
ACME STEEL GOODS CO.

2836 Archer Avė.

PARSIDUODA rakandai labai 
pigiai, visi geri >r visko pilna. Ga
lima likti tuose pačiuose kambariuo 
se. Kambariai yra pigus ir geri. 
Atsišaukit greitu laiku kam yra rei 
kalinga. Ant vietos viską patirsi
te, ir jums patiks. Kreipkitės nuo 
6 v. iki 9 vai.

8401 So. Halsted St., 2ros lubos

1723 So. Jefferson St.

PARSIDUODA rakandai sy
kiu ir kambariai pasirandavoja. 
Daiktai dar beveik nauji. Parsl- 
duos visi sykiu ar po vieną; pi
giai. Kreipkitės vakarais.

714 W. 30-th St., 2 fl.

PARSIDUODA Restauranas 
(valgykla) Lietuvių apgyventoj 
kolonijoj ir taipgi visokių kitų 
tautų. Biznis išdirbtas per 

dvyliką metų. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite į Nau-

NAMAI-žEM®

REIKIA
Paprastų darbininkų mi- j ienų ofisą po num. 146.

singio foundrėj. AugšČiau-
sios algos mokama. Puikios
darbo sąlygos. Ateikit tuo-1
jaus pasirengę dirbti. |
STROMBERG MOTOR DE- nes turi būti parduota į tris die

nas. Atsišaukit į Naujienų ofi
są po No. 147.

Iš labai svarbios priežasties 
parduosiu barbernę. Gera proga 
biednam. Parduosiu visai pigiai,

VICES CO.

7_______ , PARSIDUODA 3 krėslų bar-
VYRŲ Ė ar 3 paprastų dar bernė, labai gera apielinkė. Par-

REIKIAREIKIA KRIAUČIŲ
Ant Moteriškų ir Vyriškų rū

bų. Nuolatinis darbas. Didelė bininkų, spaustuvės juodylo davimo prižastis turiu važiuoti 
mokestis.

HAMILTON CLEANERS
2140 E. 71 st St., Chieago, UI.

dirbtuvei.
GEORGE H. MORRILL CO. Pasinaudokit.

157 W. Harrison St.

ant farfhos. Gera biznio vieta.

1911 W. 47-th st.

PARSIDUODA: Didžiausias Bargo- 
nas Chicagoj. Kampinis Storas ir 5 
flatai su pastoge ir dideliu basemen- 
tu. Pečiais apšldoma. Kaina $12,000. 
Po No. 2119 So. Halsted St.
PADDOCK, BOND & CO. 25 N. 
Dearbom St. Phone: Central 3311

PARSIDUODA: — Puikus 5 kam
barių bungalow, 60 pėdų lotas. Mo
demiškai išplumberiuota, elektros dra 
tai suvesti, kietmedžio grindįs vienas 
blokas nuo karų linijos. Pasiteirau- 
kit šito bargeno, jeigu norite turėti 
namą pigiai. Kaina šią savaitę tiktai 
$8500.00 Rrandasi po No. 5415 So. 
Nordika Avė. (senoji 70-th avė), vie 
nas blokas į šiaurę nuo Archer Avė. 
PADDOCK. BOND & CO. 25 N. 
Dearbom St. Phone Central 3311.

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

akro ..............................
‘Xi akro .....................................
1 akras .....................................

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

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chieago, III.

Phone Canal 6296

8275 
8425 
8550 
'■’os 
ios,

1404

PARSIDUODA Farma, 40 akrų dir
bamos žemės labai pigiai. Važiuoju 
Lietuvon. Galite mane pamatyti kas 
vakarą po 6 vai.

P. D. ANDREKUS
2036 W. Coulter St., Chieago, III.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chieago Avenne 

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designinfr Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budn 
uja trumpu laiku ilmoksite viso a 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero® 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvinio skyriuose maAi 
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pas! 
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieroa 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kū
no* madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGE8

8205 S. Halated, 2407 W. MadUoa.
1850 N. Welh SL

187 Mokyklos Jungu Valitilo**.
Moko Siuvimo, Palteruų Karpi- | 

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai 
mokėjimais, 
vakarais.
«eiel. ^eeiey 1043.

• Mokslas lengvais af- 
Klesos dienomis ir 

Pareikalaukit knygėlės.

SARA PATEK. Pirmininke

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokim- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 

Į Room 328. 74 W. Washington St.
,     1 v u  , —- -1

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, poli 
tikinės ekonomijos pilletyst&s, dai- 
Haraivstis Ir tt.

Mokinimo valandos' nnn • rvt< 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai
8106 SO. HALSTED ST. CHICAGO

PARSIDUDA arba mainau ant ma 
žesnio mūrinį namą, 4 metai staty
tas, Storas ir 4 pagyvenimai, elek
tra, gazas, vanos ir kiti parankumaf. 
Randos neša $103.00 j mėnesį. Galima nuo 7 iki vak. 
nupirkti su mažai pinigų.

ALEX KASINSKIS 
930 W. 36-th Place.

DRESIŲ SIUVIMUI LEKCIJOS.
Instrukcijų kursai kirpimui mote

riškų dresių ir bliuzkių. Vakarinės 
klesos panedėlyj, seredoj ir pėtnyčioj

M. STURTZ 
3616 Parnell Avė. 

l-mos lubos ii fronto.


