
NAUJIENOS
> L39 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

L i t h u a n i a n Daily i n A m e r i c g I

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entcred as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

r

Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje ĮP/rmda Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. VII. Kaina 3c Chicago, III., Sereda, Spalių (October) 13 d., 1920. Price 3c No. 242

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 13, 1920as required by the act of Oct. G, 1917

RUSIJA IR LENKIJA JAU PASIRAšE LAIKINE TAIKA
II

i 't
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Vilniaus grobikai paskelbė 
nauja “valstybę”

■ i nm.. n n y ■

Reikalauja dar Gardino
Rusų bolševikai neteko Kijevo

Lietuviai tikisi lenkŲ puolimo ant Kauno
LENKIJA IR RUSIJA 

PASIRAŠĖ TAIKĄ.

Pradinė sutartis ir mūšių pa
liauba pasirašyta vakar vakare.

RYGA, spalių 12. — Pradinė 
taikos sutartis ir musių paliau
ba tapo pasirašyta Lenkijos ir 
Rusijos sovietų taikos delegatų 
čia šiandie (utarninke) 7:10 
vai. vakare.

Galutinas laikos konferenci-pusiaukeliu taip Nesviežiaus ir 
jos posėdis buvo atidarytas so-, Cimkoviče ir tarp Klek ir Cim- 
vietų delegacijos pirmininko1 koviče iki Varšavos-Maskvos
Joffe 5:50 v. vak. Pirmininkas 
paskelbė taikos sąlygas ir per
skaitė rusišką tekstą pradinės 
taikos sutarties. (

Joffe ir Dombski užganėdinti.

Abu, kaip Joffe, galva sovio 
tų delegacijos, kaip ir Dombski, 
lenkų delegatas, išreiškė užsi- 
ganėdinimą taikos sąlygomis. 
Bolševikai tvirtina, kad pradi-
nė sutartis yra daug mažiau, varus nuo šio rubežiaus, kuo
pa t ogi, negu pasiūlyta Lenkijai į mot Lenkija atsižada visų pre- 
taika pereitą vasario m. Lenkų ' tenzijų prie, teiiitorijų į rytus 
ncjiavykimas įrašyti į pradinę | nuo šio rubežiaus.
sutartį fiinansinį susitaikimą 

abelnai skaitoma sovietų trium
fu.

Lenkija gi gavo daug dau
giau teritorijos, negu kad buvo 
tikėtasi konferenciją atidarant 
ir daugelis lenkų skaito atski
riantį Lietuvą nuo Rusijos ko
ridorių daug svarbesniu lai

mėjimu, negu kati visos pada
lytosios koncesijos.

Prancūzai yra aiškiai nepa
tenkinti ir, matomai, nori tęsi
mo karo.

Uždarymas Lietuvos abelnai 
yra skaitomas abejotinu eks
perimentu.

Rusijos-Lenkijos pradinė* 
sutartis.

RYGA, spalių 11. —1 Rusijos- 
Lenkijos musių paliaubos ir 
pradinės taikos sutartis nebuvo ' 
pasirašyta šiąnakt (panedėlyj). 
Prisiėjo' atidėti iki rytdienos, ka 
daugi negalima buvo suspėti 
prirengti Ukrainos tekstą.

Pirmas skirsnis pradines tai
kos sako:

“Susitaikančios pusės pripa
žįsta nepriklausomybę Ukrai
nos ir Baltgudijos ir nutarė, kad 
rubežius tarp Lenkijos iš vie
nos pusės ir tarp Ukrainos ir ■ 
Baltgudijos iš kitos pusės eitų 
sekama linija“:
lenkams tenka visa Vilniaus 

gub.
Dauguvos upe nuo Latvijos ir 

Rusijos rubežiaus iki vietos, 
k u? Vilniaus gub. rubežius su
sisiekia su Vitebsko gub. rube-
žiu. Tada rubežius eina palei j 11 sk. Abi pusės sutinka tuo- 
Vilniaus ir Vitebsko gub. ni- (jaus tartis apie pfrklybines 
bežių iki Ožechovno. Tada vėl transportacijas ir telegrafo su-
Vilniaus gubt rytiniu parubefiu 
iki kur susijungia Dauguvos, Į 
Lepel ir Borisov distriktai, b 
npo čia iki Mala j a Čerina nibe- 

žiui.
Tada eina rubežius ^ki eže

ro ant Berezinos upės ir iki Za- 
žečik kaimo, o nuo ten iki Vi
lijos upės ties Dolginov ir to
liau palei Vilijos upę iki Dolgi- 
novo kelio.

Tada eina palei Ilia upę iki 
‘ upelio Rybčanka; paskui palei 
Rybčanką iki Rodoškovice, o 
paskui iki Minsko-Raranavičių 
geležinkelio ties KoLsovo, tada

kelio ties Pilipavičiais, o tada 
tiumpiausiu kielių iki La n upės 
a. Ii Čudzino.

Tada palei Lva upę iki Kp- ■ 
šyn ir * Dalei Kor-; 
čik upę upėmis Ilonn ir /ilija > 
iki Novi Tau; tada iki Lonovoi : 
ir Zbruč upės iki jos susilieji- , 
m ui su Dniestru.

“Rusija ir Ukiaina atsižada 
savo teisių prie teritorijos į va-;

“Abi pusės sutinka, kad jei 
ginčijamos teritorijos tarp Len
kijos ir Lietuvos sudaro dalį te
ritorijų į vakarus nuo nužymė- 

. to rubežiaus nuosprendis apie . 
jų priklausimą Lenkijai ar Lie
tuvai, priguli vien nuo Lietuva* 
ir Lenkijos.

Toliau sutartis užtikrina, kad 
abi puses gerbs tviena kitos so- 
verenitetą ir nesimaišys į viena 
kitos vidurinius reikalus, taip- 

, jau neduos pagelbos tokioms 
i organizacijoms, kurios prie- ( 
. varta stengsis sugriauti tvarką I 
' ir valdžią kitoje šalyje. Po ra- 
Į tifikavimui abi pusės prisižada 
į neduoti pagelbos ūži ubežiniam j 
i kariniam veikimui prieš kitą j 
I pusę. » .

Trečias skirsnys (2 skirsnį i 
i telegrama nepaduoda) parėdo.
kad abiejų šalių piliečiai turi 
laisvę paBilrinkti Rusijos ar 
Lenkijos pilietybę.

4- tas skirsnys ; gvarantuoja 
mažumų teises abiejose šalyse.

5- tas skirsnys abipusiai išsi
žada reikalavimo kuro išlaidų ir 
karo nuostolių tarp tų dviejų 
šalių.

6- tas sk. parado apsimainy- 
iną karo belaisviais.

7- tas sk. parėdo apsimainy
mą civiliais belaisviais.

8- tuoju skirsniu abi pusės su
taria tuojaus atšaukti visus le
gacinius veikimus prieš belais
vius.

9- tas sk. parėdo amenstiją.
10- tas sk. nustato principus 

likvidacijos, kokia bus sutarta 
galutinoj sutartyj.

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

HANNIBAL, Mo., sp. 12.
taftis. 12 žmonės liko užmušti ir 1 šti-

12. Sutariama į galutiną su- žeistas ekspllozijej Atlas Port* 
tartį’ įdėti parėdimus apie lais- land Cem^nt akmFnų lan- 
vą Lenkijos transportaciją p’er žyklose.

Rusiją ir Ukrainą ir Rusijos ii 
Ukrainos per Lenkiją.

13. sk. Abi pusės sutinka pa
daryti specialę sutartį apie mu
sių paliaubą.

I I sk. Rusija ir Ukiaina pa
reiškia, kad visos jų priimtos 
obligacijos ir laimėtos sutarti
mi teises paliečia visą teritori
ją į rytus nuo inbežiaus linijos, 
kuri buvo dalimi senosios Rusi
jos imeprijos.

15 sk. susitariama luojaus 
pradėti tarybas apie galutiną
taiką.

17 sk. Pradinė sutartis pri
klauso nuo ratifikavimo ir da
rosi verstina po apsimainymui 
ratifikivimu doku mėtotais, kas 
įvyks Liepoj u i už 6 dienų po ra
tifikavimo. Abi pusės sutinka 
ratifikuoti už 15 dienų po pa
sirašymui .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 13, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI NETEKO 
KIJEVO.

Ji paėmė Ukrainon sukilėliai. 
Vrangelis eina priekyn.

VARŠAVA, spalių 12, — Pa
sak čia gautų žinių, Ukrainos 
sukilėliai užėmė Kijevą, laikiu
sioms miestą bolševikų spė
koms apleidus jį.

Vrangelis pradėjo ofensivą.
SEVASTOPOLIS, sp. 12.

Gen. Vrangelis pradėjo lauktą 
ofensivą prieš 6-tą bolševikų ar 
miįą už Dniepro upės.

Vrangelis taipjau eina ant 
Charkovo, ties Chcršoniu.
Bolševikai mobilizuoja didesnę 

kariuomenę.
PARYŽIUS, sp. 12. Perim

tas bevieliais pranešimas pa
skelbia sovietų dekretą, mobili
zuojantį Rusijos piliečius, gi
musius 1886, 1887 ir 1818 m.

Garsus krfValeiiijos vadas, 
gen. Budenni, galutinai, per t rau
kė ryšius su sovietų valdžia ir 

reik ru tuoj a anti-bolševikiškus 
puolimui ant Kijevo, pasak 
Francijos užrubežinių reikalų 
ministerijos gautų žinių.

Gen. Semionovos Siberijoje 
taipjau pranešė Vrangeliui, kad 
jis skaito save Vrahgelio pa
valdiniu ir laukia jo poliepiinų.

Nikolajev, svarbi Rusijos lai
vyno stotis prie Juodųjų jūrių, 
tapo paimta sukilėlių.

Bolševikai puls ukrainiečius.
. VARŠAVA, sp. 12. — Lenkų 

pranešimas sako, kad rusai kon
centruojasi palei pietinį frontą 
užpulti ukrainiečius kaip tik 
bus pasirašyta mušiu paliauba 
su Lenkija.

į True translation filed with the post- 
| inaster at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

[lenkai VERŽIASI Į RUSIJĄ. 
I
i LONDONAS, sp. 11. — Kad
. lenkai veržiasi toli į Rusiją, 
yra palodyta vakarykščiame
bolševikų pranešime, kad smar
kus mušis su įvairuojančiu pa-

j sisekimu siaučia Olevsik apy
gardoje (80 m. į šiaurryčius 
nuo Rovno).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Gen. Želigowskio 
žygiai

PASKELBĖ VILNIŲ NAUJA 
“VALSTYBE“.

želgowski Vilniaus “valstybėn“ 
įskaito Gardiną. Siūlo tarybas 

Lietuvai.

VARŠAVA, spalių 11. — Len
kai, kurie išvažiavo iš Vilniaus 
pereitą seredą, tvirtina, kad 
Lietuvos kareiviai pradėjo da- 
rvti kratas Vilniaus lenku na
muose ir kad pasidarė nesma
gios sąlygos dėl lenkų gatvėse.

Lidos žinia sako, kad Centra- 
linė Lietuvos valdžia (taip pa- 
sivadno gen. Želigowskio “val
džia“ Vilniuje) paskelbė įkūri
mą naujos valstybės.

Eilė proklamacijų tapo išleis
ta. Pirmoji paskelbia naują 
valstybę ir piižada artimoj atei
tyj sušaukti seimą. Antroji 
proklamacija, adresuota Lenki
jos valdžiai, prašo atleisti už 
pakėlimą maišto gen. Želigows- 
kio kareivių ir praneša apie į- 
kuiimą naujos valstybės, į ku
rios teritoriją, kaip nužymima, 
įeina Gardino miestas su Ne- 
numd ių)L’., kaipo slkiriančiąją 
liniją nuo Lenkijos.

Trečioji proklamacija yra de 
klaiarija Kaunui ar senajai Lie
tuvos valdžiai, siūlanti pradėji
mą tarybų apie santikius atei
tyje tarp tų dviejų šalių.
Lenkai nori Vilnių aneksuoti.

LONDONAS, spalių 11. — 
Užrubežinių reikalų taryba sei
me Varšuvoje priėmė rezoliuci
ją, pritariančią Lenkijos anck- 
savimui Vilniaus distrikto, sa
ko Central News žinia.
Lietuviai smerkia talkininkus.

RYGA, spalių 11. Lietu
viai čia išleido pranešimą, ata
kuojantį lenkus ir talkininkus, 
įskaitant Jungtines Valstijas ir 
kaitantį juos atsakoniingais 

ui siuntimą reikmenų Lenki
jai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI “NEUŽGIRIA“ 
VILNIAUS UŽĖMIMO.

Sako, užgriebimas buvo pada
rytas priešingai jų paliepimams.

Tautų lyga teiraujasi.

Paryžius, spalių 12. Len
kijos legacija Paryžiuje, šiandie 
išleido sekamą oficialį praneši
mą apie Vilniaus užėmimą:

“Lenkijos valdžia visai pa
smerkia pasielgi nuj lietuvių- 
baltgudžių divizijos, komanduo 
janios gen. Želigowskio ir skai
to tai aktu nepaklusnumo. Val
džia panaudos visą savo įtekmę

PINIGŲ KURSAS. .
Vakur, spalių 12 d. užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.50
Austrijos 100 kronų ........... $0.39
Belgijos, už |1 ....... frankų 14.25
Danų 100 kronų ................... 14.00
Finų 100 markių .........   $2.95
Franeijos, už $1 ....... frankų 15.04,
Italijos, už $1 ..a.....  lirų 24.65 •
Lietuvos 100 auksinų ......... $1.65 į
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $31.05
Norvegų 100 kronų .... . $13.80
^yęicarų 100 frankų .......... v $6.20
švedų 100 krdnų. ........... $19.70
Vokiečių 100 markių ........... $1.65

išiišimui incidento patenkinan
čiu budu“.

Leon Bo.urgcois, pirminin
kas tanių lygos pildomosios ta
rybos telegrafavo , pasiųstos j 
Lietuvą karinės misijos galvai, 
reikalaudamas kad butų pri
siųstos žinios apie nuotikius 
Vilniuje, kad galima butų pada
ryti tokį veiksnį, kokis sėkmin
gas užbaigimui lenkų insurgen
to gen. Želigovskio užėmimą 
Vilniaus miesto.
Lenku kabinetas svarsto apie 

Vilnių.
VARŠAVA, spalių 11. — Ru

sijos ir Lenkijos mušiu paliau
ba įeina galėn spalių 18 d. Ru
sija sutiko nesimaišyti į nami
nius Lenkijos ir Lietuvos reika
lus.

Tautų lygos atstovai Suval
kuose galbūt bus pakviesti sip 
taikyti L( nkijosilLietuvos gin
čus, kįlusius detei vaidovau- 

jamų gen. Želigovskio lietuvių 
ir lenkų kareivių insurgentų už
ėmimo Vilniaus.

šiandie Lenkijos įkabinėtas 
svarstė Vilniaus padėtį.

Gen. Želigovskio pasielgimą 
piilvginta prie maišto. Ta|X) 
pareikšta, kad jis užgriebė Vil
nių priešingai jam duotais len
kų generalinio štabo |xdiepi- 
mais. Valdžia laike užgriebi
mo pienavo perkelti gen. Želi- 
gowskio kareivius į kitą dalį 
Lenkijos fronto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

TALKININKAI PERSERGSTI 
LENKIJĄ.

Pataria sustabdyti grobimąsi 
žemiu. Svarsto Vilniaus 

klausimą.

PARYŽIUS, spalių/ 12,. — Pe- 
lit Parisienne. sako, kad Fran- 
cija ir Anglija pasiuntė bendrą 
notą Lenkijai, patardami dides
nį nuosakumą rubežių klausi
me.

Kiną apsiniaiinymas nuomo
nėmis apię Icnkų-lietiivių .ka
reivių užėmimą Vilniaus, sako 
Echo de Paris, kuris tvirtina, 
kad jos neskaito, jog Varšuvos 
valdžios atsakomybė yra įmai
šyta.

Laikraštis priduria, kad val
džios nuomone, suradimas kaip 
išrišti tą padėtį yra darbu tautų 
lygos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VRANGELIS ATSISAKO PRI
PAŽINTI UKRAINĄ.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 10. Gen. Vrangelis atsi
sakė jungtis su Ukrainos sepa
ratistais (kurie nori atsisikirti 
nuo Rusijos), paskelbdamas, 
kad jis kariauja už ekonominę 
federaciją su kita Rusijos dali
mi. Jo paskelbimas galbūt pa
naikina tiesioginį kooperavimą 
su gen. Petį ura.

Naujas Diazo sukilimas 
Meksikoje.

VERA CRUZ, sp. 10. — 3,000 
kareivių, kurie sudarė Fe1ix Di’ 
az “armiją“, vėl sukįlo Vera 
Cruz valstijoje. Jie paskelbė 
nalują sukilimą protestuodami 
prieš nutarimą dep^Ytubli jų va 
dą Diiazą. t

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Vilnius ir Fiume
Vilniaus užgriebimas prilygsta 
Fiume avanturai. Nors Lenki
jos valdžia ir “smerkia“, bet 

kartu džiaugiasi užgriebimu.

VARŠAVA, spalių 11. — (Ra
šo Chicagos Daily News kores
pondentas VVilliam E. Nash).— 
Lenkijos užrubežinių reikalų 
ministerija šiandie pasišaukė vi 
sus talkininkų šalių korespon
dentus Varšuvoje, kad paskel
bus Lenkijos nekaltumą liukų 
kareivių užgriebime Lietuvos 
sostinės Vilnimis. Trumpai su 
glaudus, tas užgriebimas buvo 
apibudintas kaipo privatine 
avantif:a gen. Želigowskio. Kaip 
jis, taip ir jo kareiviai paeiną 
iš Vilniaus gub. ir todėl nėra 
po Lenkijos jurisdikcija. .Jis tu
rįs 5,000 kareivių.

šio užpuolimo panašu
mas įi Gabriele d‘An- 

nunzio užpuolimą ant Fiu
me yra labai didelis. Abu 
miestai yra saliukėmis tarp 
svetimos tautos gyventojų ir 
yra surišti su savo buvusia ša
limi stipriais sentimentaliais 
ryšiais. Lenkija i: Italija yra 
pilnai įsitinusios j teisingumą 
savo reikalavimų.

Istoriniai ryčiai Vilnių jun
gia su Lenkija (?) tuo pačiu 
budu, kaipo Fiume yra sujung
tas Venecija ir Italija. Jei nie
ko nebus daroma, Lenkija per
inate" netekimą miesto.

Vilniaus yra veik tiek pat la
bai reikalingas Lietuvos eko
nominiam gyvenimui, kaip Fiu 
nie yra reikalingas Jugol Sla- 
vijai.

Vienatinė stoka panašumo 
yra lame, kad Vilniaus užgrie
bime nedalyvavo garsus artis
tas sakysime. Ignac Pade- 
re\vski. Del pilno panašumo 
kareiviais turėjo vadovauti ne 
kareivis Želigowski, bet didysis 
muzikas.

Pareikšdama Lenkijos val
džios nekaltumą šiame dalyke, 
užrubežinių reikalų ministeri
ja nurodė įsekamus Liktus: 
gen. Želigovski vakar leletona- 
vo į Varšavą, rezignuodamas ii* 
savo vietos Lenkijos armijoje. 
Jis išleido proklamaciją, kad jis 
nori užtikrinti žmonėms apsi- 
sperendimo teisę, o ne bruta
liai aneksuoti apygardą pagclba 
spėkos. Jo Ik airei viai, legaliai 
yra greičiau lietuviai ir balan
džiai, o ne lenkai. Dvi valan
das prieš užpuolimą iš Varsa- 
vos taiį>o ^įsiusta telegrama, 
pasiūlanti tęsimą spalių 13 d. 
Varėnoje tarybų tarp Lietuvos 
ir Lenkijos.

“Ar tas neprirodo, kad Len
kija nieko nežinojo apie užpuo
limo pienus“? klausė ministeri- 
j«.

Abelnai sakant, Varšuvos gy
ventojai neslepia savo pasiten
kinimo tuo nuotikiu. Aš gir
dėjau daugelį žmonių, kaltinan
čių lietuvius susidėjime su Ru
sijos bolševikais. Jie sako, kad 
liepos 10 d. buvo padaryta tarp 
jų slapta sutartis. Liepos 14 d. 
sovietų armija įėjo į Vilnių, 
nors miestas tapo formaliai 
lenkų atiduotas lietuviams. Lu
ke sovietų okupacijos rusų re
voliucinė kotnišija sušaudė 1,- 
500 lenkų.

“*A)r tas parodo neutrališku- 
mą ir teisingą v*W^6s 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Lenkai puls 
' ant Kauno
Patįs lenkai pripažįsta, kad Ru
sija išdavė Lietuvą, o tautos ly
ga yra visai bejiegė. Lietuviai 

vistiek ginsis nuo lenkų.

RYGA, spalių 12. (Rišo Chi
cago Daily News koresponden
tas Isaac Don Levine). — “Mes 
išdavėme Ukrainą, o jus išda
vėte Lietuvą“, pasakė vakar 
Lenkijos delegacijos narys Sta
sys Grabski Rusijos delegacijos 
galvai Adolfui Joffe.

Lietuva tečiaus pirmoji turi 
užmokėti kainą. Lenkų įsiver
žimas į Lietuvą ir užėmimas 
Vilniaus sekė prieš pnulinę tai 
ką su sovietų Rusija. Paklausti 
čia lenkai apie•gen. Želigovs
kio užgriebimą Vilniaus, jie nu- 
':odo į d’Anmmzio avanturą 
Fiume, kaipo į precedentą.

Niekurie dabotojai sako, kad 
lenkų paėmimai Vilniaus pri- 
rodo mažosioms Paballijos ša
lims silpnumą tautų lygos. Spa
lių 6 d. tautų lygos komisija pa 
siūlė Lenkijai ir Lietuvai per
traukti kariavimą. Spalių 7 <1. 
buvo padalyta Suvalkuose len- 
kų-lieluvių mušiu paliauba.‘Tuo 
pačiu laiku lenkų spėkos už
puolė Lietuvos armiją palei Ly
dos geležinkelį, Vilniaus krip- 
tyje. Po kruvino mūšio gen. 
Ži'lgovskio kareiviai užėmė 
N’ilnių spalių 9 d. jk> piel.

Lietuvos valdžia išleido pra
nešimą, kuriame ji sako, kad 
gen. želgovvskio korpusai yra 
dalimi reguliarės lenkų armi- 
’os, kaltina lenkus sulaužyme 
mūšių paliaubos prižadų ir at
sišaukia į pasaulį paramos.

Lietuvos padėtis/skaitoma kri 
tiška, kadangi laukiama lenkų 
puolimo ant Kauno. Lietuvos 
pasiuntiniai čia pareiškė, kad 
užpuolikam bus padarytai des
peratiškas pasipriešinimas.

8 ŽMONĖS NUSINUODIJO.
COUNCIL BLUFFS, la., sp. 

12. Du žmonės mirė nuo už- 
sinuodijimo vynu viename po- 
kilyje. Kalbama, kad šeši daly
vavę gorime irgi mirė, bet po
licija dar nespėjo apie tai pa
tirti.

Graikijoj* karalius arti mirties.
ATHENAI, sp. 12. Graiki

jos karalius Aleksandras yra 
arti mirties. Jį perietą savaitę 
įkando beždžionė ir jis delei to 
susirgo. Garsus Paryžiaus dak

taras skubiai gabenamas pas 
karalių.

elgimąsi “ klausia lenkai. “Ar 
galima daugiausia lenkų apgy
ventą miestą palikti jų ranko
se?“

Didelės Prakalbos
NORTH SIDE

Rengia LSS. 81-ma Kuopa se- 
redoj, spalių 13 d., 7:30 vai. 
vakaro, Liuosybės Salėj, 1822 
Wabansia Avė.

Kalbės: Adv. K. Gugis, kandi
datas j Minicipalio teismo tei
sėjus, ir P. Dubickas.

Kviečiame vietos ir apielinkių 
lietuvius gausiai atvykti.

Komitetas.

1
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RUSIJA IR LENKIJA JAU PASIRAšE LAIKINE TAIKA
Vilniaus grobikai paskalba 

naują “valstybę"
Reikalauja dar Gardino
Rusų bolševikai neteko Kijevo

Lietuviai tikisi lenkŲ puolimo ant Kauno
L ENKI J A IR RUSIJA 

PASIRAŠĖ TAIKĄ.

Pradinė sutartis ir mūšių 
liauba pasirašyta vakar vakare. 1

t v • •
Z1UI.

Tada eina rubežius iki eže
ro ant Iterezinos upės ir iki Za- 

pa- žečik kaimo, o nuo ten iki Vi- 
I lijos upės ties Dolginov ir to- 
! liau pak i Vilijos upę iki Dolgi- 
novo kelio.

Tada eina palei Ilia upę iki
RYGA, spalių 12. — Pradinė 

taikos sutartis ir mušiu paliau-i 
ba tapo pasirašyta Lenkijos ir ■ upelio Rybčanka; paskui palei 
Rusijos sovietų taikos delegatų Rybcanką iki Rodoškovice, o 
čia šiandie (utarninke) 7:10 j paskui iki Minsko-Baranavičių 
vai. vakare. I geležinkelio ties KoLsovo, tada

Galutinas taikos* konferenci- 
jos posėdis buvo atidarytas so- 
vietų delegacijos pirmininko. 
Joffe 5:50 v. vak. Pirmininkas.

Cimkoviče ir tarp Klek ir Cim- 
koviče iki Varsa vos-Mask vos

skaitė rusišką tekstą pradinės 
taikos sutarties. (
Joffe ir Dombski užganėdinti.

kelio ties r uipaviciais, o 
Kumpinusiu kielių iki La n 
a . t i Cudzino.

Tada palei Lva upę iki 
šyn ir Sluč upių, tada palei 
čik upę upėmis 1 toriu

tada 
upės

Kp-

Abu, kaip Joffe, galva sovie* iki Novi Tau; tada iki 
’ 1, ir Zbruč upės iki jos 

m ui su Dniestru.
“Rusija ir Ūkiaina

tų delegacijos, kaip ir Dombski, 
lenkų delegatas, išreiškė užsi- 
ganėdfrumą taikos sąlygomis.

Rusiją ir Ukrainą ir Rusijos i: 
Ukrainos per Lenkiją.

13. sk. Abi pusės sutinku pa
daryti specialę sutartį apie mu-
šių paliaubą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Gen. Želigowskio 
žygiai

reiškia, kad visos jų priimtos 
obligacijos ir laimėtos sutarti
mi teisės paliečia visą teritori
ją į rytus nuo iiibežiaus linijos, 
kuri buvo dalimi senosios Rusi
jos imeprijos.

15 sk. susitariama tuojaus 
pradėti tarybas apie galutiną

17 sk. Pradinė sutartis p; i-I 
klauso nuo ratifikavimo ir da-Į 
rosi verstina po apsimainymui 
ratifikivimu doku meninis, kas 
įvyks Liepoj ui už 6 dienų po ra
tifikavimo. Abi pusės sutinka 
ratifikuoti už 15 dienų po pa
sirašymui .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920

required by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI NETEKO 
KIJEVO.

as

paėmė Ukrainos sukilėliai. 
Vrangelis eina priekyn.

sak čia ganių žinių, Ukrainos 
sukilėliai užėmė Kijevą, laikiu
sioms miestą bolševikų spe-

ir Vilija I koms apleidus jį. 
Lonovoi ' 
susilieji- ,

atsižada 
Bolšt'vikai tvirtina, kad pradi- savo teisių prie teritorijos į va- 
nė sutartis yra daug mažiau, varus nuo šio rubežiaus, kuo- 
patogi, negu pasiūlyta Lenkijai , met Lenkija atsižada visų pre- 
taika pereitą vasario m. Lenkų ' tenzijų prie teii itorijų į rytus 
nepavykimas įrašyti į pradinę j nuo šio rubežiaus.
sutartį fiinansinį susitaikimą “Abi pusės sutinka, kad jei 
abelnai skaitoma sovietų trium- ginčijamos teritorijos tarp Len- 
fu. kijos ir Lietuvos sudaro dalį te-

Lenkija gi gavo daug dau- ritorijų į vakarus nuo nužymė
čiau teritorijos, negu kad buvo , to rubežiaus nuosprendis apie 
tikėtasi konferenciją atidarant jų priklausimą Lenkijai ar Lie
te daugelis lenkų skaito atski
riantį Lietuvą nuo Rusijos ko
ridorių daug svarbesniu lai

mėjimu, negu kad visos pada
lytosios koncesijos.

Prancūzai yra aiškiai nepa; 
tenkinti ir, matomai, nori tęsi
mo karo.

Uždarymas Lietuvos 
yra skaitomas 
perimentu.

Rusijos-Lenkijos pradinė
sutartis.

tuvai, priguli vien nuo Lietuvo? 
ir Lenkijos.

Toliau sutartis užtik:ina, kad 
abi pusės gerbs viena kitos so- 
verenitetą ir nesi maišys į viena 
kitos vidurinius reikalus, taip
jau neduos pagelbos tokioms 
organizacijoms, kurios prie-

abelnai varta stengsis sugriauti tvarką 
abejotinu eks-' ir valdžią kitoje šalyje. Po ra- 

Į tifikavimui abi pusės prisižada 
j neduoti pagelbos už: ubežiniam 
i kariniam veikimui prieš kitą 
Į pusę.

Trečias skirsnys (2 skirsnį 
paliaubos ir J telegrama nepaduoda) parėdo, 

pradinės taikos sutartis nebuvo kad abiejų šalių 
pasirašyta šiąnakt (panedėlyj). laisvę 
Prisiėjo' atidėti iki rytdienos, ka 
daugi negalima buvo suspėti 
prirengti Ukrainos tekstą.

Pirmas skirsnis pradines tai
kos sako:

“Susitaikančios puses pripa
žįsta nepriklausomybę Ukrai
nos ir Baltgudijos ir nutarė, kad 
rubežius taip Lenkijos iš vie
nos pusės ir tarp Ukrainos ir 
Baltgudijos iš kitos pitses eitų 
sekama linija“:
Lenkams tenka visa Vilniaus 

gub.

Dauguvos upe nuo Latvijos ir 
Rusijos rubežiaus iki vietos, j 

km? Vilniaus gub. rubežius su
sisiekia su Vitebsko gub. rube- 
žiu. Tada rubežius eina palei ; 
Vilniaus ir Vite^bs'ko gub. Ui- f jaus 
bežių iki Ožechovno. Tada vėl transportaeijas ir 
Vilniaus gub, rytiniu parubežiu tartis, 
iki kur susijungia Dauguvos, Į 
Lepel ir Borisov < 
mio čia iki Malaja čerina rūbe- vą Lenkijos transportaciją per žyklose.

RYGA, spalių 11. —1 Rusijos-! 
Lenkijos musių p<»i;«*nivxa ir I

piliečiai turi 
pauilrinkti Rusijos ar 

Lenkijos pilietybę.
4-tas skirsnys \ gvarantuoja 

mažumų teises abiejose šalyse.

žada reikalavimo karo išlaidų ir i 
karo nuostolių tarp tų dviejų I

Vrangelis pradėjo ofensivą.
SEVASTOPOLIS, sp. 12. 

{Gtn. Vrangelis pradėjo lauktą 
I ofensivą prieš 6-tą bolševikų ar 
m i ją už Dniepro upės.

Vrangelis taipjau eina 
(Charkovo, ties Chcršoniu.
Bolševikai mobilizuoja didesnę 

kariuomenę.
PARYŽIUS, sp. 12. Perim

tas bevieliais pranešimas pa? 
! skelbia sovietų dekretą, mobili- 
1 zuojantį Rusijos piliečius, gi- 
1 musius 1886, 1887 ir 1818 m.

Garsus kavalerijos vadas, 
gen. Rudenni, galutinai pertrau- 

, kė ryšius su sovietų vaklžia ir 
rekrutuoja anti-bolševikiškus 

{puolimui ant Kijevo, pasak 
• Francijos užrubcžinių reikalų 
I ministerijos gautų žinių.

Gen. Semiono vos Siberijoje 
taipjau pranešė Vrangeliui, kati 

i jis skaito save Vrahgelio pa- 
į valdiniu ir laukia jo poliepimų.

Nikolajev, svarbi Rusijos lai- 
I vyno stotis prie. Juodųjų jūrių, 
lapo paimta sukilėlių.
Bolševikai puls ukrainiečius.

. VARŠAVA, sp. 12. — Lenkų 
pranešimas sako, kad rusai kon
centruojasi palei pietinį frontą 

< užpulti ukrainiečius kaip tik 
bus pasirašyta mušiu paliauba 
su Lenkija.

ant

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920

6- tas sk. paredo apsimainy- ' as required by the act of Oct. 6, 1917
' mą karo belaisviais. Į LENKAI VERŽIASI Į RUSIJĄ.

7- tas sk. parėdo apsimainy
mą civiliais belaisviais.

į 8-tuoju skirsniu abi pusės su- 
i taria tuojaus atšaukti visus te
galimus veikimus prieš belais
vius. i

9- tas sk. parodo amenstiją. i
10- tas sk. nustato .principus 

likvidacijos, kokia 
galutinoj sutartyj.

11 sk. Abi pusės 
tartis apie

bus sutarta

sutinka tuo- 
pfrklybines 

telegrafo su-

PASKELBĖ VILNIŲ NAUJA 
“VALSTYBE“.

želgowski Vilniaus “valstybėn“ 
įskaito Gardiną. Siūlo tarybas 

Lietuvai.

VARŠAVA, spalių lt. — Len
kai, kurie išvažiavo iš Vilniaus 
pereitą seredą, tvirtina, kad

rvti k:alus Vilniaus lenku na
muose ir kad pasidarė nesma
gios sąlygos dėl lenkų gatvėse.

Lidos žinia sako, kad Centra- 
linė Lietuvos vaklžia (taip pa- 
sivadno gen. Želigovskio “val
džia” Vilniuje) paskelbė 
mą naujos valstybės.

Eilė proklamacijų tapo 
ta. Pirmoji paskelbia

ikuri-

išleis- 
naują 

valstybę ir pažada artimoj atei
tyj sušaukti seimą. Antroji 
proklamacija, adresuota Lenki
jos valdžiai, prašo atleisti už 
pakėlimą maišto gen. Želigo\vs- 
kio kareivių ir praneša apie į- 
kuiimą naujos valstybės, į ku
rios teritoriją, kaip nužymima, 
įeina Gardino miestas su Ne- 
mund upe, ikaipo stkiriančią ją 
liniją nuo Lenkijos.

Trečioji proklamacija yra de 
k lai arija Kaunui ar senąjai Lie
tuvos valdžiai, šildanti pradėji
mą tarybų apie santikius atei
tyje tarp tų dviejų šalių.
Lenką? nori Vilnių aneksuoti.

LONDONAS, spalių 11. — 
Užrubcžinių reikalų taryba sei
me Varšuvoje priėmė rezoliuci
ją, pritariančią Lenkijos anek- 
savimui Vilniaus distrikto, sa-

Lietuviai smerkia talkininkus.
RYGA, spalių 11. Lietu

viai čia išleido pranešimą, ata
kuojantį lenkus ir talkininkus, 
įskaitant Jungtines Valstijas ir 
kaitantį juos alsakomingais 

už siuntimą reikmenų Lenki
jai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI “NEUŽGIRIA“ 
VILNIAUS UŽĖMIMO.

Sako, užgriebimas buvo pada
rytas priešingai jų paliepimams.

Tautų lyga teiraujasi.

LONDONAS, sp., 11. — Kad 
lenkai veržiasi to-li į Rusiją, 
yra palodyta vakarykščiame 
bolševikų pranešime, kad smar
kus mušis su įvairuojančiu pa
sisekimu siaučia Ole.vsik apy
gardoje (BO m. į šiaurryčius 
nuo Rovno).

Paryžius, spalių 12. Len
kijos legacija Paryžiuje, šiandie 
išleido sekamą oficialį praneši
mą apie Vilniaus užėmimą:

“Lenkijos valdžia visai pa
smerkia pasielgimą lietu vi ų- 
baltgudžių divizijos, komanduo 
jamos gen. Želigovvskio ir skai
to tai aktu nepaklusnumo. Val
džia panaudos visą savo įtekmę

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

HANNIBAL, Mo., sp. 12.
i 2 žmonės liko užmušti įę 1 šu

! 12. Sutariama į galutiną su- .žeistas ekspllozifoj Atlas Port 
distriktai, b tartį’ įdėti parėdimus apie lais- land Cement Cd. akmb’nų lati-

PINIOŲ KURSAS.
Vakar, spalių 12 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

........... $3.50 
.......... $0.39 
f rankai 4.25 

14.00 
. $2.95 
L 15.04 

24.65 
$1.65 
$0.45

$31.05 
.. $13.80 
...v $6.20 
... $19.70 
.... $1.65

uuioiių, v

Amerikos pinigais iiaip 
Anglijos 1 svaras .. 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos, už $.1 ..
Danų 100 kronų .....
Finų 100 markių .....
Franeijes, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ...v.....  lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų .. 
Norvegų 100 kronų 
Šyęicarų 100 frankų 
švedų 100 kroną .-.v... 
Vokiečių 100 markių

išrišimui incidento patenkinan
čiu bildu”.

Leon Bourgeois, pirminin
kas tautų lygos pildomosios ta
rybos telegrafavo , pasiųstos į 
Lietuvą karines misijos galvai, 

' reikalaudamas kad butų pri
siųstos žinios apie nuolikius 
Vilniuje, kad galima butų pada
ryti lokį veiksnį, kokis sėkmin
gas užbaigimui lenkų insurgen
to gen. Želigovskio užėmimą 
Vilniaus miesto.
Lenkų kabinetas svarsto apie 

Vilnių.
VARŠAVA, spalių 11. — Ru

sijos ir Lenkijos musių paliau
ba įeina galėn spalių 18 d. Ru
sija sutiko nesimaišyti į nami
nius Lenkijos ir Lietuvos reika-

kuose galbūt bus pakviesti su
laikyti Lt nkijosilLietuvos gin
čus, kalusius detei vadovau

jamų gen. Želigo\vskio lietuvių 
ir lenkų kareivių insurgentų už
ėmimo Vilniaus.

Šiandie Lenkijos įkabinėtas

piilyginta prie maišto. Ta|>o 
pareikšta, kad jis užgriebė Vil
nių priešingai jam duotais len
kų generalinio štabo ^liepi
mais. Valdžia laike užgriebi
mo pienavo perkelti gen. Želi
govskio kareivius į kitą dalį

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI PERSERGSTI
LENKIJĄ.

Pataria sustabdyti grobimąsi 
žemiu. Svarsto Vilniaus 

klausimą.

PARYŽIUS, spalių! 12,. — Pe- 
til Parisicnne sako, kad Fran
ci ja ir Anglija pasiuntė bendrą 
notą Lenkijai, patardami dides
nį nuosakumą rubežių klausi
me.

Eina apsimainymas nuomo
nėmis apie lenkų-lietuvių ka
reivių užėmimą Vilniaus, sako 
Echo de Paris, kuris tvirtina, 
kad jos neskaito, jog Varšuvos 
valdžios atsakomybė yra įmai
šyta.

Laikraštis priduria, kad val
džios nuomone, suradimas kaip 
išrišti tą padėtį yra darbu tautų 
lygos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VRANGELIS ATSISAKO PRI

PAŽINTI UKRAINĄ.

spa- 
Vrangelis atsi- 
Ukrainos sepa- 
noii atsisikirti 
paskelbdamas,

KONSTANTINOPOLIS, 
lių 10. Gen.

ralistais (kurie 
nuo Rusijos), 
kad jis kariauja už ekonominę 
federaciją su kita Rusijos dali
mi. Jo paskelbimas galbūt pa
naikina tiesioginį kooperavimą 
su gen. Petį ura.

Naujas Diazo sukilimas 
Meksikoje.

VERA CRUZ, sp. 10. — 3.000 
kareivių, kurie sudarė Felix Di- 
az “armiją”, vėl sukįlo Vera 
Cruz valstijoje. Jie paskelbė 
nalują sukilimą protestuodami 
prieš nutarimą deptfrtub'ti jų va 
dą Dinzą. ,

True translation filcsl with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 13, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Vilnius ir Fiume
Vilniaus užgriebimas prilygsta 
Fiume avanturai. Nors Lenki
jos valdžia ir “smerkia“, bet 
kartu džiaugiasi užgriebimu.

VARŠAVA, spalių 11. — (Ra
šo Chicagos Daily News kores
pondentas William E. Nash).— 
Lenkijos užrubcžinių reikalų 
ministerija šiandie pasišaukė vi 
sus talkininkų šalių korespon
dentus Varšuvoje, kad paskel
bus Lenkijos nekaltumą liukų 
kareivių užgriebime Lietuvos 
sostinės Vilniaus. Trumpai su 
glaudus, tas užgriebimas buvo 
apibudintas kaipo privatine 
avantirra gen. Želigovvskio. Kaip 
jis, taip ir jo kareiviai paeiną 
iš Vilniaus gub. ir todėl nėra 
po Lenkijos jurisdikcija. Jis tu
rįs 5,(MM) kareivių.

šio užpuolimo panašu
mas i| Gabriele d‘An- 

nunzio užpuolimą ant Fiu
me yra labai didelis. Abu 
miestai yra Balnikėmis tarp 
svetimos tautos gyventojų ir 
yra surišti su savo buvusia ša
limi stipriais sentimentaliais 
ryšiais. Lenkija i: Italija yra 
pilnai įsitinusios į teisingumą 
savo reikalavimų.

Isloj-iniai ryčiai Vilnių jun
gia su Lenkija (?) tuo pačiu 
būdu, kaipo Fiume yra sujung
tas Venecija ir Italija. Jei nie
ko nebus daroma, Lenkija per
matė netekimą miesto.

Vi luinus yra veik tiek pat la
bai reikalingas Lietuvos eko
nominiam gyvenimui, kaip Fili 
mojyvra reikalingas .Ingo/ Sla- 
vijai.

Vienatinė stoka panašumo 
yra tame, kad Vilniaus užgrie
bime nedalyvavo garsus artis
tas sakysime Ignac lAide- 
resvski. Del pilno panašumo 
kareiviais turėjo vadovauti ne 
kareivis Želigowski, bei didysis 
muzikas.

Pareikšdama Lenkijos val
džios nekaltumą šiame dalyke, 
užrubcžinių reikalų ministeri
ja nurodė 'sekamus fiiktus: 
gen. Želigovvski vakar lelefona- 
vo į Varšavą, rezignuodamas ii* 
savo vietos Lenkijos armijoje. 
Jis išleido proklamaciją, kad jis 
nori užtikrinti žmonėms apsi- 
spcrend’imo teisę, o ne. bruta
liai aneksuoti apygardą pagelba 
spėkos. Jo ik aliuviai, tegalini 
yra greičiau lietuviai ir baltgu- 
džiai, o ne lenkai. Dvi valan
das prieš užpuolimą iš Varša- 
vos taijM) pasiųsta telegrama, 
pasiūlanti tęsimą spalių 13 d. 
Varėnoje tarybų tarp Lietuvos 
ir Lenkijos.

“Ar tas neprirodo, kad Len
kija nieko nežinojo apie užpuo
limo pienus”? klausė ministeri
ja.

Į True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 13, 1920

| as required by the act of Oct. G, 1917

Lenkai puls
' ant Kauno
Patįs lenkai pripažįsta, kad Ru
sija išdavė Lietuvą, o tautos ly
ga yra visai bejiegė; Lietuviai 

vistiek ginsis nuo lenkų.

RYGA, spalių 12. (Rašo Ghi- 
cago Daily News koresponden
tas Isaac Don Levine). — “Mes 
išdavėme Ukrainą, o jus išda
vėte Lietuvą”, pasakė vakar 
Lenkijos delegacijos narys Sta
sys Grabski Rusijos delegacijos 
galvai Adolfui Joffe.

Lietuva tečiaus pirmoji turi 
užmokėti kainą. Lenkų įsiver
žimas į Lietuvą ir užėmimas 
Vilniaus sekė prieš pradinę tai 
ką su sovietų Rusija. Paklausti 
čia lenkai apie •gen. Želigows- 
kio užgriebimą Vilniaus, jie nu- 
';odo i d’Annunzio avantura 
Fiume, kaipo į precedentą.

Niekurie <labotojai sako, kad 
lenkų paėmimam Vilniaus pri- 
rodo mažosioms Paballijos ša
lims silpnumą tautų lygos. Spa
lių 6 d. tautų lygos komisija pa 

i siūlė Lenkijai ir Lietuvai per- 
{ traukti kariavimų. Spalių 7 <1. 
buvo pada yta Suvalkuose len
kų-lietuvių mušiu paliauba.‘Tuo 

; pačiu laiku lenkų spėkos už- 
! puolė Lietuvos armiją palei Ly- 
j dos geležinkelį, Vilniaus krip- 
[ tyįe. Po kruvino mūšio gen.
Želgoyvskio kareiviai užėmė 
Vilnių spalių 9 d. |m> piel.

Lietuvos valdžia išleido pra
nešimą, kuriame ji sako, kad 
gen. želgowskio korpusai yra 
dalimi reguliarės lenkų armi- 
’os, kaltina lenkus sulaužyme 
mūšių paliaubos prižadų ir at
sišaukia į pasaulį paramos.

Lietuvos padėtis/skaitoma kri 
tiška, kadangi laukiama lenkų 
puolimo ant Kauno. Lietuvos 
pasiuntiniai čia pareiškė, kad 
užpuolikam bus padarytas des
peratiškas pasipriešinimas.

8 ŽMONĖS NUSINUODIJO.
COUNCIL BLUFFS, la., sp. 

12. Du žmonės mirė nuo už- 
sinuodijimo vynu viename po- 
kilyje. Kalbama, kad šeši daly
vavę gėrime ilgi mirė, bet po
licija dar nespėjo apie tai pa
tirti.

Graikijoj* karalius arti mirties.
ATHENAI, sp. 12. — Graiki

jos! karalius Aleksandras yra 
arti miities. Jį perietą savaitę 
įkando beždžionė ir jis delei to 
susirgo. Garsus Paryžiaus dak

taras skubiai gabenamas pas 
karalių.

Abelnai sakant, Varšuvos gy
ventojai neslepia savo pasiten
kinimo tuo nuotikiu. Aš gie
dojau daugelį žmonių, kaltinan
čių lietuvius susidėjime su Ru
sijos bolševikais. Jie sako, kad 
liepos 10 d. buvo padaryta tarp 
jų slapia sutartis. Liepos 14 d. 
sovietų armija įėjo į Vilnių, 
nors miestas tapo formaliai 
lenkų atiduotas lietuviams, l/u- 
ke sovietu okupacijos rusų re
voliucine kcimisija sušaudė L- 
500 lenkų.

“‘Air tas parodo neųtrališku- 
mą ir teisinėtą Y»Wži6s

elgimąsi ” klausia lenkai. “Ar 
galima daugiausia lenkų apgy
ventą miestą palikti jų ranko
se?“

Didelės Prakalbos
NORTH SIDE

Rengia LSS. 81-ma Kuopa se- 
redoj, spalių 13 d., 7:30 vai. 
vakaro, Li uosybes Salėj, 1822 
Wabansia Avė.

Kalbės: Adv. K. Gugis, kandi
datas j Minicipalio teismo tei
sėjus, ir P. Dubickas.

Kviečiame vietos ir apielinkių 
lietuvius gausiai atvykti.

Komitetas.
-•



Svarbus ^skalbimas
KRAUZE STATE 
SAVINOS BANK

1341 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois

Seniausis Valstijinis Bankas ant N. W. Siunčia Savo 
I*inigų Siuntimo Skyriaus Manadžerj 
PONĄ P. ROSENHOUSE SPECIALI 

ATSTOVĄ LIETUVON

Nuo šios dienos už 14 dienų išvažiuoja

Ar nori pasiųsti pinigų, kad jūsų draugai tikrai 
gautų prieš Kalėdas? Jeigu taip, tai atsišauk į Banką 
tuojaus. Musų atstovas bus į dvi savaiti nuo šian
dien Kaune ir ypatiškaPprižiurės ir kitas Lietuvos 
vietas, visur ir kiekvienų užsakymų, kuriuos pasiims 
su savim. — Nepraleiskit šios progos.

KRAUSE STATE SAVINGS BANK
Turtas virš $4,000,000.00

Atdara šiandien iki 8 vai. vakare.

w*^111"."11. . ................ ..........

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Radvilionįu dvaras, Šeduvos 
valsč. Ratlvilionių dvaro poni 
Ropicne pasikvietė pas save 
miliciją, įskųsdama darbinin
kus, kad, girdi, jie turį bombų. 
Atvyko milicija su savo vyres
niuoju ir ėmė daryti kratų. Kra
tė, jieškojo, bombų po visas kū
tes, po daržines, po grinčias, po 
augšlą ir visur. Ant augšto ra
do lovelį prismirdusį degtine. 
Suprato, kad turbūt kur nors 
degtinė varoma. Ėmė dar stro
piau jieškoli negu bombų ir 
netolimam miškely] atrado ku
bilą ir triubas degtinei dairyti. 
Susikrovė viską vežiman, ir 
kadangi buvo jau vėlus vaka
ras, lai apsinakvojo dvare. 
Naktį kažinkas metė prie gūn
iai bombą, kuri sprogdama iš
nešiojo visus gonko stiklus. 
Milieijantai šoko iš miegų ir bė- 
go laukan žiūrėti, bei nieko ne
sugavo; 1r šiandie nežinia, kas 
tą bombą buvo paruošęs. K. L.

Markes iš Roselandi i Lietuvą
$1.75 už 100 Lietuviškų Markių

Dabar siunčiam pinigus Į visas dalis Lietuvos ir į trumpą laiką 
sugrįžta. Icvit-a. su pitrušu priėmėjo piniprvj- Tsfc levitu mes iltį- 

duodam .-iuntėjui <lel atmininio, kad jo žmonfis priėmė pinigus ku- 

riuos jis siuntė gelbėti juos.
Siųskite pinigus į Lietuvą per

• J. C. Astrauskas, Asst. Cashier

KIMBARK STATE BANK
(Taupymo Valstijinis Bankas)

Kapitalas $100,000.00
108-ta gatve ir Michigan Avė.

Chicago, III.

EXTRA! EXTRA!
Dideles Prakalbos ir Krutami Paveikslai

— įvyks —
Seredoje, Spalįo-Oct. 13 d., 1920

F. Svereckio Svet., 8756 Houston Avė.
So. Chicago, III. 7:30 vai. vakare

Lietuviškai kalbės DR. A. L. GRAICIUNAS ir kiti. Angliškai 
kalbės Prof. M. A. De Sherlinin. Prie to bus rodomi labai žingeidus 
Kruiami Paveikslai. Ateikite visi, o busite užganėdinti.

ĮŽANGA veltui.
Užkviečia visus,

LIET. KRIKš. LITER. DR-GIJA 
Juozas Vaitulis, Pirm.

———■ • „ . .i ------------------------ --------------------------------------------------- ------------------------------------------------—........................... ...............

Žalpiai, Raseinių apskričio.

Pastatytas naujas puikus mo
kyklos namas tebestovi neįtai- 
svtaa dėl lėšų stokos, kuriu val
džia žada duoti, bet vis neduo
da... Valst. Sąjunga kuopa nu
tarė visomis savo jiegomis 
mokyklos statymo darbą remti 
ir išrinko iš savo narių tarpo 
komisiją iš 3 asmenų: Pr. Ko- 
valiauskis, B. Veryga i,r L. Šalt- 
iniris. Toji komisija susitarus 
su mokyklos statymo Taryba tu 

ri rūpintis be .alodais išgauti 
iš Raseinių apskr. valdybos val
džios pažadėtų lėšų ir varyti 
mokyklos Įtaisymo darbą pir
myn. Pasidarbavus reikia ti
kėtis Žalpiečiai galės vaikus šią 
žiemų mokyti naujoj mokykloj.

(“L. Uk.”] '

Rusų pabėgėliai.

Tauragė. Į vietos komendan
tūrą daug atvedama bėgančių 
iš Vokietijos internuotų raudo
nosios armijos karininkų. Visi 
jie skundžiasi, kad belaisvė Vo
kiečiuose jiems* nepakančiama 
esanti ir bėga į Husus.

Lenkų pabėgėliai.
Lauksargis. Čia slapstosi 

trys lenkų a unijos persirengę 
karininkai, kurie šelpia bėgan
čius iš nelaisvės lenkus karei
vius ir siunčia juos atgal į lenkų 

kirmiją. O bėgančių lenkų ka
reivių iš I). Lietuvos gana daug 
pasilaiko.

NEPAPRASTA PROGA ' 
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymų: 

Mes išleidome iš mugu palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rųšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome spndėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Viktrolos 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 mčlina ir ruda oda, aštuo- 
uios 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 gvarantuojaine, kad sučedysite be.tik $37.00

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

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

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoffo Aptiekų

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

Rusišku ir Turkiškos y«uos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St
Arti St. Louis Avė.

CUfCAGO, ILL.

Naumiesčio atstatymas.

Naumiestis. Tauragės apsk. 
1914 — 15 karo metais išdegin
tas Naumiestis, vėl pradėjo at
sistatydinti. Vieni pasistatė lai
kinas budeles, kili — didelius 
puikius 2 augštų medinius na
mus. Plytų dirbtuvės nėra, dėl 
to ir norintieji negali iš plytų 
dalyti. Gaila dar, kad po lokio 
išdeginimo buvo geriausias lai
kas išplanuoti miestą ir geres
nėj tvarkoj atsistatydinti, o to 
nebuvo padaryta (rodos vietos 
valsčiaus savyvaildybč reikala
vo ailgšlesnę valdžią duoti ma
tininką miestui išplanuoti, bet 
jokių iš to vaisių neįvyko), iv 
žmogus statos namus ant senų
jų pagrindų. Naumiestis yra 
geroj prekybai vieloj, ir dėl to 
netrukus turės jis išaugti į di
delį miestą, taigi ir reikėtų au
kštajai valdžiai pasirūpinti su
tvarkyti miestas, kol dar laikas 
yra, paskui pastačius daugiau 
namų, bus sunkiau išplanuoti'ir 
sutvarkyti. [V V. Aidas”]'

Skerdimas Žydu Vilniu
je Lenkams Viešpa-

< taujant.
Binghamtono (N. Y.) Press 

spalių 2 dienos laidoj išspausdi
no lai;ką, kurį vienas to miesto 
gyven lajas George Gilinsky ga
vo iš Vilniaus nuo savo tėvų. 
Laiške labai vaizdžiai aprašo
ma, su kokiu neapsakomu žiau
rumu lenką] persekiojo žydus 
laike savo šeimininkavimo Vil

NAUJIENOS, Chlcagff, UI.

niuje-ir išeidami iš jo. Laiškas 
skamba:

“Kad liepos 11 dienų, 1920, 
Vilnių ir apygardų užėmė Lie
tuvos kariuomenė, musų gyve
nimas visai persimainė. Dabar 
jau pasibaigė tie musų kentėji
mai, visi tie baisus persekioji
mai, kuriuos teko pergyventi 
Lenkų viešpatavimo melu. Lie
tuviai labai mandagiai * elgiasi 
su mumis elgiasi ir stengiasi 
sudaryt kuodraugiškiausių san
tykių kaip su žydais taip ir su 
kilų tautų žmonėmis. Bet ka
da mus valdė lenkai, jie perse
kiojo mus kaip šunis, ir jeigu 
kalbėjo į mus, tai tik šlykščiau
siais užgaunamais ir niekina
mais žodžiais. Dabar jau'vis
kas ramu, bet liepos menesio 
10 dieną, taigi prieš pat pasi
traukimų iš musų krašto, len
kų kariuomenė, apleisdama 
Vilnių, paliko lokių baisių savo 
piktadarybės ir barbarybės žai
zdų, kad mes jų negalėsime už
miršti ligi grabo lentos.

Savo pasitraukimą iš Vil
niaus lenkai šventė baisiausiais 
plėšimais, atimdami iš musų 
visa ką ir paleisdami mus visai 
plikus. O ko negalėjo paimti, 
tai sulaužė, sudraskė. Baisu 
buvo žiūrėti, kaip jie daužė 
langus ir pro juos viskų metė 
gatvėn — rakandus, rublis, prie 
galvius, visokias brangmenas ir 
11. Prisikimšę kišenius graznų 
privatiniuose namuose jie ėmė 
plėšti sankrovas. Kad aš užpro
testavau dėl plėšimo mano nuo
savybes, jie ėmė šaudyt į mane 
ir į mano dukterį. Gerai dar, 
kad lininis pasiseki? paliepti ir 

pasislėpti rugių lauke. Lenkai 
išrausė visus namus, musų bc- 
jieškodami, ir rausdamies lau
žė ir draskė visa, kas tik jiems 
po ranka pakliuvo.

Musų miestą lenkai užėmė 
1918 melais, o apleido šių metų 
liepos 11 dieną. Per visų tą lai
ką jie elgėsi su nulinis kaip koki 
žmogėdros. Kad kareiviai plė
šė, .vogė ir skerdė nekaltus 
žmones, jų ofieierai stovėjo sau 
ir ramiai žiurėjo kas dedasi, 
nieko žudeikoms nesakydami.

Daug žydų jie išvesdavo iš 
namų į gatvę ir čia prie pat du
rų sušaudydavo. Bet lavonų 
nebuvo galima imti nuo gat
vės per tris dienas, o jeigu kas 
drįsdavo paimli, kad palaido
jus, tas bematant buvo sušau
domas. Vieną kartą buvo ši
toks tiesiai širdį veriantis atsili
kimas Vilniuj. Du lenkų ka
reiviai gatvėj sušaudė 10 metų 
vaikutį. Vienas studentas žyde
lis pro langą matė tą žvėriškų 
žmogžudystę, tat tuojaus nubė
gęs žemyn jis nuėjo j Lenkų 
Raudonąjį Kryžių prašyti pa
galbos. Ne tik pagalbos jis ne
gavo, bet dar jį čia, sumušė. Vi
sas sumuštas, sugrįžo jis atgal; 
vaikutį rado dar gyvą ir jis 
jį įsinešė vidun į savo kambarį, 
bet čia tas vaikutis tuojau mi
rė. Po valandėlės ateina pas, jį 
tie palys du kareiviai ir liepė 
studentui sekti paskui juos. 
Nežiūrint motinos meldimų, 
kareiviai pasiėmė jį ir nusivedę 
Katedros Aikštėn, peršovė. Pa
sirodė betgi kad ne mirtinai jis 
buvo pašautas: po valandėles 
jis atsigavo ir šiaip taip parėjo 
namo. Bet veikiai vėl tuodu ka
reiviu atėjo j jo namus ir liope 
jam eiti kartu su jais. Kadangi 
jis buvo sunkiai sužeistas ir gu
lėjo, negalėdamas paeiti, tai ka
reiviai ištraukei jį iš lovos, išvil
ko gatvėn ir čia prie pat durų, 
motinos akyse, subadė jį durtu
vais, prigrūmodami motinai, 
kad jeigu ji drįsianti paimli la
voną, tai su ja busią tas pat) pa
daryta.

Per tris dienas lenkai išsker
dė Vilniuje 3000 žydų. Kad A- 
merikos Komisija lankėsi Len
kuose ir viena trylikos metų 
mergaitė papasakojo jai, kaip 
lenkai nužudė jos tėvą, motiną 
ir dvi seserį, generolas Judson 
buvo taip pasibaisėjęs, kad su* 
suko: “Man gėda dėl krikščio

Sereda, Spalių 13 3., 1920

Pinigai Išmok
Lietaoįe

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:

Jonas Vaitkunas 
Vladas Kazlauskas 
Antanas Petkus 
Adomas Košia 
Uršulė Kamila 
Jonas Mikulskis 
Edvardas Mickevičių 
Juozapas K ringelis

* Juozapas Rutkauskis 
Marei joną Rutkauskaitė 
Stanislovas Meškauskas 
Alexandras Kleinas 
Jonas Vaitaitis 
Veronika Latvėnienė 
Franciškus Liutkus 
Anastazija Malinauskienė 
Mykolas Murauskas 
Dominikas Kumštis 

Antanas I’aklovanskas 
Morta Giedrienė 
Barbora Palekienė 
Teresa Tručinskienė 
Veronika Grinienė 
Mykolas Dambrava 
Vincas Buksas

■ Andriejus Vanagas 
Marijona Savickienė 
Kazimieras Stankūnas 
Juozas ir Liud. Bačionis 
Jonas Sudžius 
Antanas Baniulis 
Petronėlė Mišeikiutė 
Jonas steponaitis 
Adomas Jurevičius 
Veronika Klimiutė 
Kazimieras žiaučius 
Jonas Kaminskas 
Alena Tarutienė 
Petronėlė Aglinskiene 
Monika Meškeniene 
Fraciškus Diglis 
Vladislovas Lukminas 
Anelka Bruskaitė 
Mari j on a Sabaliauskienė 
Liudvika Amblažienč 
Jonas Overlingas 
Vincas Maukus 
Juozapas želvis 
Ona Nacienč 
Antanas Norvaišas 
Marijona Mickevičienė 
Ona Petrienė

Jurgis Babonis 
Mpnika Kučinskienė 
Pranciška Vanckienė 
Domilkas Barakauskas 
Antans Venckus 
Ona Milašienė 
Vincentas Krasnickas 
Vaclav Jankauskas 
Juozapas Stankus 
Marijona Mclkintienė 
Petronėlė Knizolienė 
Kazimiera Doveiko 
Antanas J. Razminas 
Alexandrji Zardeckienė 
Kitrina Pipipavičienė 
Alena Venckutėrtaitė 
Pranciškus Kiella 
Ignacas Kuraitis 

Mykolas Tubinas 
Mykolas Misevičius 
Pranas Janulis 
Motiejus Janulis 
Karolis Kasparaitis 
Aniela Petrikauskienė 
Jonas Edikauskas 
Liudvika Ambložiejienė 
Franciškus Janušaitis 
Adolfina Petkienė 
Marijona Kuturienė 
Kastantinas Arbačauskas 
Petras Montrimas 
Kazimieras Vcnspolis 
Jadviga Savickienė 
Kazimieras Mikučionis 
Juozapas Juknis 
Veronika Juknienė 
Emilija Felixienė
Fronciška Pranaševičienė 
Jonas Petravičia 
Kazimieras Linkus 
Jurgis Linkus 
Dominikos Grigalaitis 
Juzefas Kareivo 
Jurgis Jocas 
Marė Daugirdienė
K on st anc i j a Jok u bau sk i e nė 
Konstancija Mieliauckienė 
Antosė švagžaitė 
Adomas Zuzevičius 
Franciškus Ki'yžanauskas 
Jurgis Sankunas 
Kazimieras J. Domaševičia

Vincas blankus 
Vitoldas Jakubauskas 
Franciškus Križanauskas 
Jurgis Džiaugia 
Marė Marcijanis 
Paulina Druktienienė 
Jonas Viktoras Bitvinskas 
A n tose Švagždaitė 
Alena Nokšienė 
Jurgis Podžiunas 
Franciškus Norgilas 
Alena Bernotaitė 
Kazimieras Valickas 
Povilas Zdanauskas 
Kotrina Zalatorienė 
Mykolas Balčiūnas 
Bronislava žilvitaitė 
Petras Šeškevičius 

Petras Milaševičius 
Jonas Mikalauckas 
Petras Noreika 
Marijona Gamušauskienč 
Uršulė Biskupaitis 
Jozefata Seteikienė 
Stanislovas Kulikauskis 
Motiejus Kutena 
Jurgis Rimus 
Kotrina Stankevičienė 
Jieva Vainauskaitė 
Adomas Šerelis 
Viktorija šerelienė 
Franciškus Vaidilas 
Petronėlė Matulionienė 
Ona Gudžiuniutė 
Jonas Strumyla 
Elena Tarutienė 
Antanas Misiūnas 
Sofija šerpauskienė 
Alex. Juozo Palionis 
Paulina Katela 
Solomija šlikienė 
Ignacas Barakauskis 
Petras Matulis 
Ona Silkunienė 
Marijona Ališauskienė 
Julijonas Fabijanavičia 
Povilas Repšis 
Marijona Lapinskienė 
Stanislovas E. Stulginskas 
Juzepa Raszminienė 
Jonas Mosteikis 
Gasparas Skačkauckas

nių!”
Minske lenkai išžudė apie 500 

žydų, Dvinske apie 100, Lydoj 
apie. 200. Visa tatai papildė 
reguliarinė armija, atėjusi pa
saulį nuo bolševizmo apginti...”

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie- 
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo drąftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevčžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje- . ... n .... KVažiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutmis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftį. .Kas 
mano, kad nusivožęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti dkugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negii jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius į nfark'es (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Duokit Kudilūii Goriausi Maistą
Jeigu negali žindyt savo kūdikio, ne
bandyk su visokiais maistais, bet pra
dėt išsyk gerai — duok jam tą maistą, 
kuris išaugino daugiau tvirtų ir kunin- 
gų vyrų ir moterų, negu visi kiti mai
stai sudėjus į vieną — duok kūdikiui

’15cmlawf
EAGLE BRAND

įCONDENSKD MUK)

Tai maistas, kuris budavoja* tvirtas ko
jas ir sveiką kūną. Pagirtas ir pata
riamas gydytojų dėl jo augštos vertės 
ir tinkamo sudėčko.
Yra ekonomiška naudoti Eagle Brand viso
kiems reikalams namuose ir ant stalo, kur 
paprastai pienas ir cukrus naudojama. Mė
gink jį su kava ar kokoa, ir visiems virimo 
ir kepimo tikslaijfr.
Jeigu kūdikis naktimis verkia — jeigu ner- 
vuotas ir atkaklus — jeigu neauga vogoje, 
pasiuskit šiandien kuponą reikalaudama dy
kai Kūdikių Knygos ir maitinimo instrukci
jų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien

Mrs............................................ City .....................................
Street........................  State...................... (8)

Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga

mimiJUJLummmiHiniiiiiiiiiiiiiininuiiJLL^ąL^
lllln

Vienu Laivu Tiesiai 
į Libavę

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

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

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

Tel.: Yards 145.

Į KORESPONDENCIJOS
i.......u i '■ !>■■ iHraai

BINGHAMTON, N. Y.

Socialistų prakalbos.

29 d rugsėjo s. m. vietos so
cialistai surengė prakalbas. 
Kalbėjo socialistų kandidatas į 
Suvienytų Valstijų senatą ir 
vienintelis New Yorke socialis
tas teisėjas drg. Jacob Panken. 
Prakalboms pirmininkavo drg. 
M. J. Maxian, socialistų kandi
datas į New Yorko valstijos le- 
gislaturą iš, pirmo distrikto 
Brooin pavieto.

Drg. J. Panken kalbėdamas 
daugiausia kritikavo New Yor
ko valstijos legislaturos asto- 
vus už išmetimą iš legislaturos 
socialistų atstovų. Drg. J. Pon- 
ken pareiškė, jog New Yorko 
valstijos legislaturos atstovų 
pasielgimas yra lygus elgimidsi 
buvusiojo Rusijos caro. Toliaus 
kalbėdamas d. Panken sakė: 
“Ncw Yorko valstijoj yra dvi 
legislaturi: pirmoji lai partijų 
atstovų susirinkimas (caucus), 
kur veikimas nusprendžiama, o 
antroji atvira, kur partijų atsto
vų susirinkimo išnešama pro
gramas. Pirmoji yra slapta, ir 
liaudis nežino, kas ten kalba
ma arba daroma, tiktai vėliau 
atidengiama laikraščių reporte
riams ir paskelbiama liaud- v • • Mziai.

Taipgi d. J. Panken sakė, kad 
jis buvęs informuotas po to 
slapto susirinkimo, ir pirmiau 
negu legislatura buvus sušauk
ta, kad trys socialistai atstovai 
busiu išmesti ir kad dviem soci
alistam atstovams busią leista 
užimti suolus legislaturoje. Ir 
kada legislaturos nariai susi
rinkę, trys socialistai atstovai 
buvę išmesti, o dviem buvę, lei
sta pasilikti, taigi lygiai taip 
pasielgta, kaip kad buvo nutar
ta slaptame susirinkime. Drg. 
Panken pridūrė: “Legislaturos 
atstovų tokis elgimasis padarys 
daugiau socialistų, negu visi Su 
vienytų Valstijų socialistai galė
tų pi įkalbinti energingai agi
tuodami per metus laiko“.

Gerokai teko ir prezidentui 
VVilsonui už “14 punktų“, ku
rių jis taip “garbingai“ išsiža
dėjęs. Aplamai prakalba buvo 
gera ir turininga ir padarė į 
klausytojus gerą įsanidį. Net ir 
buvusieji ekstra “kairieji“ plo
jo delnais, kad net didžiulio Au
di tori ūmo langai barškėjo, o 
išėję laukan net aimanavo dėl 
Binghamtono darbininkų men
ko susipratimo, kad įnašai lan
kosi j socialistų prakalbas.

Bet, vyručiai, aš jums pasa
kysiu į ausį: kuomet jus pra
dedate girti socialistus, tai 
man tuoj prisimena praeiti me
tai, kuomet jus tą pačią Socia
listų Partiją skaldėte ir nieki
note, ir jeigu būtumėte galėję 
tai būtumėte sunaikinę ant viso 
Amerikos kontinento. Jeigu 
kas ir privalo kalbėti apie kitu 
žmonių menką susipratimą, tai 
tik jau ne jus, vyručiai!

— A. A. Vargšas.

$ $ $ $ $
Šiandien Paskutine Diena

S Laike Musų lėtinių Sukatuvių 
w Savaites Spalio 6- 13Tiktai

$

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

« UFFLK ® 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •

Prieglaudos namu 
reikale.

ad. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Vark o—®—'»>

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

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

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

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

Daugelis musų brolių ir se
sučių atkeliavsių šion šalin ne
rado sau laimės. Nors dirbo 
sunkiai, visas savo jiegas dar
bui atidavė, vienok gyvenimo 
aplinkybės neleido jiems susi- 
vyt gusta, apsirūpinti senatvę. 
Daug, musų tarpe yra senelių, 
kurie neturi kur galvos pri
glausti, nors kaikurie jų yra 
daug pasidarbavę visuomenei. 

Visos kultūringesnės tautos turi 
prieglaudos namų tokiems se
neliams užlaikyti, bet mes, 

lietuviai, lig šiol da tokių na
mų nepasirūpinome įkurti.

Jau daug metų kaip Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoj, 
matydamas būtiną reikalą, įkū
rė taip vadinamą prieglaudos 
Namų Fondą, bet iki šiol į tą 
fondą suplaukė vos truputi 
daugiau kaip 5000 dolerių. Už 
tokią pinigų sumą negalima nei 
Prieglaudos namų nupirkti,

Dr. A. R. Blumenthal
į

1

Akis
SPECIALISTAS

kas. Vai.: nuo 
Nerišliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone

Gyvenimas yra 
tuščias, karia pra
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerintą Oph-. 
thalmometer. Y- 
patinga rioma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 

sphone Yards 4817 
Boulevard 6487

$

$

DOVANA DYKAI
t

Kiekvienam, kuris pirmą kartą pasidės savo 
pinigus į šį stiprų Valstijinį Banką. Jeigu jau esate 
pasidėję patįs, padėkite vardan vieno jūsų šeimynos 

’ nario.
Bankas atdaras Panedėliais ir Seredomis vaka

rais ir visą dieną Subatoj iki 8 vai. vakaro.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT BANK
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,500,000.00
A STATE BANK

BAM

Vaikai myli ji ! Jie prašo daugiaus!
i Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 
i vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBINO, i 
j turinčio prijitnnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių x 
I paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpu-
■ timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. į

| Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbeju | 
60c. su persiuntimu. Temyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras, j

1 F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. į

nei jų užlaikyti. Ir taip daly
kams einant, kaip kad lig šiol 
jie ėjo, daug dar metų turčių 
praeiti, kol tame fonde susida
rytų reikalingoji pinigų suma, 
ir ne vienas dabartinių musų 
senelių prieglaudos namų nesu
lauktų.

Dalykams šitaip stovint, pra
eitasis SLA. Seimas nutarė 
Prieglaudos Namus steigti ne 
Amerikoj, kaip kad pirmiau i 
buvo tariama, bet Lietuvoj. Juk 
musų seneliai irgi įrokšta bent 
<avo gyvenimą baigti gimtojoj 
salelėj, tarp savųjų.

Tokių namų įsteigimas ir 
užlaikymas Lietuvoj! atsieitų 
gal dešimt kartų pigiau, negu 
Ymcnikoj, ir tokie Prieglaudos 
Namai reikalingi ne tik Ame
rikos, bet ir Lietuvos senc- 
’iams.

Dėlto, broliai ir sesutės, rem- 
kite Prieglaudos Namų Fondą. 
Aukokite patys ir raginkite ki
tus aukoti. Kelkite Prieglau
dos Namų klausimą savo drau
gijų bei kuopų susirinkimuose. 
Mes nežinome savo likimo: gal 
būt ne vienam ir musų tokie 
namai bus reikalingi. Tatai pri
sidėkime dabar savo skaliku. 
Pasirūpinkime tuojau sukelti 
reikalingą sumą pinigų, kad 
ateinantį pavasarį Prieglaudos 
Namai jau butų įsteigti Lietu
voj. Aukos reikia siųsti šiuo

Daktaras

J. LEBOVITZ, M. D.
dirbęs per trejetą metų ligoni
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

3501 So. Halsted St.
Kampas 85-tos gatvės

Valandos: nuo 9 iki 10 v. ryto; 
nuo 2 iki 4 po piet; nuo 7 iki 9 
vai. vakare.

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.•
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

Tel. Yards 8654

Mm. A. Michniewich
AKUŠERKA

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

6113 B. Halsted St. Chicago, UI. 
v (ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai r

adresu: Lithuaniąn Alliance of 
America, 307 W. 30-th St., 
New York City.

P. A. Dėdyųas, 
Pr. Namų Komis, narys.

$

Saugok akly regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo' ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums gerinusį patarnavi
mą dėl

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS’

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
keri ė 18-tos gatvėš; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekus

Tėmykitc mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nerišliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

J Telephone Yards 1532

- DR J KULS £
LIETUVIS n

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS H
■ Gydo visokias ligas moterų, vai- j
' kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- — 

pančias, senas ir paslaptin-
, gas vyrų ligas.
H 3259 So. Halsted St., Chicago. M

, . ...................................................................
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS 

Mes savo darbą gvarantuojame 
j Kalbame visas Europiškas kalbas. 
' 3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 

Arti 38-th Street 
, ................................................. /

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas-—
3331 S. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1,821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

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

Telefonas Pullinan 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

---------- - / .

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

OT isRS
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriška ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nerišliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas I)rexel 2880

DR. M. HFJRZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
, v 950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

■■■■■■■■
s DR. YUŠKA j 
£ 1900 S. Halsted St. S
B Tel. Canal 2118 ■
y Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki | 
D 8 vakare.
Į® Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ■ 

Tel. Prospect 3466
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

PRANEŠIMAS-

Dr. M. T. STRIKOL’IS
' Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 VV. 47 St., Tel. Boul. 160

Valandos: 1 iki 8 po pietų..
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto

Res. 2914 W. 43-rd Street
Nuo ryto iki piet.

Telephone BcKinley 263 
------------ -------------L.

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

2—9 vakaro.
■ 3303 So. Morgan Street,
' Chicago, III. J

į>~ 11,111 '■

Tel. Pullman 3180
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
11)9(10 Michigan Avė., Roselande.

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

V. ,
....................—____ _________ A—

DR. JOHN N. THORPE’
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 f
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“coinouflagc” paslėpimui jo siel 
vartos, kad Debsas, labiausia 
gerbiamas Amerikos darbininkų 
vadas, tolinus nebegalės būt pa
naudojamas, kaipo “autoritetas” 
komunistiškiems rėksniams?

Iki šiol tie ištvirkę gaivalai 
mėgindavo pridengt savo bjau
rią šmeižimo kampaniją prieš 
socialistus tuo, kad “ir Debsas 
taip mano”. Bet dabar kiek
vienas žinos, kad joks įžymesnis 
darbininkų veikėjas nepritaria 
komunistų pliauškalams.

rauja net paties Maskvos kon- 
grcscT priimtam pareiškimui, 
kad ‘komunistinis Internacio
nalas ir jo Pildomasis Komi
tetas, žinoma, turės visam sa
vo veikime atižvelgti į tas 
įvairias apystovas, kuriose 
tenka kovoti ir darbuotis at
skiroms partijoms’. Tos są
lygos turi tokių taisyklių, pa
liečiančių abelną propagandą, 
ypatingai sodžiuje, ir santy
kius tarpe atskirų darbininkų 
judėjimo dalių, kad jos butų 
suprantamos tiktai tuomet, 
kuomet visuomenės santykiai 
ir jų brandos laipsnis butų 
pasiekęs vienodo stovio viso
se šalyse. Be to, priėmimo są
lygos skelbia tarpusavinį pro
letariato jiegų draskymąsi. 
Tokipje valandoje, kai visuo
tinoji reakcija verste verčia 
tas jiegas jungties į daiktą 
kiečiausios vienybės ryšiais, 
vadaujanties proletarine kle- 
sos samane, tai Maskvos kon
gresas reikalauji, kad parti
jos ir profesinės darbininkų 
sąjungos butų suskaldytos ir 
suardytos; jisai eina net taip 
toli, kad atmeta proletarinę 
demokratiją, statydamas vie
ton diktatruros, išreiškian
čios organizuoto proletariato 
valią, atskirų asmenų ir kon-

tų sulygintas su atlyginimu 
už neišlavintą darbų; vieto
je to jisai kovoja už tokias 
sųlygas, kurios duotų progos 
kiekvienam žmogui ne tiktai 
išlavinti savo rankas, o ir sa
vo protų.

Tiktai šitaip gali būt pra
šalintas skirtumas tarpe in
teligentų ir neinteligentų.

Darbininkai turi kovot I 
ne prieš inteligentus, o prieš 
tokių visuomenės tvarkų, 
kurioje mokslas yra nepriei
namas didelei didžiumai 
žmonių.

vanos jie nepriimsiąs. Mažu
ma to laikraščio skaitytojų, 
nors ir nėra griežtai nusistatę 
prieš šitą “draugų rusų” pasiū
lymą, vis dėlto mano, kad laik
raštį išlaikyti pnValo patįs An
glijos darbininkai, vietoj reika
lauti pagalbos iš svetur. Kad 
parodžius, jogei tai yra galima 
daugelis siunčia savo laikraš
čiui aukų — po penkiasdešimts 
šimtą ir dagi keturis šimtus do
lerių.

[Kad skaitytojams butų aiš
ku, bntent, apie kokią dovaną 
čia kalbama, pažymėsime, kad 
tai, laikraščių žiniomis, tarybų 
valdžios auka. Ji buvus pasiū
lyta per tam tikrus jos emisa
rus. Jie turbūt ir yra 
“draugai rusai. ]

kapitalizmo sistemos blogu
mą yra tame, kad toje siste
moje nėra lygybės^

Paprasti darbininkai^ kaip 
žinia, rieprielankiai žiuri ne 
tiktai į savininkų klesą, o ir 
į geriaus gyvenančiuosius 
išlavintuosius darbininkus 
(“skilled workers”); kar
tais jie neapkenčia jų la
biaus, negu kapitalistų.

O kas yra inteligentai? 
Dalis jų priklauso turtingų
jų klesai ir gyvena darbinin
kų išnaudojimu. Kita, daug 
didesnė dalis, susideda iš va
dinamų laisvų profesijų 
žmonių (daktarai, advoka
tai, dailininkai, rašytojai ir 
tt.), kurių klesinis padėji- 

I mas yra daug-maž toks pat, 
kaip savarankiškų amatinin
kų: jie neišnaudoja darbi- 

I ninku taip, kaip kapitalistai, 
bet jų ir kapitalistai neišnau
doja taip, kaip darbininkus. 
Trečia inteligentų rūšis, ku
ri taip pat yra labai skaitlin
ga ir auga tolyn vis labiaus, 
susideda iš žmonių, dirban
čių už algą kapitalistinėse 
įstaigose: manadžerkii, in
žinieriai, knygyedžiai, laik
raščių redaktoriai, ir tt.

Inteligentų padėtis, ap
skritai imant, yra geresnė, 
negu rankų darbininkų; jie 
gauna didesnį atlyginimą už 
savo darbą ir jų darbas yra 
švaresnis. Vienok jie, kaip 
matome, anaiptol nesudaro 
vienos klesos, ir jų reikalai 
anaiptol ne visų yra priešin
gi darbininkų reikalams. 
Tiktai dalis inteligentų, ir 
tai mažiausioji, priklauso 
kapitalistinių savininkų kle
sai; o kita jų dalis suside
da arba iš neprigulmingų 
profesijų atstovų, arba iš iš
naudojamų žmonių. Tie in
teligentai, kurie dirba kapi
talistinėse įstaigose, randa
si daug-maž tokioje pat pa
dėtyje, kaip išlavintieji dar
bininkai, su tuo tiktai skir
tumu, kad jų išlavinimas 
reikalavo daugiaus laiko, ne
gu rankų darbininkų, ir to
dėl jų alyginimas už darbą 
yra didesnis, negu pastarų
jų

Bet kaip išsilavinęs dar
bininkas nėra kitos ekono
minės klesos žmogus, paly
ginant su “leiberiu”, už ku
rį jisai gauna didesnę mo
kestį, taip ir inteligentas ne
priklauso skirtingai nuo 
darbininkų klesai, dėlto kad 
jisai uždirba daugiaus, negu 
jie. /

Šito dalyko nesupranta 
komunistai. Savo pažvalgą 
į žmones jie nustato ne pa
gal jų ekonominių reikalų 
priešingumus, o pagal pavir
šutiniškas žymes—kaipo žmo 
gus rengiasi, ką jisai valgo, 
kokiam bute jisai gyvena ir 
tt. Kas turi truputį dau
giaus materialės gerovės, 
negu paprasčiausias skur
džius, tas, jų supratimu, jau 
yra “buržujus”.

Šių dienų socializmas at
meta tokią siauraprotišką 
pažvalgą. Jisai neskelbia 
kovos žmonėms, kurių dar
bas reikalauja didesnio pro
to išsilavinimo; vietoje to 
jisai skelbia visų darbininkų 
— išlavintų ir neišlavintų 
darbininkų, rankų ir proto 
darbininkų — vienybę. Ir 
jisai nemano, kad visuome
nei butų nauda, jeigu atlygi- 

Jų supratimas apie! nimas už išlavintą darbą bu-
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Rusai išdavė 
Lietuvą.

Tapo paskelbta laikinosios 
taikos sąlygos tarpe rusų ir 
lenkų. Jose yra du įdomus 
dalykai, paliečiantys Lietu
vą. x

Viena, tos sąlygos nusta
to, kad rusai visai nesikiš j 
ginčus, kurie gali kilti delei 
teritorijos tarpe lenkų ir lie
tuvių. Tatai reiškia, kad, 
jeigu lenkai užsimanys pasi
grobti Vilnių arba ir visą 
Lietuvos žemę, tai rusai ne
sipriešins.

Bet ką tuomet reiškia tai
kos sutartis, padaryta tarpe 
rusų ir lietuvių ir pripažįs
tanti Lietuvai ne tiktai ne
priklausomybę, o ir tam tik
rus rubežius, į kuriuos įeina 
Vilnius, Ašmena, Gardinas 
ir tt. ?

Antras įdomus dalykas y- 
ra lenkų rubežių nustaty
mas. Tie rubežiai eina nuo 
upės Dauguvos į pietus seno
sios Vilniaus gubernijos ir 
Vitebsko gubernijos ribo
mis ir priskiria prie lenkų 
teritorijos didoką sklypų 
Baltgudijos ir Ukrainos. 
Lenkų rubežiai apsiaučia vi
sų rytinę Lietuvos sienų iki 
pat Latvijos.

Taigi pasirodo, kad rusai 
ištiesų sutiko duoti Lenkijai 
“koridorį”, atkertantį Lietu- 
vų nuo Rusijos, kas irgi 
prieštarauja lietuvių-rusų 
taikos sutarčiai.

žodžiu, bolševikų valdžia 
pilnai pasidavė lenkų impe
rialistams, nuskriausdama 
Lietuvų. *

O lenkų imperialistai vei
kė su pritarimu^ Franci jos 
imperialistų.

Kova prieš 
inteligentus. ' 

t - - —.

Komunistų spauda nuola
tos niekina inteligentus. 
Ypatingu pamėgimu ji už
puldinėjo inteligentus, daly
vaujančius socialistų ir dar-

bininkų judėjime. Jie pie
šiama, kaipo juodžiausios 
baidyklės, kurių proletaria
tas turįs saugotis ištolo.

Bet kartu ta pati spauda 
kelia j padanges tuos inteli
gentus, kurie vadauja komu-i 
nistams. Rusų bolševikų 
vadai — Leninas, Trockis, 
Zinovjevas, čičerinas, Ka-( 
menevas ir tt. — visi yra in
teligentai. Vokietijos ko
munistų vadai taip pat yra 
inteligentai; užtenka čia pa
minėt tiktai tokius vardus, 
kaip Liebknechtas, Rožė 
Luxemburg, Klara Zetkin, 
Dr. Levy. Kitose šalyse — 
tas pat.

Vienok komunistai šituos 
inteligentus ne tiktai garbi
na, o stačiai tiki į juos, kaip 
stabmeldis į savo sta’bus. Ne
senai, pav. komunistų laik
raščiai su pasigėrėjimu per
spausdino Gorkio straipsnį, 
kuriame Leninas yra lygi
namas prie šventųjų!

Taigi patys komunistai 
prieštarauja savo teorijai 
apie inteligentus. Praktiko
je inteligentai pas juos lošia 
daug svarbesnę rolę, negu 
pas socialištus arba šiaip 
darbininkų judėjime.

Bet nėra abejonės, kad jie 
vis dėlto neapkenčia inteli
gentų. Kuo tatai išaiškint?

Jie neapkenčia inteligentų 
dėl tos pačios priežasties, dėl 
kurios biednas žmogus ne
apkenčia turtingo žmogaus.

Straipsnyje, kuriame bu
vo išdėstyta skirtumas tar
pe socialistų ir komunistų, 
mes tarp kitko nurodėme, 
kad pirmutinis dalykas, ku
ris sukelia beturčius prieš 
viešpataujančių sistemų, yra 
turto skirtingumai. Jie pa
stebi, kad tuo laiku, kada jie 
patys kenčia vargų, kiti žmo
nės gyvena paskendę lobiuo
se; ir galvodami apie tai, jie 
padaro išvadų, kad turi būt 
netikus ir pati visuomenės 
tvarka, kurioje apsiiteškia 
tokia nelygybė. Tai yra p ir- 
mykščio koumunizmo pra
džia.

Svarbiausias komunistų 
obalsis yra Lygybė. Jie nori 
tokios visuomenės tvarkos, 
kur visų žmonių turtai bu
tų sulyginti. Kad to atsie
kus, pirmutiniai komunistai 
reikalavo, kad visi žmonių 
turtai butų valdomi bendrai 
— kad visuomenė, komuna, 
skirtų kiekvienam žmogui 
maisto porcijų, rūbų, butų ir 
kitus reikiamus gyvenimui 
dalykus, ir kad tie visi daly
kai butų ne “tavo” arba “ma
no”, o visų*kartu. Tokį ko- 
munizmą* kitusyk skelbė 
krikščionys; vėliaus to ko
munizmo idėja buvo prasi
platinus įvairiuose darbinin
kų judėjimuose vidui* am
žiuose ir naujojoje gadynė
jeRevoliuciniame darbinin
kų judėjime ta idėja buvo 
viešpataujanti, iki neatsira
do mokslinio socializmo teo
rija, apie vidurį pereitojo 
šimtmečio. Bet ji da ir šian
die yra stipri. Ji dabar yra 
pasklidus daugiausia tarpe 
neišlavintų darbininkų (“lei- 
berių”) kurie kapitalizmo 
sistemoje kenčia ne tiktai 
dėlto, kad'jie yra beturčiai, 
o taip pat ir dėlto, kad jiems 
tenka dirbti sunkiausius ir 
blogiausiai apmokamus dar
bus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas .

ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS.

Tik-ką gavome labai ilgą 
laišką iš Kauno nuo buvu
siojo “Naujienų” darbininko 
A. Rypkevičiaus. Rytoj tilps 
“Naujieriose”?

j Apso alga
ŠVEICARIJOS SOCIALISTAI 

IR III INTERNACIONALAS.
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Švecarijos socialdemokratų 
partija karės laiku labai pakry
po į kairią pusę. Ji pilnutinė 
ėmė rūpintis tuo, kad perorga
nizavus senąjį socialistų Inter
nacionalą ir jos vadai daugiau
sia prisidėjo prie to, kad sušau
kus garsiąją Žimmervvaldo kon
ferenciją.

Po karės Šveicarijos socialde
mokratų partijoje prasidėjo kar
šta agitacija už bolševizmą. Re
zultate ta partija nutarė pasi
traukti iš Antrojo Internaciona
lo ir užvesti derybas su komuni
stų Internacionalu. Partijos cen
tro komitetas pasirodė labiaus 
radikališkas, negu nariai. Pas
kutiniame suvažiavime jisai pa-| 
davė pasiūlymą, kad partija pri
sidėti prie komunistų Internaci
onalo, ir pasiūlymas tapo pri
imtas dviejų trečdalių balsų di
džiuma*; bet kada suvažiavimo 
nutarimas buvo paleistas parti
jos narių referendumui, tai jie 
atmetė jį.

Apie dvejatas mėnesių atgal 
tečiaus partijos centro komite
tas vėl nutarė pašildyt sekan
čiam suvažiavimui, kad partija 
įstotų į vadinamąjį trečiąjį In
ternacionalą.

Bet dabar Šveicarijos social
demokratų partijos viršūnės 
nuomonės ėmė grieštai krypti į 
priešingą pusę. Telegrama iš 
priimti, ir patarė centro komi
tetas nutarė 47 balsais prieš 12 
atmesti trečiąjį Internacionalą.

Pirm to šitokį pat nutarimą 
padarė partijos valdyba. Ap
svarsčiusi tas sąlygas, kurias 
Maskvos kongresas nustatė soci
alistų partijoms, norinčioms į- 
toti į komunistų Internacionalą, 
ji atrado, kad jos yra negalimos 
priimti, ir ptaarė centro komi
tetui atšaukti savo nutarimą a- 
pie prisidėjimą prie trečiojo In
ternacionalo. Centro komite
tas tą ir padarė.

Rugsėjo 7 d. Berlino “Frei- 
heit” išspausdino Šveicarijos so
cialdemokratų partijos valdybos 
rezoliuciją, pašvęstą tam klausi
mui, Ji tarp kitko skamba se
kamai :

“Valdyba mane, kad įstoji
mas į Trečiąjį Internacionalą 
netrukdys partijoms kiekvie
noje šalyje atsižvelgti į kapi
talistinės tvarkos puvimo laip
snį ir j realius jiegų santy
kius, ir kad kiekvienoje šalyje 
bus galima vartot loki kovos 
budai, kurie atitinka šitam iš- 
siplėtojimo laipsniui. Bet tuo 
tarpu tapo paskelbtas auten- 
tinis (tikras) tekstas tų sąly
gų, kurias nustatė antrasis 
komunistų kongresas įstojan- 
čiom partijoms, ir tos sąlygos 
yra tokios, kad jos visai prieš
tarauja tai musų nuomonei.

Priėmimo sąlygos priešta-

ris delei savo sąstato ir orga
nizacijos vargiai gali skaitytis 
išreiškėju valios atstovauja
mųjų jame partijų.

j “Priimti tokias sąlygas, tik
rai žinant, kad jos yra klai
dingos pačiam pamate ir kad 
prie dabartinio socialdemokra
tinio darbininkų judėjimo sto
vio Šveicarijoje jos negali būt 
išpildytos, reikštų ne tiktai 
panaikint partijos savarankiš
kumą ir sprendimo teisę, o 
taip pat ir pačią partijos gy
vybę.

“Prie šitokių aplinkybių 
partijų valdyba jaučiasi pri
versta pasiūlyti partijos pildo
mą] am komitetui dar kartą 
apsvarstyt savo nutarimą a- 
pie įstojimą į Trečiąjį Inter
nacionalą, kadangi antrojo 
komunistų Internacionalo kon
greso nuspręstosios priėmimo 
sąlygos pašalina tą pamatą, 
kuriuo pasiremiant jisai buvo 
padarytas.”

FRAINISTŲ NUSIMINIMAS.

Amerikos komunistai šokinė
davo, kaip katė su pūsle, karto
dami Dėbso žodžius, kad jisai 
esąs “bolševikas nuo viršugalvio 
iki kojų padų”. Ot, girdi, kur 
tikras revoliucionierius; ot, kur 
ištikimas darbininkų klesos ko
votojas!

Bet štai Debsas atsuko bolše
vikams nugarą ir pareiškė, kad 
bolševikui Internacionalas yra 
“autokratų įstaiga”. Ir komu
nistai dabar jau surado, kad 
Debsas esąs niekam netikęs, kad 
jisai jau patapęs “oportunistu” 
ir “dešiniuoju socialistu”. Broo- 
klyno frainistų organe Dūdelė, 
rašo:

“Jau nuo pereitų metų pas 
daugelį buvo abejonių delei 
Dėbso tikrų simpatijų. Da
bar tų abejonių nėra. Jeigu 
seniau kaip kas sakė, kad Deb
sas neesąs painformuotas 
apie tikrąjį dalykų stovį Par
tijoj, kad galbūt, Partijos po 
Ii liktoriai jį apgaudinėja, tai 
dabar abejonių negali būti. 
Debsas 
S. P 
sai 
socialistu. Debsas ga
lutinai sutapo su oportunis
tais, tai yra, su taią socialis
tais, kurie^iuomi laiku yra 
didžiausia kapitalizmo atspa
ra.”

sužiniai ^emia 
oportunistus; ji- 

pasidare dešiniuoju 
Debsas

Matot, koks pastebėtinas 
“progresas”: iš didžiausio revo
liucionieriaus ir ištikimiausio 
darbininkų klesos kovotojo Deb
sas tapo paverstas “oportunistu” 
ir “kapitalizmo atspara”!

Kas nesupranta tečiaus^ kad 
tie Dėdelės plūdimai yra tiktai

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
Piktinasi valstybės Sekreto

riaus žygiais.
[Iš Fcderuotosios Presos]

New York. — Ncw Yorko 
pažangioji spauda labai nepa
tenkinta Valstybės Sekreto
riaus Colby’o žygiais. Pašalini
mas dviejų Fcderuotosios Pre
sos . korespondentų — Paul 
lianna ir Laurence Todd — iš 
korespondentų sueigos kamba
rio [Washingtone] 
mas nieku 
savavaliavimu, 
lijos 
quit
Sekretorių pavadino 
j u viziru,” 
sielginm davęs suprasti visiems 
laikraščių korespondentams, 
kad jie arba turi nusilenkti jo 
norams arba susilauks to paties 
kaipir suminėtieji du Fcderuo
tosios Presos korespondentai.

vadas, 
dėlei

skaito- 
nepatesinamu

Sociailstų Par-
Moris Hill- 

to Valstybės 
dktžiuo-

kuris šituo savo pa-

Užgiria Irlandijosl nepriklau
somybę.

[Iš Fcderuotosios Piešos]
Rochester. — Mašinistu uni

jos konvencija po ilgų debatų 
a nitais priėmė rezoliuciją, kuria 
užginama I planeli jos gyventojų 
kova už nepriklausomybę ir 
reikalaujama, kad iš tos šalies 
tuč tuoj a us pasitrauktų Anglų 
kairhiomcnc, kad tuo budu pa
tiems gyventojams leidus nu
spręsti kokia valdžios forma 
jiems yra pageidaujama.

Nedarbo šmėkla artinasi.
[Iš Fcderuotosios Presos!

Nevv York. — Labai galimas 
daiktas, kad sekamą žiemą 
Ne\v Yorko darbininkams teks 
pergyventi sunkus laikai. Visi 
sumato, khd nedarbo šmėkla 
an tinusi. Biednuomenes skur
dą dar žymiai padidins kuro 
stoka. Kuro čia visai maža ir 
nežinia ar šitoji padėtis page
rės — bent firumpu laiku.

Sumatydaifii tai ir prieplau
kos darbininkai nutarė neskelb
ti streiko, kad tuo plrivertus 
samdytojus išpildyti unijos rei
kalavimą — padidinti prieplau
kos darbininkams algas.

Kova Ramiojo Vandenyno 
pakraštyj. , 

[Iš Fcderuotosios Presos]
Seattle. — Barniojo Vande

nyno pakrašty dabai:1 eina labai 
įdomi kova. Organizuotieji 
miškų ir ūkio darbininkai, ku
rie paprastai,. užsibaigus laukų 
darbams, žiemą praleisdavo 
Scaltle’o mieste, kiek laiko at
gal pareiškė, jogei ateity jokių 
sau reikalingų dalykų jie tenai 
nebepirks. Manoma, kad delei 
to sekamą žiemą Seattle’as ne
teks apie penkių milionų dole
rių, kurių vielos verteivoms 
sudėdavo atvykusieji ūkio ir 
mišku darbininkai. Tie darbi
ninkai sekamą žiemą praleis 
kur nors kitur.

Kodėl dairbininkai šitaip da
ro? Ve kodėl. Seattle’o fabriki- 
ninkai ir šiaip verteivos užsi
mojo sutriuškinti Seattle’o dar
bininkų organizaci j as.

dienraščio, 
skaitytojų pata- 

laik.rasčio vedėjai

ANGLIJA.
Pataria priimti “dovaną.” 

[Iš Fcderuotosios Presos]
Londonas. — Didžiuma Lon

dono darbininkų 
Daily llerald, 
ria, kad (o
priimtų tą dovaną (apie ketu
ris šimtus tuksiančių dolerių), 
kurią laikraščiui pasiūlė jo lė
mėjai, “draugai rusai”. Kiek 
laiko atgal Daily Herai d direk- 
loriatas nutarė, kad jokios do-

tie

AUSTRALIJA.
Kova prieš “negeidaujamus” 

darbininkų darbuotojus.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Sydney. —Federalinė Austra
lijos valdžia pasiūlė tris įstaty
mo sumanymus, kurie jeigu 
bus priimti, duos jai galios by 
valandą * išvyti kiekvieną 
n ge i d a u j a m ą s ve t i m ša 1 į
ba neįsileisti ton 
politinių nusižengėlių, 
iriems pavyktų ištrukti iŠ
šalies. Pagalios, tatai duotų 
jai galios neįsileisti dagi ir Uios, 
kur šiokiu ar tokiu budu butų 
pareiškę opozicijos “by kuriai 
esamai valdžiai.”

■U

kil

savo

AUSTRIJA.

Jų pabare vyriausiai t re-

Išsižadėjo vieno savo 
“principo”.

[Iš Fcderuotosios Presos] '

Berlinas. — Austrijos komu
nistų partija gavo stipriai pa
barti.
čiojo Internacionalo vadas Le
ninas. Ir tai dėlto, kad partija 
buvo viešai pareiškusi, jogei ji 
neskaito esant reikalingu da
lyvauti parlamento rinkimuose. 
Leninas nurodė, kad apie reika
lingumą dalyvauti! parlamento 
rinkimuose nusprendė pats In
ternacionalo kongresas. Gavę 
barti, Austrijos komunistai sa
vo nutarimą atmainė.

Įvairumai
Lietuvos gyventojai. — Lat

vių valstybės gyventojų sudė
tis, skirstant pavieniomis tauto
mis yra ši: Laivių—1,14b,661 
Vokiečių — 57,925; Bušų 
82,952; Gudų — 58,705; Žydų 

78,701; Lenkų —- 12,176;
Lietuvių — 23,696; Estų 
5,100 ir kitų — 6,419. Be t«< 
Vcntpilio (Viftdavos) apskrilyj 
tebėra dar lyvų tautos likučių 
831.

Kazimieras Gug’^
Veda visokias reikalas, kaip krtminaliikuos* 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras<

Namų OfiMb.'
932$ S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 131G

Miesto Ofisas^ F
127 N. Devborn 51 r 

1111-13 Inlty Bldr :
Til. Central 441* I

A. Petratis' S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Burean

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes. 

NOTARU UŽAS

809 West 35th St., Chicago, III. 
Kampas Halsted St.

Telephone Buulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Field Anncx 
18th Ii. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

^-Spinduliai. Phone Armitago 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, 1U.
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■ ■ Bet kad darbą tinkamai va
lSniVII.1 KuIuiluOS8!rius’ tui susirinkimas nutarė ir

Įgaliojo kuopos valdybą kreip- 
! lis į Chicagos ir jos apielinkių 
Į lietuvius, idant jie. visas jiems 
liekamas knygas siųsti nurody
tu adresu [jis bus paskelbtas

BRIDGEPORT
LDLD. 19-tos kuopos darbuotė; 

bandys atgaivinti LDLD 
apskritį.

Praeitą nedėldienį, spalių 10. 
vietos LDLD. 19-toji kuopa lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad kuopa naiių skaičiumi sto
vi gan gerai: pilnai užsimokė
jusių narių esama apie penkias
dešimts. Tai, rodos, stipriau
sia kuo'pa visame Chicagos ap-

sios knygos bus pasiųstos, Lietu
von - viešiemsiems knygy
nams.

Tai, be abejonės, yra labai 
geras sumanymas. Lietuvoj 
dabar labai stokoja literatūros. 
O kad ir nestokotų, tai vistiek 
Lietuvos žmonėms ji 
perkama,
ii: mažytis dviejų ir 
puslapių laikraštukas 
nuoja net pusę lietuviško “dole
rio“! Biednuomenei toks laik-

Keikia lik
yra nej- 
pamisly- 
keturių 

ten kai-
I i nutarimų paminėtini šie.

Nutarta lepintis knygų siunti-1 .
nm Lietuvon. Tuo tikslu kuo- »'st,s stnčl«* neįperkamas. Su 
pos iždai, jau yra paaukota ke- knyfionus dar blogiau. Jos dar 
liūtas doleriu pinigų ir taipjau, brangesnės. Bet Lietuvos žino- 
keliolika ekzempliorių

T. Pullman 5482

AKUSERKA 
A.SHUSHO

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

Chicago, III.

TelepLone Yards 5834

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

apsieiti negali. Apie tai mums 
jau nekartą teko girdėti. Lie
tuvos jaunuomenė ir jos darbi
ninkai nekartą jau kreipėsi į 
mus, amerikiečius, reikalauda
mi pagalbos. Tos pagalbos su
trikti mes galime. Ne vienoje 
Amerikos lietuvių šeimynoje 
rasime didoką pluoštą knygų, 
kurios ]X'lija bakse ar kur nors 
ant lentynos. Jas reikėtų per
siusti savo draugams Lietuvo
je. Ir nėra abejonės, kad Chi
cagos ir jos apielinkių lietuviai, 
kuopos paraginti, mielai pa
skirs tas knygas Lietuvos žmo
nių naudojimuisi.

Kuopa, be to, nutarė daryli 
visa, kad butų atgaivintas L.-

Ar Nemylėtum Praleisti Kalėdų 
šventę su Savo Giminėmis 

Lietuvoje
Jei negali parvažiuot,

PALINKSMINK JUOS.
Pasiunčiant jiems pinigų.

Daryk Tai Dabar
Žiema ateina, galbūt jie reikalauja tavo pagelbos.

Pinigai pasiųsti DABAR j Lietuvą per šią didelę 
State Banką, pasieks tenai į trumpą laiką.

Delei informacijų

Pasimatyk su p. Ha polu Goči t pss langslj No 4

i u
ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė. r

Chicago.

WEST AIDE
Geležuotą rūgštų

WIN0

Medžiokle

metais

nors

i
ruko

fry

y

nauja draugija.
— Vakare buvęs.

f KUR

im&mb KBSMER3M8M

ebalų dėl “fry kontro. 
[ Koslumeriai privalomi

ant dugno kiekvieno pakelio. 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, III. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

$185, u ž
Gvarantuotas

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWI ATT—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.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuriu išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų. \

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS ?rhu^ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, UI.

liaiaKilKIIHalIRHMHMHBHilM

Tuo tikslu išrinkta komisija 
kuri parašys tam tikrą atsišau
kimą į pakrikusių vietos L. D.* 
L. D. kuopų narius — raginant 
a įsteigti kuopas. Po to bus ga
lima sušaukti vietos apskričio 
konferenciją ir pradėti plates
nį darbą.

Beje, neužilgo bus surengta 
prakalbos. Prakalbų įrengimu 
rūpinsis pati kuopos valdyba.

— Narys. «

Pramogų vakaras.
Praeitą nedėldienį, spalių 10 

dieną, p. Meldaž’o svetainėje 
Lietuvos Laisvės Kliubas su
rengė pramogų vakarą. Vaidin
ta trijų veiksmų drama “Be
darbė“. Vaidinta gan gerai. Tik 
gaila, kad publikos buvo ne-

tyčia, buvo surengia net septy
ni vakarai! Aišku lodei, kad 
publika turėjo pasidalinti. Ant
ra priežastis tai ta, kad tas vei
kalas dar pernai žiemą buvo 
vaidinta. Todėl šį kaitą dauge
lis nuėjo kur kitur, kad pama
čius “ką nors nauja“. Ar jie 
ten mate ką nauja ar ne, nega
liu pasakyti. Tenka pažymėti 
tik tai, kad Laisves Kliubą vis- 
tiuk reikėtų paremti. Tai, be
rods

Prietelio Aglės prieti- . 
kiai “fry kontre”.

Nei drama nei komedija
♦

Visa dedasi Viešpaties 
devynolika-dvidešimt, 
spe tintą dieną — “kur 
ant Olstryčio.

I n t r o d u k c
Prie telis *AgIe godži

“kemelus” [tokie cigaretai] ir 
klausosi kaip jo koslumeriai 
ginčijasi dėl “fry kontro“. 
[Tentą gali pasirinkt jie patįs].

Aglei tai ^įprasta tema. Ir 
jam rodos, kad čia “fry kont
ras”: gali pardavinėti papsą ko
kios jis nebūtų spalvos. Papsas 
mat toks dalykas, kuris 
kontre“ dar neskaitomas 
propaganda... “

“Kemelai“ taipjau dar 
žiama rūkyti. • *

“Fry kontrąs.

leid-

Tureli ausis ir klausytis de
batų “fry kontre“ dar leistina.

Ausis ir girdą dar nieks ne
skaito esant “rcd propaj

Dievaži, dar neskaito!
Čia “fry kontras.”
Bet, anot tos lietuvių patar

lės, neperšokęs per rėvą nesa-

Pradėk Nuo Mažiausia
Turėsi Daugiausia

Gedemino Skobtinio ir Butiavojims Bandrovo
> Brighton Parke, Chicago, III.

i atidarė naują seriją, 6-tą d., Spalio (October) 1920. 
Susirinkimai yra laikomi kas Sereda, 8-tą vai. vak.

Prano Stasiulio Real Estate Office,
4438 So. Fairfield Avė., arti Lietuviškos Bažnyčios 
Akcijų (Šerų) kaina 25c ir 50c, arba ant sykio gali

ma padėti po $100.00 kiekvieną akciją.
Nelauk, ateik ir prisirašyk. Dabar yra geriausias 

laikas. Veltui pinigų nemėtyk, bet taupink.
Taipgi skoliname pinigus geriausioms išlygoms.

Ypačiai gi “fry kontre.“ 
Veiksmas pirmas ir 

paskutinis.
Pro duris įeina du “fry kont

ro“ džentelmenai, stiprini rau
donomis nosimis. Įeina ir rė
kia: '

Scena pirma.
Ar čia gyvena Džio Aglė?

Aglė pasideda savoj “keme- 
lą“ ir mandagiai atsako:

—Juozas Aglė. O tamsios

—Ar tu bolševikas?
—Ne, aš Juozas Agle.
■—-Taip yra, ar tu priklausai 

tokiai partijai?
- Juozų Aglių?
— Noscri! Tokiai partijai, ku

ri vadinasi...
Abudu džentelmenai kažko

Gyvenk==
Dirbk

KORONA

O džiaugsiesi ilgu gyvenimu per nau
dojimą KORONA vyno, kuris turi sa
votiškas ypatybes. Be saldžių žodžių 
užganėdinantis. Palinksminsi savo sie
lą ir sustiprinsi kūną.

Pirk šiandien Korona vyną, o turto 
nenustosi.

Persitikrinsi, kad Korona vynas turi 
savyje seną raudoną Kalifornijos port 
vyną 18-os procentinį sujungta su gy
dančiomis ypatybėmis pripažinta nuo 
amžių kaipo geriausi. Pabandyk šian
dien ir nuspręsk, o pats pagirsi, kad 
teisingai padarei.

Jokis kitas vynas neperviršija nevat 
nei negali sūsilygint su Korona vynu.

KORONA VYNAS viršija. Tai yra 
tiesa patirta.

O žmonės žino dėl ko, nes yra nepri- 
lyginama ant PILVO KATARŲ, STO
KĄ APETITO, NERVIŠKUMO, NU
SILPNĖJIMO, IŠBLYŠKYMO IR 
KRAUJO SILPNUMO.

Sustiprina visą kūną. Duoda stipru
mą ir amžiną jiegą. Pabandyk — Pa
vartok — Apsvarstyk ir kitiems pasa
kyk. Reikalauk tiktai Korona geležies 
kartaus vyno — ir neimk kito. Parduo
dama visose aptiekose.

Arba rašykite B. R. Kozlowski Laboratories, 4755 
arba 4800 So. Loomis St., Clūcago, III.

Z VI

spiauja ir numeta bonką. 
Scena trečia.

Džentelmenai knisasi
lynas, varto knygas ir

White...

'ONTENiy

Nvhite..

,wv

aicohol «v vokuur rii’TCKN ro c<’<T •" *'"*
? tOt*. S IKTCRHAL K&VCNO®
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W,£XCCLLKNT IRCN TONIC. GSPtCIALLY FORPALE*V 

COWN CONOITION OF TMC OLOOO
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CISSmON, CONST1FAY1ON. NEHVOB5 8HEAK OOW 
®''JQUSNess. CENtčRAL DCCHUTV. <N CONVAUE**"6 

ANO GENtRAU BTOMACH OISGRDERS 
••UAlue TOHIC BITTCn WiNC ANO RECONSTini 

<KNEWING HEALTH AKO O1V1NG VIGO” 
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koše didelį žodyną. JOHN KUCHINSKAS
po len- 
nuolat

rcd...

Scena ketvirta.
Džentelmenai suranda vieną 

raudonais viršeliais knygą su 
neaiškiu paveikslu ir stipriai 
sušunka:

—At lašt!
Protelis Agle įsitraukia 

vieną “kemelo“ durną.
- Mes esamo spešelai. 

areštuosime! Tu.

dar

Fa ve 
pardavinčji 

raudonąją pr.pagandą...
Prieteb.s Agle, nepamatęs 

laikomos džentelmenų rankose 
knygoš, naiviai alkiausia:

—Dis iz di Leonas.
—No, Nicolai Lenini
-^Noseri, dis iz di pope.

di

waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruže vi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN
PHARMACY.

1005 Marion Street.
Waukegan, III.

PALIKTA STORAGE’Y
$35.00

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
Victrola, kaip naujas, 
vertas 

$35 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamą.

'urime labai gražių 
Bulyg iios dienos ra
kandų b e k 1 y č i o m i 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavas. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE, '
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri
sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai plėtojančiųsių peršali
mo pavojų ir įvairių ligų.
Vartok

ANOLA , 
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitutą. Tčmykit, 
kad butų šis parašas:

VARDAN SAVO VIDURĮ V I

PABANDYK “LIEPILKOS”
GARSAUS VIDURIŲ SPECIALISTO 

GYDUOLIŲ NŪO
KRONIŠKO VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO

Tr nuo to paeinančiu ligų, kaip tai: — Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 
nuo visokių šleik urnų, nuo apetito nustojimo, nuo liežiuvio apdengimo plė
ve, nuo atsiduodančio blogo Lapo, nuo vidurių nemaliino ir nuo aitrumo.

Stebėtinos vidurių valytojos, kurios veikia be skausmo. Tos gyduolės 
veria savyje puikiausius vaistų a kokius tik pinigai ir gabumas gali paga
minti. Siunčiama by kur nulaikius vieną doleri. Pinigai gražinami, jei 
neužganėdintas. '

ANTRAŠAS: LIETUVIŠKA PILIŲ CO.
P. O. BOX 1200. WATERBURY, CONN.

širma kitą “kemcią” ir užsirū
ko.

Scena antra.
Džentelmenai išsitraukia 

šėpos bonką ir stipriai surinka:
—Džyzos! Red!... O kas Lii?
Prietelio Aglė įtraukia 

vieną “kemelo“ durną ir 
liai atsako:

Abudu džentelmenai

iš

dar
pova-

misi-

—Nolin duin! Ve, šitas rau
donas kyngas. Tu bolševikas!.,.

—Ne, aš Juozas Aglė.
— Oli, fui! Tu pa rilavi iioj i 

knygas su Lenino paveikslu.

- Dis iz d i pope Leonas 
tortyn...

Džentelmenai nusitveria 
nosių ir ilgai mislija.

—Tai tu vadinas—
—/Taip, aš Juozas Agle.
—Tai čia ne Leninas
— No, Leonas.
Džentelmenai ilgai žiovauja 

ir traukiasi durų link. Agle .jų 
alkiausia: •

—Ponai, gal gersite papso?
Abudu džentelmenai smunka 

jii’o duris ir nedrąsiai prataria:
—Gudbai!...

Finis.
Tipu-Tapu.

už

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 Abstraktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Rez. USD Imlependenee Blvd. Chicago 
Telophono Van Buran 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir.CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone I?r ver 9693

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

RENGIA DIDELĘ DEMON
STRACIJĄ.

Demonstracijoj dalyvaus visos 
pažangiosios Chicagos darbi

ninkų organizacijos.
Spalių 31 d. Cook paviečių 

socialistų organizacija rengia
vejasi didelę demonstraciją. Rcngii> 

ma ji Dėbso paliuosavimo ir 
• rinkimų kampanijos reikalais, 

j Demonstracija prasidės po pic
ai tų iš dviejų atskirų vielų.

Lūki...
Prietclis Agle pasižvelgia į 

knygą ir skubiai bėga į galą 
kambario.

Vienas džentelmenas
jį ir šaukia:

—Stop! stop! — šausiu!..
Scena penkta.

Džentelmenas grįžta alg
su Agle.. Pas tavasai laiko ran- Pirmoji demonstrantų divizija

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

pradės eiti nuo Kedzic ir Ogdcn

šešioliktos gatvės; iš čia į Cen
tral Park gatvę, J2-tą j i ęę, 

Taylor, Paulina ir Van 1 ir i 
gatves, šioje vietoje demons
tracija užsibaigs, demonstran
tai susirinks didžiuliu Ashland 
Audito: iuman.

---------------- ——..., f --------------------—■*»-----------

(Tąsa seku ant G-lo puslp.)

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertąntis ! 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena/aina.

Perskaityk Šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprasti} madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno sergą siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikij ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $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. Nedėliomis 
8 ryto iki G vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str. 

plunksnos.
cystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras .........   ggc
čystos baltos žąsų sanitariškos

plunksnos svaras ..............
čysti balti žąsų puvai sv. .. 
Geriausi čysti balti pūkai sv. .... T_.

BECKS DEPARTMENT STORE 
tf323 So. Halsted St.

$1.39
. $1.98
- $2.25

y

>
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CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Kita divizija susikurs prie 12 
ir Blue Island gatvių. Ir jie pa
trauks j Ashland Auditoriumą.

Demonstracijoj, sako, daly
vaus daug ir nesocialistiniu or
ganizacijų. Pa v., * Amalgama- 
ted Clothing \Vorkers unija, 
International Ladies Garinent 
VVorkers unija, žydų darbinin
kų unijos, American Freedom 
Foundation ir daug kilų. Pa- 
viečio organizacija, be to, de
monstracijoj tlalyvauių pa
kvies visas svetimkalbiu fede-C

Spėjama, kad drmonstiari
joj dalyvaus nemažiau kaip 
penkiasdešimts ■ tūkstančių 
žmonių.

Lietuviai darbininkai šioj 
demonstracijoj taipjau privalo-

LOVVDENO SEKĖJAS PRI
SIPAŽINO ESĄS NUGALĖTAS

Oglesby “nebesi f Rituosiąs’ 
gubernatoriaus vietą.

Illinois valstijos gubernato
riaus Lo\vdi no sekėjas leite

nantas John Oglesby, pagalios 
viešai prisipažino, jogei jis pra
laimėjęs. Gubernatoriaus vic- 
kii nominuota Chicagos majo
ro sekėjas, I,cn Small. Be to, 
Oglesby pareiškė, jogei jis ne- 
hesikreips i teismą reikalavi
mu išmesi i iš kandidatų surašo

UŽ

kad rinkimų melu jis

taigi kartu ir SmalTę.

RENGIASI PAKART SEPTY
NIS KRIMINALISTUS.

Dviejų bausmės gal bus at
mainytos.

IŠTIKIMAS HARDINGO 
RĖMĖJAS.

Neprašysiąs savo švarko tol, 
kol bus išrinktas Hardingas.

Chicagoj randasi vienas labai 
uolus republikonų partijos kan
didato j prezidentus, senato
riaus

komi

j prezidentus.
irdingo, rėmėjas. Tai 

Henry Bumsey. Bepubli- 
konvencijos melu 
laimės pasimatyti su tuo 

tuomet 
jamponia Hardinę prisegusi 

prie krutinės “biittonų” 
sius vyro paveikslu. Nuo los 
dienos pons Rums-ey savo “ko
tą“ jau nebeprosina. Ir nepra
šysiąs jį kol Hardingas bus iš
rinktas Jungtinių Valstijų pre
zidentu.

Nors pono Bumsey “kotas” 
dievai žino į ką panašus, bet 
is šituo labai didžiuojasi. Tik

ras spoi tas.
Sekamą panedėlį, spalių 18,

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
Sereda, Spalių 13 d., 1920

NAMAI-ŽEM6
Indiana Harhor. — Petnyčioj, Spa

lių 15, rengiama dideles prakalbos, 
Ywanowo svet., 2001 — 187 St. Pra
džia kaip 7 vai. vak. Kalbos A. Kar- 
sokas, iš Chicagos, apie Lietuvos rei
kalus. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas

Harvey, III. — L. S. S. 228 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks petnyčioj, 
spalių 15, paprastoj svetainėj. Visi 
nariai prašomi atvykti laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti.

— Organizatorius.

Kensington. — Lietuvių Bendroves 
bertaininis susirinkimas įvyks Sere
doj, 13 d. Spalio, 8 vai. vakaro, F. 
Shedvillo svetainėj, 341 Kensington 
Avė. Nariai kviečiami visi atsilankyti 
ir išgirsti direktorių raportą, apie sto
vį bendrovės. — Direkcija.

Bendras LSS. 81 ir 174-tos kuopos 
komisijų (rengimui vakaro C. S. P. S. 
svetainei) susirinkimas įvyks seredoj, 
spalių 13, kaip 7:30 y. v. Naujienų na
me. Komisijų nariai prašomi atvykt 
laiku. — I’. Gura.

MOTERŲ VYRŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpo 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuve. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

REIKIA angliškai kalbančių 
merginų lėbeliuot ir vyniot sūrį. 
46l/2 vai. į savaitę. $18.00 į sav. 
pradinės mokesties su gera atei
čių. Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite:
J. L. KRAFT & BROS. CO

361 River St.

REIKIA bučerio supran
tančio visą darbą.

Atsišaukite:
WM. DANTO, 

1980 Canalport Avė.

PARDAVIMUI namas ir saliunas 
prie parko; saliunas iš fronto, 4 kam
bariai iš užpakalio ir 8 kambariai 
viršuj; taipgi garadžius dėl 3 auto
mobilių. $12,000 cash. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą po num. 154.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA AUTOMOBILIAI— 

1918 VVinton six, lengvas, 7 sėdynėm 
ir 1918 Davis, Continental motorai, 
6 cilinderiais, 4 sėdynėm. Iki ateinan
čiam nedėldieniui turi būt parduoti. 
Išvažiuojam Lietuvon.

CHARLES CHASAS 
3222 So. Halsted St.

Phone: Drover 2186

PARSIDUODA arba išsimaino N. 
E. kampas 36 ir Wallace Sts. plytų 
namas, 11 flatų ir dubeltavu Storu, 
pečium apšildomas.

Renda $2,220. Didelis bargenas tik 
$18,000. J»Ioriu farmą nebrangesnę 
$6,500.

JACOBS BROS.
69 W. Washington St.

RENGKIS PAVASARIUI
PARDAVIMUI Pirk lotą arba mažą ūkę

PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
stalais, labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sieninės šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga, ir aisbaksis. Vieta 
dėlė, galima padaryti saliuną, 
beršapę arba kitą biznį.

skersai nuo Crane Co.
E. P.,

3953 So. Kedzie Avė.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
irti Dės Plaines upes ir Didžiojo 

Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.

akro .................................... $275
% akro ..................................... $425
1 akras ....;..........................  $550

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

A. T. McINTOSII & CO.
W. l«th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

REIKIA merginų prie anda- 
rokų, siūti su mašina. Darbas 
ant visados ir gera mokestis.

di- 
bar-

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Stanislovo 

Jusčiaus. Paeina Kauno rėdybos. 
Tauragės apskričio, Sartininkų vals
čiaus, Vilaičių kaimo, Žigaičių parap. 
Amerikoj gyvena apie šešiolika metų. 
Meldžiu jo paties ar pažįstamų duoti 
žinia ant šito adreso.

FRANCIŠKUS .TUŠČIUS. 
4501 So. Hermitage Avė., Chicago.

L. KASPER,
14 W. VVashington St. PARSIDUODA šildomasis pečius, 

mažai vartotas, galima kūrenti mink
štas ir kietas anglis. Parduosim už 
teisingą pasiųlymą.

4015 W. Van Buren Str. 
ant pirmų lubų.

Tel.: Kedzie 3810

taip vadinamą “Tag 
Taigi rinks (gatvėse) 

biednuomenės vaikų šel-

rengia 
Day”.
aukas 
pinnii.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲšią savaitę — ketverge ir 

petnyčioj • paviečių kalėjime 
bus pakarta septyni kriminalis- 

i. Viso buvo nuspręsta pa
irti net trylika kriminalistų, 
šiems tečiaus mirties bausmė 

lapo pamainyta amžinu kalėji
mu. Manoma lečiaus, kad mir
ties bausmė bus atmainyta ir 
kitiems dviems kriminalistams. 
Jeigu lai bus padaryta, tai kori
mui bepaliks tik penki.

Antanas Kisielius

A. M. KAITIS
REGISTRUOTA AKUŠERE

ir

IGNACAS BALIS

Mirė panedėlyj, 11 d. spalio 
(Oct.) 1920, 5:45 vakare. Turė
jo 38 m. amžiaus. Vedęs, pa
liko moterį Marijoną ir sūnų Mi
kolą, 5 m. 9 mėn. Iš Lietuvos 
paėjo Suvalkų rėdybos, Mari
jampolės apskr. ir parapijos, Ju- 

I raiČių kaimo. Lietuvoje paliko 
du broliu ir 3 seserią, o Ameri
koje 2 broliu: Mikolą ir Vincą. 
Amerikoje išgyveno 21 metus, 
laidotuvės bus petnyčioj, 15 d. 
spalio (Oct.) 9 vai. ryto iš na
mų 4208 So. Albany Avė., į Ap
vaizdos Dievo parapijos bažny
čią, o iš bažnyčios į šv. Kazi
miero Kapines. Giminės, drau- 

I gai ir pažįstami malonėkit daly- 
I vauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
■ Moteris Marijona ir
i sūnūs Mikolas.

Vakar Chicago j pradėjo savo 
nu tinę konvenciją Illinois val
stijos masonų susivienijimas.

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

3014 Emerald Avė 
Chicago, III.

.M.

v

■
i

■

Paminėjimui 2 metų sukaktuvių musų brangaus 
globėjo, kuriam jau suėjo 2 metai laiko kaip persisky- , 
rė su šiuo pasauliu. Mirė Spalio 13 d. 1918 m. 6 vai. 
ryto. Velionis tapo palaidotas Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse; gimė Lietuvoj, paėjo iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Laižuvos parapijos, kaimo Purplių. 35 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 9 metus. Velionis buvo 
vedęs, paliko dideliame nuliudime moterį ir mažus vai
kelius. Duktė Julija 6 metų ir sūnų Ignacą 5 metų ir 
du broliu Juozapą ir Izidorių. Lietuvoje paliko motiną, 
dvi seseris ir brolį. Velionis buvo doras žmogus dėl gi
minių, draugų, ir pažįstamų, visi likome nuliudime dė
lei mirties musų draugo ir pasiliekame nuliudime ant 
visados. 2 metai praėjo, bet man atrodo kaip amžiai, 
nes mano širdies skausmai neužgeso; mano širdis alp
sta, kai vaikeliai klausia: “Mama, kur yra musų pa
pą?”

Meldžiu visų giminių ir pažįstamų sukalbėti už jo 
dūšią Amžiną Atilsį.

Tegul būna lengva šios šalies žemelė.
ROZALIJA BALIENĖ, 

2013 Canalport Avė.

g

PATRIOTINGIE.il SUKČIAI.

kad 
f ir*

Apie du tūkstančiai firmų 
neišsiėmė laisniu.

Mii'slo valdžia susekė, 
apie du tuksiančiai vietos
imi jau trečias mėnuo kaip ne- 
išsiima miesto valdžios leidi- 
mų-laisniu. Miesto tarybos ko- 
msiija leidimams tvarkyti žada 
kreiptis į atatinkamas įslai-

PAJIEŠKAU Zuzanos Baranauskie
nės, šeši metai atgal, gyveno Phila- 
delphijoj, ir ji prigulėjo, rodos kad 
prie Šv. Kazimiero Draugijos, ar Kliu- 
bo. Turiu svarbų reikalą. Malonėkit 
atsišaukti pati, arba kas žino praneš
ti apie ją.

ELZBIETA ŽIMONTAITR, 
po vyru, ŠIAUDVITIENĖ,

549 W. 18th Str., Chicago, III.

REIKIA paprastų darbininkų 
jrie akmenų malimo ant Joliet 
Kelio, S. W. nuo Lyons.

PARSIDUODA saliunas. Par
davimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon. Biznis geras, gera 
padaryt pinigą.

3559 So. Emerald Avė.

čiai būti/ patraukti ticson ir nu
bausti.

“Misterija” jau paaiškėjo.
Naujienose jau buvo rašyta, 

kad nedėlios naktį kaikurie 
Evanstono gyventojai matė eže 
re degančią valtį. Ežero pa-

kojo sudegusios valties liku
čių, bet niekur jų nesurado. 
Pradėta manyti, kad čia yra ko
kia nors “neišaiškinama miste
rija”. Vakar lečiaus loji “mis
terija“ paaiškėjo. Pasirodo, 
kad evanstoniečiai neklydo: jų 
matytoji valtis tikrai buvo užsi
degusi. Tik nei valtis nei jos 
pasažieriai nepražuvo. Valtyje 
butą dviejų jaunų vaikėzų. Jie
du ylin pavojingai apdegę, bet 
gaisrą vistiek užgesinę ir, trauk

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Tadau- 
šo Urbono, Kauno reti., Šiaulių apskr. 
Šiaulėnų parap., Baroniškio kaimo. 
Malonės jis pats ar kas kitas duoti 
žinią; busiu dėkinga.

ANIET.fi URBONIUKR 
(Kašminskienė)

727 W. 14 PI. Chicago, TU.

PAJIEŠKAU žento Aleko Kriaučiū
no. Pirmiau gyveno Springfield, III. 
Girdėjau dabar gyvena Chicago. Norė- 
čia susižinoti. Jis pats ar kitas ži
nantis jį malonės pranešti ant šio ant
rašo.

POV. BALTRŪNAS, 
3741 So. Emerald Avė. Chicago, III.

JURGIS KARALIAUCKAS, Suval
ei) Gubernijos, Klibiškių Gminos, In- 
galaugio kaimo,' Prienų parapijos, te
gul atsišaukia pas:

MARĘ JURGELIONIS
538 So. Dęarbom Str.

Room 903.

pakraštin. 
goninėj.

Sučiupo opiumo pirklius.
pavykoValdžios agentams 

sučiupti būrį opiumo ] 
Kartu užgriebta daugiau 
šimtas svarų opiumo, 
kaip sakoma, lapo atgabentas

Pranešimai
PRAKALBOS.

Cicero. — L. S. S. 138 kuopos ren
giamos prakalbos bus pėtnyčioje, Spa
lių 15 d., J. Šalčio svetainėj, 4837 W. 
14th St. Angliškai kalbės Socialistų 
Partijos kandidatas į valstijos legis- 
laturą drg. E. Condrad Carson; ant
ras kalbėtojas bus kandidatas į kon- 
gresmaną drg. W. F. Knise. Lietu
viškai kalbės Dr. A. Montvidas.

Kviečiame visus atsilankyti. Įžanga 
dykai. Prasidės nuo 7:30 vai. vak.

— Komitetas.

Didelės prakalbos North Side. — 
Rengia LSS. 81-ma Kuopa, sercdoj, 
spalių 13 d., 7:30 vai. vakaro, Liuo- 
sybės Salėj, 1822 Wabansia Avė. Kal
bės: Adv. K. Gugis, kandidatas į Mu- 
nicipalio teismo teisėjus, ir P. Dubic- 
kas. Kviečiame vietos ir apielinkių 
lietuvius gausiai atvykti. — Komitetas

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyriaus generalė repeti
cija bus- šiandie, spalių 13, kaip 7 v. 
v. C. S. P. S. svetainėje, 1126 W. 18 
St. Visi lošėjai prašomi susirinkt lai
ku. — J. Misevičia.

Roseland. — PStnyčioj, spalių 15, 
kaip 8 vai. vakare Aušros kambariuo
se bus mokinių (lietuvių kalbos ir 
anglų kalbos) susirinkimas. Mokiniai 
•— ir prisirašiusieji ir norintis prisi
rašyti — ateikite paskirtu laiku. Yra 
daug reikalų apkalbėti, kai dėl ati
darymo mokyklos. — Komitetas.

Brighton Park. — Didžiai svarbus 
visiems lietuviams susirinkimas įvyks 
ketverge, spalių 14 d., kaip 7:30 vai. 
vak. McKinley Parko salėj. Bus skai
toma Lietuvos Misijos atsišaukimai 
dėl Lietuvos Laisvės paskolos, taipgi 
svarstoma, kas daryti mums, kada 
Lenkai veržiasi į Lietuvą ir trokšta ją 
sau pavergti. Kviečiame lietuvius ir 
visus musų veikėjus skaitlingai daly
vauti. L. L. P. Stoties Valdyba.

PAJIEŠKAU Antaninos Kavaliau
skienės. Paeina Kauno rėd., Telšu* 
nu Apskr., Rudaičių kaimo. Malonė
site atsišaukti. Yra svarbus reikalas, 
turiu nuo brolio iš Lietuvos žinią. Kas 
žino ją, malonės pranešti.

J. GINEIKIS, 
719 W. 33rd St.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Longino Balse
lio. 1914 m. gyveno po nr. 827 Bank 
St., Waterbury, Conn. Jis pats ma
lonės atsišaukti arba kas jį žino pra- 
.nešti ant šio antrašo, nes turiu labai 
svarbų reikalą.

ALEKSANDRA BALSERIS, 
Raseinių miestas, 

Laisvės gatvė No. 5.
Lithuania.

PAJIEŠKAU savo brolio Povilo Šle
pečio. Iš Lietuvos paeina Kauno rė- 
dybos, Raseinių valščiaus, Endrejavo 
Apskričio, Žemguliunų kaimo. Meld
žiu atsišaukti, arba kas žinote, meld- 

pranešti, busiu dėkingas.
JUOZAPAS ŠLEPETIS, 

919 W. 33rd St.
Chicago, 111.

žiu

įieško kambarių
PAJIEŠKAU 2 ar 3 kamba

rių ant išrendavojimo. Ne augšr 
čiau kaip ant 2-rų lubų. Atsi
šaukite i “Naujienų” ofisą pažy
mint No. 156,

KEIKIA DARB1N INK ĮVYHŲ li< MOTERŲ
REIKIA, vačmanų, janitorių $125.00 

už mėnesį naktims ar dienoms; En- 
ginierių, knygvedžių, draftsmenų, skė- 
liarių $65.00. Aliejuotojams $34.00. 
Pečkurių — $85.00 ir pagelbipinkų; 
Vandens prižiūrėtojų — $40.00; auto
mobilių mazgotojų be patyrimo. Šau- 
ferių ant auto trokų — $33.00; rin
kėjų, gabių viskam dirbti — 65c į va
landą. Blekorių, pagelbininkų, Leit 
mašinos, 2 elevatoriaus $120.00. Ma
šinistų $8.50 į dieną. Elektros me- 
kanikų, chemikų, paprastų darbininkų 
į vidų dirbti $33.00. Kotelių ir res- 
tauranų visokiam darbui.

REIKIA moterų trumpoms darbo 
valandoms, nuo 5:30 P. M. iki 11:00 
P. M. nuo 6 P. M. iki 1 A. M. nuo 
6:30 P. M. iki 12 nakties. 11 A. M. 
iki 2:30 P. M. nuo 12 pietų iki 4:30 
P. M. nuo 8 A. M. iki 4 P. M. nuo 8 
A. M. iki 12 pietų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU,

4193 S. Halsted St. 
2nd floor, room 1.

Kalbame lenkiškai. Visos darbo vie-' 
tos randasi: South, North ir West da
lyse miesto.

Akmenyčią galima pasiekti 
imant Archer Avė. karą iki 
Summit. Kompanija suteikia 
burdą, 10 vai. darbo diena, 70c 
už valandą.

Atsišaukite:
U. S. CRUSHED STONE CO.

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
gerojo lietuvių apgyventoje vietoje. 
Yra įvairiausių gčrymų. Parsiduoda 
greitu laiku. Pardavimo priežastis, 
savininkas važiuoja Lietuvon.

1916 Canalport Avė.

RAKANDA’
Už STOKAGE LfiSAS

PUIKIAUSIA PROGA.

1404

A
PARSIDUODA prie 5706 So. Mor

gan St. 4 flatų najnas. Parsiduoda 
tikrai pigiai ir ant lengvų išmokesčių. 
Netoli Parko, geroj apielinkėj. Kaina 
$5,500.00.

rJ. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.,

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

REIKIA “E1TTER UPS”

ILLINOIS CAR & MFG. 00 
HAMMOND, IND.

REIKIA kriaučiaus prie vy
riškų ir moteriškų drabužių. Ge
ras darbas ant visados ir gera 
užmokestis.

L. KASPER,
14 W. Washington St.

REIKIA darbininkų ir tym- 
sterių (vežėjų) į geležies atma
tų jardą.
ALTON IRON & METAL CO., 

2122 So. Loomis St.

REIKIA —
Dešrų dirbėjų ir paprastų 

darbininkų. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišau
kite.
AGAR PROVISION CO.;

310 N. Green St.
REIKALINGAS janitoriaus pagal

bininkas. Gera mokestis, kambarys ir 
valgis. Vyras turi būt nevedęs. Pa
geidaujama, kad butų unijistas arba 
kad prisirašytų prie unijos.

S. RAKAUSKAS, 
6400 Maryland Avė.

Tel.: Blackstone 5742.

REIKIA kriaučiaus prie abelno vy
rų drabužių darbo. Nuolatinis darbas 
su geromis išlygomis ii' pastovia vie
ta. . ,

WM. THOMAS (Tamošaitis)
210 W. Main St. 

Collinsville, III.

REIKIA darbininkų. Nuo
latinis darbas, gera mokes
tis ir bonusai galima gauti
pas:
WESTERN FELT WORKS, 

4115 Ogden Avė., 
Netoli 22nd St. ir 

Cravvford Avė.
REIKIA vyrų prie dešrų 

dirbimo.
Atsišaukite:

1803 W. Chicago Avė.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
jaryj 12 puikiausių ir vėliausios mu
los 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
ovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re- 
cordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
;a 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.
Nedėliomis iki 4 vai.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

Parduosiu už $195 puikiausia $500 
vertės overstuffed 3 šmotų šilko ve- 
luro seklyčiai su palaidomis paduš- 
kaitėmis, springsai atsilošimui ir 
springsai rankoms. Taipgi grojiklis 
pianas ir didelis dubeltava sprendžina 
phonografas grojąs visus rekordus — 
gvarantuotas.

Vėliausios mados valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas, rugsai, davenport, pastatoma ant 
grindų lempa, bliudai etc. Už priei
namą pasiųlymą. Nepraleiskit šios 
progos.

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas, po No. 1428 W. 13th Avė., 
Gary, Ind.

Atsišaukite:
PRANAS ANDRIJAUSKAS, 

4324 S. Washtenaw Avė.
Chicago, 111.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 3 pagyvenimų ir saliunas. Na
mas labai šviesus ir švarus, prie pat 
dirbtuvių. Parduosiu greit, kreipkitės 
pi ie savininko.

3845 So. Pamell Avė.
"*"•* * * '• r- ■’-* • -

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kiu” 
sykiu 
deda

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio i|į bet kurios 
madų knygos.

MASTEK DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

4 kambarių rakandus, 
arba atskirai, kaip nauji, 
iš trijų Šmotų seklyčios

užmokėta $200, parduosiu už

visus
susi-
seto,

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

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA penkių kam
barių rakandai, už labai pigią 
kainą.

3418 S. Wallace St. 
Ant antrų lubų

PARSIDUODA 4 kambarių puikus 
rakandai, pianas ir visi virtuvės in
dai. Kas norit pasinaudot bargenu 
nepraleiskit progos, nes greitu laiku 
išvažiuoju j kitą miestą.

130 W. Huron Str.„ Chicago. 
ant 3-čių lubų

NAMAI-žEME
PARSIDUODA, pigiai 3 kambarių j 

namukas arba mainysiu ant loto arba 
automobilio. Greitai turi būti par
duotas. Atsišaukite:

J. VASILIAUSKAS,
157 gatvės ir Paulina Avė. 

Harvey, III.

PARSIDUODA.
Našlė parduoda mūrinį namą ir biz

nį: hotelis, saliunas, restauranas, Ice 
Cream Parlor su visais įtaisymais. 
Willow Springs. Reikia cash $10,000.00 

6706 So. Ashland Avė., 
Phone: Republic 908.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. VVells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
KIpsos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

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 savė 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.

i Nat. School of Garmant Designing
i Room 823, 74 W. Washington St.1

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKILA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

l kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
■ nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, 

: abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PATRIOTINGIE.il
ANIET.fi

