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Lietuva įteikė naują 
notą Lenkijai

Kviečia atnaujint taikos tarybas

Lenkų kariuomenė paėmus Gardiną
LIETUVA ĮTEIKĖ NAUJĄ 

NOT/V LENKIJAI.

Kviečia atnaujinta taikos tary
bas; pasiūlymą lenkai priimsiu.

Seinų, kad užprotestavus 
sekamą lenkų okupavimą 
miestų, kadangi bijomasi 
jų pogromų, tokių kaip kad tie,
kur terrorizavo tų dviejų mies
tų gyventojus .rugsėjo 8 ir 9 
dienomis.”VARŠAVA, rūgs. 27. — Len

kijos valdžia gavo Lietuvos no
tą, kurioj reiškiama geidavinio 
atnaujinti taikos tarybas.

Notoj siūloma, kad lenkų ir 
pasit-lietuvių kariuomenės 

rauktų Focho linijom
Lenkijos užsienio 

ministeris, kunigaikštis 
ha, savo atsakyme,
įmano pasiųsti Lietuvon 
dėly, Lietuvos pasiūlymus 
Limai imant, sutinka priimti.

True translation filed with the post- 
m&ster at Chicago, III., Sept. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKŲ KARIUOMENĖ PAĖ
MUS GARDINĄ.

Suimta daug belaisviu ir už
griebta įvairių karo medžiagų.

Chicago, III., Utarninkas, Rugsėjo (September) 28 d., 1920.
■■a-* i

Alkanoji lenkų lape Lietuvos pasieny
iiita

JU
nau-

reikalų 
Sapic- I 

kurį jis ■ 
pane- Į

i rytą čia paskelbta oficialinis 
pranešimas, kuris sako, kad

True translation filed with the post- P° ■>'»»*« >™kV k«-
master at Chicago, III., Sept. 28, 1920 riuomenė užėmė svarbų siaur
as rcquired by the act of Oct. G, 1917 j vakarinėj Rusijoj miestą, Gar- 

LENKAI NORI PASIGROBT
PUNSKĄ IR SEINUS.

Švedijos socialis 
tų spėka

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 28, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI TARĖSI SU 
BOLŠEVIKAIS?

Padėtis Italijoj

Protestuoja prieš Varšavos 
melus.

Vilnius ir 
respublikos 

val-

at-

[Iš Federuotosios Presas]

WASHTNGTON, rūgs. 27. — 
Gautomis čionykštėj Lietuvos 
atstovybėj žiniomis, 
vėl tapo Lietuvos
sostine. Pranešama apie 
džios perkėlimą iš Kauno į 
nių.

Vilniaus kaipo Lietuvos 
džios buveinės a įsteigimas
likta sąryšy su ta taikos sutar
timi, kuri buvo padaryta su 
Maskvoą valdžia. Daugiau kaip 
mėnuo laiko atgal raudonoji 
armija išsikraustė iš Vilniaus.

Taipjau pranešama, kad Lie
tuvos Atstovybė \Vashingtone 
valstybės departamentui įteikė 
protesto prieš toną to Varšavos 
kablegramo, kurį paskelbė kal- 
bamasai departamentas ir ku
ris nurodo busią Lenkų-Lietu
vių taikos tarybos pairo todėl, 
kad Lietuva norėjusi įsigyti tū
lų militiirinių pirmenybių 
idant padėjus bolševikams.

Lietuvos Atstovybėj gauta se
kamas pareiškimas:

“Taikos tarybos pairo lodei, 
kad lenkai spyrėsi užimti to
kius grynai lietuviškus mies
tus, kaip kad Punskas ir Sei
nai; miestus, kurie dar rugsėjo 
8 d. labai nukentėjo dėl pogro
mų, kuriuos surengė 
Lietuvos pasiuntiniai 
vių-Lenkų taikos 
jon) sutiko, kad lietuvių ka
riuomenė butų atitraukta lini
joj! į šiaurę nuo kalbamųjų |

! dina, kuris randasi netoli Lie- j 
t u vos rubežiaus (Ueluvių-Ru- į 

su taikos sutartimi, Gardino 1
• • . . . Įmiestas ir jo apylenkės įeina 

Lietuvos terilorijon. —- Red.)
i Sakoma, kad lenkai suėmę di- 
d( lį skaičių belaisvių ir daug 
karo medžiagos. «

Bėgiu kelių pastarųjų dienų 
lenkų kariuomenė laipsniškai 
supo tą miestą, kuris buvo Ru
sų bolševikų kariuomenės kon- 
centUartimosi punktas šiaurryti
niame lenku fronte.c

Bolševikai prisipažįsta, kad jie 
pasitraukę.

LONDONAS, rūgs. 27. — 
šiandie čia gauta bevielinis Ru
sijos bolševikų karo ofiso pra
nešimas, datuotas nedelioj, ku
riuo pripažįstama, kad Gardi
no srytyj bolševikų kariuome
nė turėjo pasitraukti.

Vis dėlto pažymima apie 
bolševikų laimėjimą į pietry
čius nuo Gardino, kur jie už
ėmė Volkovysk. Pranešime sa
koma :

“Gardino sryty, po kelių at
kaklių mūšių, musų kariuome
nė pasitraukė ant dešiniojo Ne
muno upes šono. Po stipraus 
susirėmimo mes užėmėme Vol
kovysk ir kelintą kaimų — sep
tynias mylias į vakarus.

“Kova iki paskutiniosios” — 
sako Trockis.

Sovietų karo ministeris, Le
onas Trockis, slavo pareiškime, 
kurį jis davė Manchester Guar-

Paskalai, buk socialistų partija

Italijos senatas sujudęs; 
Šimai Neapoly.

sumi-

sumušta pasirodė neleista-I Vanderlipas nuvykęs Maskvon; 
i gir, socialistų ministerija gal 

pasiliks.
kitos žinios tai užginčija. ROMA, rūgs. 28. - 

bute vakar buvo ytin
Senato 
stiprių

True translation filed with the post-master at Chicago, 111., Sept. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkų užpuolimas ant Lietuvos

lenkai
(Lietu- diano korespondentui kai dėl 

konferenci- sovietų valdžios taikos pasiūly
mų, įteiktų Rygos konferenci
joje lenkams be kita pareiškė: 

‘‘Jeigu ir šiomis sąlygomis 
miestų, jeigu tečiaus lenkai ši- lenkai atsisakys daryti taiką, 
tuos miestus paliks neutralia- visa tai turės įtikinti ir labiau-

STOCKHOLM, rūgs. 28. - 
Nors naujais parlamento rinki- 

i mais atžagareivių partija ir 
įsigijo dvyliką naujų vietų, vis 
(kito nesitikima, kad jie galėtų 
sudaryti naują ministeriją — 
vietoj socialdemokratų minis
terijos, kuriai vadovauja Hjel- 

( mar Brantingas. Visa rodo, kad . 
socialdemokratų ministerija pa
siliks. O tai dėlto, kad nė vie
na socialdemokratams priešin
goji partija neturi didžiumos. 
Jos nebent tik susivienijusios 
galėtų socialistų valdžią nu
versti. Labai galimas daiktas, 
kad galutiniems rinkimų davi
niams paaiškėjus atžagareiviai 
ir bandys tartis su liberalų par
tija. Bet tai dar ateities klau
simas. Kol kas yra aišku, kad 
socialdemokratų jėga parla
mente pasiliks ta pati,, kaip kad 
buvo iki šiol. Iš 182 riksdago 
(parlamento) atstovų iki šiol 
jau išrinkta 68 socialdemokra
tai, 67 konservatoriai (atžaga
reiviai), 20 agrarų (ūkininkų 
partijos), 34 liberalai ir trįs 
“kairieji” socialistai. Taigi dar 
nežinoma kuriai partijai prik
lausys likusieji dešimt atstovų. 
Jie veikiausia pasidalins tarp 
socialdemokratų ir kitų jiems 
priešingų partijų.

Dideliausio nepasisekimo tu
rėjo taip vadinamieji “karieji” 
socialistai, kurie visą laiką 
pamėgdžojo Rusijos bolševi
kus. Po trijų metų neatlaidžios 
agitacijos ir grūmojimų dabar 
jiems tenka nutilti. Jie, kol kas, 
teturi išsirinkę tik tris savo at
stovus... Tai rodo, kokios jie

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Londono Times paskelbė, kad 
keli Amerikos biznio žmonės 
nesenai turėję kasdieninių pasi
matymų su Rusijos bolševikų 
vaizbos komisijos pirininihku, 
Leonidu Knisimi, tikslu atnau
jinti komercinius santykius su 
Rusija. Pasak to paties laikraš- 

newyorkietis, Frank, Vian- 
dcrlip dabar randasi Maskvoje, 
kad pradėjus reikiamų pasitari
mų su sovietų ekonomine tary
ba. Times pareiškia: “Nėra abe
jonės, kad, jeigu Amerikos 
fabrikininkai nutars atnaujinti 
pirklybos santykius su Rusija, 
lenai jie suras pakankamai 
juos belaukiančio biznio.”

Vanderliipas tečiaus tebėra 
Amerikoj.

NEW YORK, rūgs. 28. — 
Gautosios iš Londono žinios, 
kurių išspausdino Times, busią 
Frank A. Vanderlip ir keli tiki 
Amerikos biznio žmonės nese
nai tarėsi su sovietų valdžios 
įgaliotiniais kai dėl atnaujini
mo pirklybinių santykių su Ru
sija, šiandie čia priimta 
žymiu nepasitikėjimu.

Sužinota mat, kad Vanderli
pas randasi ne Maskvoj, bet sa
vo namuose, Scarboro, N. Y. Jo 
asmeniniai atstovai negalį sup
rasti, būtent, iš kur galėjo pas- 
klysti tokių žinių, buk Viander- 
lipas esąs Maskvoj — tartis 
sovietų ekonomine taryba.

dėties Italijoj. Tūli senatoriai 
reiškė nepasitenkinimo valdža, 
kad ji.jau ankščiau nepasirūpi
no nugniaužti kįlančius šalyje 
neramumus. Kai dėl padėties 
metalo industrijoj tai tūli sena
toriai premiero Giolitti pienui 
pilnai pritarė. Ypač labai prie
lankiai kalbėjo buvusis premje
ras Orlando. Jo manymu, dar
bininkų kontrole industrijoje 
gali atnešti ytin didelės naudos, 
jeigu tik, girdi, ir samdytojai 
ir darbininkai mokės kaip rei
kiant susitarti.

ytin

su

me zone. Lenkai griežtai atsisa
kė ir tuo tarybos užsibaigė.

“Pareiškimas, buk Lietuvos 
reikalavimas įsteigti šitą neut
rali zoną buvęs toks, kur su
teikia militarinės paramos bol
ševikų raudonajai armijai yra 
gryna nesąmonė. ] 
niekuomet nebuvo šiame sekto- 
rc. Artimiausia bolševikų sar
gybos vieta nuo čia yra Šimtas 
mylių atstu. Tikroji priežastis 
lenkų spyrimosi okupuoti šitą 
srytį yra jų noras prisigrobti 
kiek galima daugiau Lietuvos 
teritorijos — besidengiant neva 
kampanija prieš bolševikų ar
mijas. ,

“Maža to. Tuo tarpu Kaune žingsnį tol, 
randas! delegacijos iš Punsko ir me mieste.

šia atsilikusio kampelio kaimie
tį, būtent, kad negalima atsiek
ti .atikos be kovos iki paskuti
niosios.”

Trockis pareiškė, joger mili- 
tarinė bolševikų padėtis ne

esanti taip bloga, kaip kad ji
Bolševikai Į pri'sistatoma Vakarų Europoj.

Sergėjo vi<ce-prezidentą.

PEORIA, nigs. 28. — Kažkas 
paleido gandų, kad čia daroma 
sumoksiąs nužudyti Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentą 
srallą. Vietos policija 
sekė kiekviena,, 

kol

Mar- 
atidžiai 

vice-p rezidento 
jis viešėjo šia-

miniose.

VEJA ŽYDUS Iš MOKYKLŲ.

Vengrijos reakcininkai nutarė 
neįsileisti jų į augščiausias 

mokyklas.

VIENNA, rūgs 28.
tomis žiniomis, Vengrijos parla
mentas 57 balsais prieš 7 užgyrč 
įstatymų sumanymą, kuriuo žy
dų kilmės žmonėms draudžiame 
įstoti į augštesniąsias Vengrijos 
mokyklas.
Tai skaitoma didele antisemi

tų pergale. Tiems reakcininkamr 
vadovavo pats apšvietos ministe 
ris Haller.

čia gau

Parduoda 285 laivus.
WASHINGTON, rūgs. 28. — 

Pirklybinio laivyno taryba nu
tarė parduoti 285 medinius lai
vus, kurie, kartu imant, turi 
994,235 tonų įtalpos. Užsaky
mai busią priimami iki spalių 
įdienos.

Kariuomenė perskyrė įjesipe- 
šančius darbininkus.

NEAPOLIS, rūgs. 28. — Va
kar čia kilo sumišimų, kurių 
surengė patįs darbininkai. Bu
vo taip, dalis darbininkų nuta
rė apleisti užimtas dirbtuves. 
Kita dalis tam pasipriešino ir 
bandė sulaikyti einančius iš 
dirbtuvių darbininkus. Kilo su
sirėmimas, kuriame pavartota 
ir revolveriai. Keliatas žmonių 
sužeista. Galų gale peštyndsna 
įsimaišė policija ir kareiviai.

Iki šiol gautomis žiniomis, 
didžiuma darbininkų balsuoja 
už apleidimą dirbtuvių. Nuo 
apleistųjų dirbtuvių nuimama 
raudonosios vėliavos, o jų vie
ton iškeliama tautines.

Bomba Milane.
MILANAS, rūgs 28. — Tūloj 

vietos dirbtuvėj vakar buvo pa
dėta bomba. Ekspliozija su
draskė saugiąją šėpą. Iškarto 
manyta, kad tai plėšikų darbas, 
bet vėliau paaiškėjo, jogei tai 
“tūlų kraštutinių jų elementų 
darbas”.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro] i ‘
AVASHING1ON, rūgs. 27. by antpuolį ant Lietuvos 

Paskutiniu laiku Lenkijos agen-' 
tų ir pritarėjų rupesniu Ameri
kos spaudoj tilpsta *‘ 
melagingų žinių. Tai praneša
ma, kad buk lietuviai po tary- ' True translation filed with the post- 
bų Kalvarijoj pirmieji pradėję 
šaudyti į lenkus ir kad tik delei 
tos pri(‘žasties lenkai pradėję 
savo antpuolį ant lietuvių fron
to; kad buk musų Užsienio Mi
nisteris D-ras Puryckis pasiun
tęs telegramą Lubomirskiui 

i atsiprašydama® dėlei to, ir pa
našios kitos nesąmonės, kurios 
eina iš Varšavos.

Be to, dėl paskutinių įvykių 
lenkų-lietuvių fronte ir rimtoji, 
galima sakyti oficialė presą*,' da
ro visai netinkamų išvadų.

Kaip žinoma, lietuvių delega
cija Kalvarijoj buvo pareišku
si, jog ji sutinka atitraukti sa
vo kariuomenę iki gruodžio 8 
dieną nustatytosios! anglų mi- 
nisterio Curzono linijos, bet pa
siūlė lenkams, kad ir jie atsi
trauktų nuo tos linijos ir suda
rytų neutralę zoną, kad mies
tus Seinus ir Punską palikus 
toj neutralėj zonoj. Tat buvo 
reikalaujama vien dėl tos prie
žasties, kad Seinuose ir Punske 
rugsėjo 8 ir 9 dienos lenkų 
kariuomenė padarė žydų ir 
šiai]) gyventojų plėšimą, stačiai 
bjauriausias skerdynes, ir todėl 
sutinkant su gyventojų reikala
vimu, kad jie vėl nebūtų lenkų 
globai pavesti, buvo reikalauta, 
kad šis miestas liktųsi neutna- 
lėj zonoj.

Tuo tarpu duodama kai-ku- \os kalbą, kurią jis pasakė ai i 
rių laikraščių interpretacija, 
buk lietuviai reikalavę tos 
zonos tik tuo tikštu, kad sus
tiprinus bolševikų padėtį, arba 
kad praleidus per ją internuo
tus Prusnose apie 40,000 rusų 
kareivių.

Kaip žinoma, lenkai nesutin
ka palikti nė Seinų, nė Punsko 
neutralėj zonoj, ir iš Kalvari
jos išsidangino, grąsindami, 
kad nuo 6 v. ryto Rugsėjo 19 
dieną jie pradės savo antpuo
lius. Ir rugsėjo 19 dieną iš Var
šavos Associated Press agentū
ra jau skelbia apie tat, pasige
rėdama, kad mūšiai prasidėję. 
Giltosios žinios iš Kauno pat
virtino, jog lenkų v žvalgyba į 
pietus nuo Seinų pradėjo žy- 
guoti pirmyn, bet lietuvių ka
reivių ugnimi buvo atmušti. 
Lenkai išpildė savo 'grasinimus 
Kalvarijoj ir užpuolė pirmieji

i ir protestuoja prieš naują len- 
1' “”*'I................ 1 3. Kar
tu buvo atremtos ir visos ne
teisingos žinios apie pramany-

daugybė jus Lietuvių siekimus

master at Chicago, 111., Sept. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

GROBIAS! LIETUVOS TERI
TORIJĄ.

Amerikiečiai* prašomi protes
tuoti prieš lenkų agresijas.

lenkai di-

gruodžio

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro]
WASHINGTON, rūgs. 27. — 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo šiandie nuo Klimo iš Vil
niaus kablegramą:

“Užvakar ir vakar 
deliomis pajiegomis 
mus, perėjo aštunto 
liniją ir prasiveržė
Galadusis, Kapčiamiesčio ir 
upės Biala Ranča. Protestuoki
te prieš tuos naujus Lenkų už
puolimus ir skubiai darykite 
viską sustabdyipui, nes Lietu
vos Vyriausybė sutinka taikiai 
rišti ginčų klauismus betar
piai Tautų Sąjungoj.”

I True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 28, 1920 

; as required by the act of Oct. 6, 1917
LENKIJA PASIDALINUS — 

TAIKOS KLAUSIMU.
Lenkų seimo posėdžiai 

prasidėjo.
VARŠAVA, rūgs. 27. (Rašo 

Chicagos Daily News korespon
dentas, A. R. Decker) — Vakar 

I man teko išgirsti premiero Wi- 
! i._ it..______i.«
darant lenkų seimo posėdį — 
laikinojoj posėdžių salėj, kuri 
pirma buvo augštesnioji mer
gaičių mokykla. Scentų buvo la
bai paprasta ir demokratinga. 
PaprašČiausiose kedėse mačiau 
besėdint keturiolikos partijų 
atstovus. Matėsi kunigų ir rabi
nų ilgomis sutanomis bevilkin- 
Čių; matėsi ilgabačių kaimie
čių ir uniformuotų kareivių 
bei miestiečių su frakais.

Premicras Wiįos pareiškė, 
jogei Lenkija tikrai nori tai
kos, kartu jis, Lenkijos vardu, 
paačiavo fnaneuzų armijos ge
nerolui Weygandui, preziden
tui Pilsudskiui ir pačiai lenkų 
armijai.

Tiesa, kad Lenkija nori tai
kos. Tik atskiros partijos nesu
sitaria edl tų įmonių, kuriomis 
jos tenka siektis. Lenkija yra 
aiškiai pasidalinusi į du lioge- 
riu. Vienas jų stoja už taiką, 
kitas — karą. Prie daabrtinės 
lenkų valdžios formos, kur 
josios atstovai yra išrinkti žmo
nių, o prezidentas Pilsudskis 
vyriausia valstybės galva — sei
mo, pirmenybės turi militaris- 
tų partija.

PINIGU KURSAS.
Vakar, rūgs. 27 d., užsienio pinigų 

raina, i 
’5,000 dolerių, — 
\merikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos ,už $1 .......
Danų 100 kronų .....
Finų 100 markių .... 
Francijos, už $1 ....... trankų
Italijos, už $1   ......... lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .. 
Olondų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų 
Šveicarų 100 frankų 
švedų 100 kronų......
Vokiečių 100 markių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Šveicarija nenori turėti santy
kių fiu Rusija.

rūgs.
nuta-
nėgi

BERNAS, Šveicarija, 
27. — Šveicarijos valdžia 
re neturėti nė politinių 
komercinių santykių su sovie
tų Rusija. Lenino emisaras, 
vardų Bratniiiinas, kuris nese
nai čia atvyko, kad aukurus 
reikiamų santykių su Rusija, 
paprašytas apleisti Šveicariją^

perkant jų ne mažiau kaip už 
dolerių, bankų buvo skaitoma

.......... . $3.48 
.......... $0.47. 
frankij 14.80

$13.80
$2.95 
14.90 
23.70
$1.70
$0.44

$30.90^
$18.80 * ORAS.
$20.10 Chicagoj ir apielinkėse. —- 

$1/70 Giedri; truputį vėsiau.

Be to, tvirtinama, jog lietu
viai atsisakę tartis- Tautų Są
jungoj, kad jie “užsikimšę au
sis” ir nebenorį atiduoti Tautos 
Sąjungai rišti klausimą dėl sie
nų tarp Lietuvos ir Lenkijos.

| Kad tat viskas yra pramany
ta netesybė, patvirtina gauta
sis Lietuvos Atstovybes Ame
rikoje nuo Vice-ministerio Kli
mo kablegramas: *

“Užvakar ir vakar (rugsėjo 
20 ir 21) lenkai dideliomis pa- 
jiogomis užpuolio mus,, perėjo 
8 gruodžio liniją ir prasiveržė 
ligi ežero Galatos, Kapčiamies
čio, Baltosios Ančios upės. 
Protestuokite prieš tuos naujus 
lenkų puolimus ir skubiai da
rykite viską sustabdymui, nes 
Lietuvos Vyriausybė sutinka 
taikiai rišti ginčų klausimus be
tarpiai ir Tautų Sąjungoj.”

Tokia tat yra aplama padė
tis.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je suteikė šias žinias Valstybės 
Departamentui ir pareiškė, jog 
Lietuvos Vyriausybė sutinka 
taikiai rišti su lenkais ginčų ! 
klausimus, kaip betarpiai su ' 
lenkais, taip ir Tautų Sąjungoj, sios demarkacijos linijas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
Rusų-Lenkų taikos konferenci

ja prasidėjo.
RYGA, nigs. 27. — Rusų-Len
kų taikos konferencijos posė
dis bus atnaujinta šiandie.

Manoma, kad sovietų delega
cija atsakys j lenkų kontr-pa- 
jrfttlymusk Tatai padaryti suti
kęs Adolfas Joffe, lenkų delega
cijos pirmininko Dombskio 
prašomas. Ir tai neveizint to 
fakto, kad lenkai dar neatsakė 
į Maskvos deklaraciją, kuri bu
vo pasiūlyta praeitą pėtnyčią.

Konferencija pirmiausia ims 
spręsti preliminarės taikos pa
siūlymus. Tuo tikslu laikys po
sėdį bendra riboms nustatyti 
komisija. Ir lenkai ir sovietų 
delegacija skaito esant reikalin
gu pirmiausia išspręsti laikino-



—
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Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

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

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

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

A. KARTANAS, APTIEKORIUS

NAUJIENOS, Chicago, III.
—

Iš MILICIJOS PRAKTIKOS.

Rugpiučio mėn. 14 dieną 8 
vRl. vakare Juozapas ir Boles
lovas Žuklijai ėjo iš vestuvių iš 
Baziliškių į Degučius namo. Ke
liu juos prisivijo du milicinin
kai ir ėmė mušti, kojomis spar-

523 Wcst 120 St., W. Pullinan, III. 
Tol. Pullinan 169.

(luotas balsas. Paskelbus per
trauką didžiuma darbininkų 
spiaudydaniics išvažinėjo na
mo. Po pertraukos salė buvo 
apytuštė. Skaičiuj įsirašiusių
jų buvo S. Vienožinskis. Kuo
met jis paprašė, balso tai jam 
jokiu budu nenorima buvo bal
so duoti. Bet daliai likusiųjų 
susirinkimo reikalaujant balsas 
buvo duotas.

Vienožinskiui trumpai paaiš
kinus apie darbo federacijų ir 
jos tikslus ir paprašius iš skai
čiaus federacijos narių išbrėžti, 
ir likusių darbininkų dalis iš
ėjo. Liko saujele davatkų. Iš 
tų davatkų kun. Buniša su Sei
mo krikščionimis ir padarė pa
matą Rokiškio darbo federaci
jos skyriui. Sunkiai skila dar
bo federacija. [“S-d”]

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymų:

Mes išleidom? iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 nerštos rųšies kalbamųjų mašinų ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — ta i buvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokių kaina, nes mums reikia vietos. 
Vityrolos yra .geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 1.2 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mėlina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums ręikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro
gos, mes tikrai 'gvarantuojame, kad sučedysite betik 

nt 75
137.00
nuošimčius.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiesty] 

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

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

daini: “pasakykit, kur čia deg
tinę varo”. Vaikinai teisinosi 
nežiną ir prašėsi geruoju saky
dami “draugui, už ką gi jus 
mus liiušate”. - “Aš jums ne
su joks draugas, bet Aukšta
dvario prislavas”, atsake mato
mai iš jų dviejų vyresnysis. Į 
pakilusį Irukšnių atbėgo iš De
gučiu su pagaliais Marinas Po- 
livonas su sūnum Juozu. Ka
ringasis Aukštadvario prista- 
vas su nagaika juos nuvijo 
Grįžęs prie suimtųjų vėl ėmė 
juos mušti. Mušdamos kalbė
jo “Sveika Marija”, užbaigęs 

maldą ir rėždamas nagaika vie
nam ir kitam sake: “Vot jums 
Lietuvos valdžia”. Nuvarė, tuo
du vaikinu i Degučių lauke 
esantį mišką. Ten rado dar Abe
lių milicininką Juozapą B u ra- i 
kovičių. Miške tiems vaikinams 
iškarto buvo liepę stot prie pu- žinti au Lietuvos gyvenimu. Per 
šelės, paskui nutarimą atmainė: ta )aiki} pagyvel1au kiek Kau- 
ir liepė atsigult ant žemės ir! ne> šiau|iuose, Siaipgi kitas <lic- 
nusiniaut kelnes. Čia vėl imi-!
•;ė, kojomis spardė, kiek tik no 
rėjo. Vėliau Aukštadvario pri
siuvąs su milicininku nuėjo į 
Degučių sodžių, o tuodu vaiki
nu paliko su milicininku Bu- 
rakovičiu miške. Kiek pabu
vus Burakovičius abu Žukli- 
jas atvedė į Degučius pas Lu
košiūnų. čia buvo daugiau mi
licininkų ir pats Aukštadvario 
pristavas, kuris dar po karią 
kitą nagaikos dručgaliu surėžė 
abiem Žuklijąni. Įvedė pas

kiau juos grįčion. Kiek pabu
vus milicininkas juos išvedęs 
iš grįčios paklausęs, kur čia 
esąs upelis. Sumuštiesiems pa
sakius, milicininkas nuvedė 
jpos prie upelio, liepė nusiprjąu 
sli, nusimazgoti, nes esą nepa
togu taij) (>iti namo ir liepė eit 
namo. Istorija trumpa, bet 
•Imta. !“S-d”l

Laiškai iš Lietuvos
J. V. Žilinskui, 946 W. 32nd 

St., Chicago, 111. rašo jo drau
gas, chicagietis, sugrįžęs Lietu
von :

...Nerašiau anksčiau dėlto, 
nes norėjau maž-daug susipa-

nas praleidau aplankydamas gi
mines bei pažįstamus.

Lietuva atrodo man štai kaip: 
Kada jėjau į Lietuvą, į Virbalį, 
atrodė labai gratfdu. Graudu 
todėl, kad išgirdau kalbant lie
tuviškai.
sė: “Draugai, ar turite 
(pasportus), parodykite”, 
kui stoties tarnautojas 
“Parodykit savo bagažus,
ryk it juos, nes ateina peržiūrė
jimo revizija”.

Po trumpos valandos pribuvo 
traukinis su užrašu: “Lietuvos 
geležinkelis”. Traukinio užveiz-

blogiausiai padariau 
laukt.
sako, kada mes gausim iš Vokie
tijos pinigus, tada tu gausi. Do 
lerius ir keliauninko čekį par
daviau Kaune, gavau 34% auka, 
už dolerį. Bankas vedamas la
bai be tvarkos ir bėdinai. Lie
tuvos Pr. ir Pik. Banke už eina
mos sąskaitos knybutę užmokė
jau 5 auksinus, taip, kad pinigai 
saugiai. Kiti pinigai jau ketu
ri mėnesiai kaip siųsti ir dar 
neišmoka.

Lietuvos gyvenimas ' atrodo 
apmiręs, bet ūkininkai -gyvom.- 
gerai; javai šįmet geri, pinigų 
turi, bet laiko namie paslėpę, bi
jo leisti apyvarton. Pinigai Lie
tuvoje yra vartojami “ost-mar- 
kiai” ir “ost-rubliai”. Už vie
ną rublį duoda du markiu; bot 
rublis nėra ruskas, — vokiškas, 
tik žodis ruskas. Ruskų yra ke
leriopų rublių, bet jų niekas 
Lietuvoje neima.

1 Lietuvą važiuoti nepatariu 
kol-kas. Kurie mano užvesti 
pramoninį biznį — kas kita. Bei 
irgi gali būt prastai, nes mašinų 
nėra. Aš manau užvesti plytny- 
čią, nes plytų beveik visai nėra. 
Aš nesigraudinu važiavęs į Lie
tuvą.

Kaslink spaustuvių. Kaune 
yra daug spaustuvių, bet jų sto
vio nežinau. Valdžios spaustu
vė yra labai didelė. Man be
vaikščiojant aplink tą spaustuvę 
atvežė labai didelę mašiną, tur
im t presą.

Linkiu jums viso labo,
K. Bašionls.

t

reikia
Bankierius paėmė čekį,

Utarnink'as, Rūgs. 28, 1920
•t*. • . • ———_________________ _____________

į Daugelis motoru ir jaunų merginų ’d
1 kenčia tyliai visokius negales inpim- ę!

tas J ftvo lyčiai. Voluos negalia pa-
4 pra&tii apsircif.kia skausmais strč- 
y nose, Šonuose, klubuose. Šlaunyse ir

ž^rnutinčje pilvo dalyje, dažnais
J /fflvos rkaudįjimaie; jas meta
5 karfctin ir čaltm.

W Reg^lator
(Soveros Rcgulatoriuc) yra tikras 
vaistaa nuo tokių ligų, įtaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos sorgą. Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir nešo 
kuogerlauslas pasekmes. Gauk ji 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butu ‘•Severcs”. Kaina $1.25 ir 6c 
mokesčių.

faotegaoo
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

wauKegan
PHARMACY,

t
DARBO FEDERACIJOS 
SKYRIAUS GIMIMAS 

ROKIŠKY.

SocialdemokrataS vi

Lietuvos Sočiai-Demokratu
Partijos Organas

Vienatinis tikras Lietuvos darbininkų reikalų 
išreiškėjas.

Kiekvienam Amerikos Lietuviui darbininkui 
bus žingeidi: ir naudinga gauti savaitinį Lietuvos 
Socialdemokratu laikraštį ir iš jo suprasti dabarti
nį Lietuvos darbininkų .padėjimą i1’ JU reikalus.

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

Rugpiučio mėnesio 15 d. 
sur po apylinkę buvo išmėtyti 
dvaruose, o kai kur* išlipdyti 
pakvietimai .į darbininkų susi
rinkimą. Kvietimai pasirašyti 
“Daibo Federacijos“. Privažia
vo tą dieną darbininkų daug 
Kiekvienas įdomaujasi, kas Čir 
juos kviečia ir kas tas per pauk
štis toji “Darbo Federacija”. 
Po pamaldų tuč tuojail susi 
rinkimas arbatnamy. Salė pil
na. Kalbėtojai čieli trys: Buni
ša ir Seimo nariai “krikščio 
nys” Jočys ir Matulaitis. Kal
ba vienas, kalba kitas, trečias... 
Visos jų kalbos sukėsi apie vie
ną ašį, o ta ašis, tai bolševikai. 
Iš oratorių kalbų paaiškėjo

Seimo esdekų (socialdemokra
tų) frakcija bolševikai. Pro
fesinės darbininkų sąjungos 
bolševistinės. Ne bolševistinė

tenuveikė soeialde- 
są kelti Trumpa’ 
socialdemokratams 

riestai prisiėjo nuo trijų krikš 
čioniškųįu šulų. Bei
darbininkams klausyti nors ii 
labai “gražių” kalbų, 
susirinkusiųjų vienas kitas pra-

mas maža 
niek ratai

atsibodę

Kareiviai tuoj užklau- 
pasus 

Pa&- 
sako: 
atida-

PINIGAI Į LIETUVĄ.

Siųsk pinigus į Lietuvą per musų 
atstovą joną Kaštoną, o jisai važiuo 
ja į Lietuvą su pinigų siuntimo rei
kalais. Jisai perveš ir ypatiškai pa 
duos pinigus visiems jūsų gimi
nėm ir pažįstamiem be jokių su
trukdymų ir be jokių nutraukų.

Federal Agcncy Company 
666 W. 18th SI., Chicago,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UL

•K SS H & U M U K M £ n K ® « H E W m T

“Socialdemokrato” prenumerata Amerikon 
$2.00 metams

Pavieniai numeriai 
po 5 c.

i

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

Line u

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Bei žodžio niekam nebuvo 
duodama. Nerimas didėjo. Su
sirinkimas jičkanlravo. Kun. 

Bumšai kalbant iš Susirinkusių
jų ’buvo pataiiama eili į( baž
nyčią. Mato, kad čia dalykas 
neišdegs ir kun. Rumšą skelbia 
pertrauką, kad laiko pertrau
kos tie, kurie nori prisidėti prie 
da’bo federacijos užsirašytų. 
Užsirašiusiems tuomet busiąs

kinis išeina j Kauną! Kurie va
žiuojat į tą miestą, eikit užimt 
vietas.”

Stotis pilna žmonių skirtin
gais reikalais, o amerikiečiu?, 
tuoj pasitiko Kaune viešbučių 
kviesliAi-agentai, sakydami: 
“Meldžiu į viešbutį ant nakvy
nės”. Viešbutyj vienam čystas 
kambaris atsieina 15 auksinų 
naktis. Ryte leidaus į miestą 
pažiūrėtų. Gatvių vardai ant 
kampų parašyta lietuviškai. Lie
tuviškai pirmoje vietoje. Krau
tuvių iškabos lietuviškai, žydiš
kai ir, kaiplkurr lenkiškai. Be: 
rusiškai nematyt parašų. Tram
vajai (gatvekarii) arkliais trau
kiami. Pervažiuoti išilgai mies
tą kaštuoja 60 skatikų. Valgy
kloj valgis, trys kepti kiaušiniai, 
trys pyragaičiai ir arbatos stik
las kaštuoja 12 auksinų.

Šiaulių miestas labai sugriau
tas; visas vidurmiestis išgriau
tas, net ne plytų nebėra — Ir 
tos Vokietijoje. “Batiuškos* 
cerkvė, “Dievo namai”, kalėju 
mas ir pakraščiais miesto kelio
lika namų nesugriauta; keletas 
skurų dirbtuvių nesugriauta, 
bet visos tuščios stovi; mašinas 
išvežė vokiečiai.

Joniškio miestelis nelabai su
griautas. Bažnyčia truputį ap
šaudyta. «

Kelionė, tariant vienu žodžiu, 
buvo bloga. Parvažiavau į 20 
dienų, bet jos buvo vargingos. 
Daiktai, kuriuos vežiausi, labai 
brangiai kaštavo todėl, kad va
šiuoju! per Angliją, llolandiją, 
Vokietiją ir Lietuvą reikėjo mo
kėti nuo svaro, taip, kad mano 
siuntinis svėrė 170 svarų, tai at
siėjo fnoketi kone tiek, kiek ma- 
10 “tikietas”. Reiškia, du tl- 
kietų turėjau pirkti. Visa ke
lionė atsiėjo apie 200 dolerių.

Kaslink pinigų - čekį, kuri 
buvau išpirkęs “Naujienų” Pini
gų Siuntimo Skyriuje, buvo ge
riausiai. Nuėjau i Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banką Kau
no ir išsiipainiau čeki ant auk
sinų. Kuriuos čekius buvau iš
pirkęs į Vokietijos bankus, bene

t’hone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

’ MUSIC STORE
• Deimantai,

Laikrodžiai,

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago. III

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicl<
AKVfiERKA 

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijoa lios- 
pitalcse. 
sėkmingai pa- 
tarnauja 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Pa-

prle

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

i Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 ild v#lw *

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. ■ 
, Phone Canal 25?

t*

Telefoną* Pallmna 866
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi* Dentistafi
198(11 S. Mickuj *n A v., PuHieland 

VntnnduNi 9 f M e vakar*.

Telefonas—Boulevard 9199 
DR. C. KASPUTIS 

—Dentinas—
3331 S. Halsted St., Chicago, Hl. 
Valandos:—
»—12 A. M. 1—5, 7-« F. M.

Išpardavimas!!! Išpardavė 
. mas vyksta dabar!!!
Didelis kainas kertantis 

išpardavimas!
$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 

turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $>15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Fcrskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausiu.ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno sorge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių oveikotui $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackiiupvs $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto ,iki 9 vak. Sukato

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedaliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

F1
Telephone Yards 5834

Dr. P. O. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

J. P. WAITCHES
LAWYER 

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

Tel. Yards 1053

Tel. Canal 0222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22n<l & So. Lcavitt Sts. 

CHICAGO. 
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
k ——. ________ .

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

Lietuvys Gydytojai? ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė. Roselande.

Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir 0:80 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

1637 W. 51 nt. hnmp.Msrithtield 
Valandos! iki 9 ryto, nuo 3 Iki 

4 Ir nuo 7 Iki 9 
Tel. Prospect 1167

—....................... IBM—......... ......... . ..I—.............

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 ]

Rei. 1139 Independente FJvd. Chicac’i
Telephone Vmb Buren 294

OR.A.A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Si'/ecialistas MotcriškŲ, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroni^ky ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagt
Telephone Drover 969.3 

Valandos: 10 11 ryto; 2—3 po pi ei 
7—8 vak. NcdčlioiTis 10—12 dibną

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

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

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TAVORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Pinigai Iš 
lenoshos

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi- 

_ minoms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas-

552 Grand Avė., 
Kenosha, Wis.

si u

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 

i tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. * 4

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

Ofiso Tel. McKiniey 76
DR. 1. H. GINDICH

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantaojame 

Raibame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street
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Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą drūtais per žmones, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie
ti uotojus- arba inalevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namą į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei mažiausio 
brūkšnelio ant jūsų ušoko ar 
sienos.

Nėra šiukšlių arba jokių ne
parankumų jums ir kaina yra 
daug žemesnė negu jus tikitės.

Mes galime ateiti ir pasaky
ti tikrą kainą, jei jus norite.

Phone Canal 2022

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 

6031 So. Halsted St.
Phone Wentworth 6057

Yra šeimynos gyduolė, didelės ver 
tės delei reumatizmo, vidurių ne 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
REI) ( R()WN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.

“MUSŲ SPECIALUMAS — 
RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.
Š. A. MANKOWSKIS

Prescription Drug Store 
Lietuviška Apticka

2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat.
Chicago, III.

Telefonas Canal 4916

Tel. Canal 2975—2976

Just
WHISTLE :

Chicago ■
WHISTLE BOTTLING CO. ■

116 W. Kedzie St. ■

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistų su ilgu laiko patyrimu

Darbas gvarantuotas ant 10 me- 
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai.

Texas Oil Land Leases
Yra tai gadynės investmentas. 
Ir galima pirkti mažais įmokėji- 
mais. Rašyk ir prašyk knygutės 
“Our Policy”.
Oil Fields Leasing Association, 

Ine.
117 N. Dearbom St.

Tel. Boulevard 9736 and 9737
UNION PHARMACY

Žemos kainos
N. E. Cor. 35 and Halsted St.

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.

Kiekvienas lietuvys ir lietu
vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių 
šybos.
Reikalaukite tuojau.

ra-

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEVV

The Illinois Artificial 
Limh Co.

SAVAITINĖ BIZNIO AP
ŽVALGA.

Tai naujas skyrius.

1012 Masonic Temple 
Buiiding Chicago

Turi pilną staką reikme 
nu tiems, kurie yra ne
laimingi ir priversti ne
šioti dirbtinas dalis kū
no; rankas, kojas ir 1.1., 
kuomet reikalinga.

Nuo šios dienos į Naujienas 
yra įvedama sąvaitinė biznio 
apžvalga, kaipo naujas sky
rius.

Tokia apžvalga buvo 
pageidaujama daugelio

senai
musuv

reikalingu-

kada Lietu- 
daugiaus žingei-

DEL LIETUVI

PEOPLES
Jus jausitės

BANK 
kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

BANKAS
ant kampo 47os
ir Ashland Av.jKįL Si 955!$ 

Chicago. r®® OJM

WLODARSKI BROS, 
agentai 

Patriotic Assurance Co. 
1653 W. 47th St.

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Biznio apžvalgos 
inas paskutiniuoju 
I' biau pasibriežė 

I viai 
dauti pirklyba ir pramone,

■ ir ne tik biznieriai Lietuviai, 
bet ir darbininkai.

Savaitinėje biznio apžvalgoj 
mes stengsimės pažymėti, nors 
trumpai, svarbesnius taktus 
ir krypsnius, kaip Amerikos 
Lietuvos prekyboj ir pramonėj, 
taip ir visos Amerikos ir visų 
svarbesniųjų pramoningų ša
lių.

Biznio apžvalgoj vengsime 
teorijų, o stengsimės apsirube- 
žiuoti pažymėjimu konkrečiu 
dalykų. Spėjimam apie biznio 

[ateiti šiose skiltyse taipgi bus 
duota vietos ant tiek, ant kiek 
tie spėjimai galima bus išvesti 
iš žinomų faktų ' ar skaitlinių. 
Tai viskas, žinoma, bus me
džiaga svarstymams ir šio sky
riaus patarimai neprivalo būti 

i imami kaipo galutinas nurody- 
' mas kaip pasielgti įvairiuose 
biznio reikaluose. Belo, pažy- 

I mėsim, kad visas biznio ap
žvalgos puslapis bus pašvęstas 
nelik straipsniam, bet ir skelbi- 
nams, kurie pasirodys tai to
noj, tai kitoniškoj formoj.

siliks išspaudos labai naudingos gyvu
liams šerti. Ilgai netrukus toji pat 
bendrovė mano įkurti medžių perdir
bimo ir vaisių konservavimo fabrv, 
kus, o taipgi ir milų audimo fabriką. 
“Ringuvos” bendroves kapitalas pas- 

i trečio miliono auksinų. Akcijos kai
na 500 auks. Akcija duoda 1 balsą. 
Dalį akcijij pasilieka Lietuvos valdžios 
rankose, kita dalis — akcionierių.

2) Garlaivių kompanija, lig šiol bu
vusi užsitikėjimo bendrovė ir įgiju
si jau 3 savo garlaivius, ketvirtąjį 
gi išnuomavus, nuo 18 bal. virto ak
cionierių bendrove, kurios pirmas vi
suotinas susirinkimas priėmė b-vės bal 
savimą. Bendrovė nuo savo pradžios 
(beveik mėnesis) davė jau pelno 200 
tukst. auks. Dabar bendrovės prie
šakyje pastatyta valdyba: pirm. M* 
Yčas, vice-pirm. Sal. Banaitis, iždin. 
Račkauskas, reikalų vedėjas kap. Stul
pinas, kur apie 20 metų plauke po 
juras, tarnaudamas pastaruoju laiku 
kapitonu rusų laivyne Liepojuje. Bend
rovė kapitalo mano sukelti į 30 mil. 
auksinų. Nutarta siųsti Amerikon p. 
Stulpiną ir d-rą Joną Šliupą akcijų 
pardavinėti ir užpirkti jūrinių laivų. 
Pasiūlymai jau gauti iš Anglijos ir iš 
Amerikos. Galima tikėtis už kokios 2 
mėnesių lietuviai savo garlaiviais 
plauks iš Klaipėdos į Angliją ir Ame
riką. Iš Amerikos galės per Klai
pėdą plaukt stačiai Kaunan.

3) Spindulys Kinemotografų Ben
drove taipgi jau patvirtinta su kapita
lu 200,000 auks. Valdybon įeina: Va- 
riakojas, agronomas, Jok. Šernas, J. 
Šliupas. Jau nupirkti aparatai, pasam 
dyti monterai ir suderėta butas Kau
ne (kareivių kliubas). Akcija 200 auk. 
Spindulys Įtaisys savo kinematogra
fą Kaune ir Šančiuose ir dirbs kine
matografams filmas (vaizdelius).

[“Vien.”]

popierinių pinigų, o tarptauti
niame apsiniainyme Vokieti jos 
markių kursas puola.

CASINO TEATRAS.

Ar Jūsų Lankiomis yra 
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bunkerio ir 

rio.

KAINŲ PUOLIMAS.

PINIGŲ SIUNTIMAS 
LIETUVON.

laiku siunčiama labai 
iš Amerikos į Lietuvą, 
lietuviai siunčia pinigus 
bankus, su išmokėjimu

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostumeriškas Siuvėjas
Kepures, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome. 

2300 S’o. Leavitt St.

r’AITDr’ STORAS KAKLAS 
tlVJl 1 rvIL sutini; gilės 

išimamos be peilio, skausmo arba 
sirgimo. Jus galit išbandyti ant 
musų riziko. Goitrene išgydo vi
sai, net ir uŽsisenėjusias ligas, be 
jokio ištinimo.
Nieko nekainuoja jeigu neišgydoma 

d omą.
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk jį 
kol nepasiekė širdies, gerklės arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knygą dykai.

GOITRINE CO. 521 — B. — 63 St.

Photography
The Englewood Studio 

atdara nuo 9 iki 9 
Japonietis artistas 

6200 So. Halsted St.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

Kada Fordas atpigino visu trečdaliu 
<avo automobilius, tai visi pradėjo 

I kalbėti apie tai kad kainos visų kitų 
daiktų irgi greit sumažės. lo i-orduj 
automobilių pramonėje kainą numušė 
Franklin Automobilių Kompanija. Ki
tos betgi automobilių kompanijos iki 
šiol dar kainų nenumušė, bet gali būti 
kad ir jos neužilgo pradės pigiau par
davinėti automobilius.

Pramoninis krizis pirmiausia užga
vo automobilių pramonę. Automobi 
tių Amerikoje tapo perdaug pridirb 
’^a, o jų pardavimas Europon daug su 
mažėjo. Tuo tarpu dar didelė dalis 
vutomobilių fabrikų dirba, bet daibi- 
ninkų atleidimas jau prasidėjo. Dėt 
roite šiandien yra atleista daugiam 
kaip 15,000 darbininkų iš automobi. 
lių fabriku. Gali būti kad mažesnio 
ji automobilių fabrkai neužilgo visiš
kai užsidarys. Net ir Fordo viso? 
lirbluvės sykiu paimtos turi orde
rių tik tiek, kad juos gali užbaigti 
vieną mėnesį. Fordas vienok veikiau
sia greitu laiku gaus daugybę naujų 
orderių, todėl kad taip didžiai numa
žino savo automobilių kainą.

Po automobilių industrijai gali būti 
užgauta plieno ir geležies, industrija. 
šitoj betgi industrijoj kapitalistai vi
siškai nieko nenukentės ir visa krizio 
inšta puls ant darbininko. Fordas ii 
kitos automobilių kompanijos nenumu
šė ir neketina numušti darbininkam? 
algą bent dabartiniu laiku, bet gele
žies pramonėje darbininkų algos gali 
būti pirmiau numuštos negu atpigs ge
ležis ir plienas.

Drabužių ir batų pramonėj krizis 
buvo pasireiškęs jau dvejetas mėnesių 
atgal. Iki šiol jis dar nėra praėjęs, 
vienok tikimasi, kad iki žiemos dau
ginus darbininkų pradės dirbti kaip 
drabužių, taip ir batų dirbtuvėse. Tik 
darbininkų algos busiančios mažesnes.

Apie krizio padėjimą ir eiseną mes 
turėsime progos kalbėti kiekvienoj biz- 
nioj apžvalgoj.

Pastaruoju 
daug pinigų 
Amerikiečiai 
per visokiu? 
daugiausia Vokietijos bankuose, kaip 
antai: Deutsche Bank Berline, Ost 
Bank Klaipėdoje, Knauth, Nachod & 
Kuhn Leipcige ir t.t. Gavę tokius or
derius musų žmonės dažniausia ne
gauna pinigų, nes važiuoti į Vokieti
ją keblu ir neapsimoka, o tie bankai 
savo skyrių Lietuvoj neturi.

Geriausia butų siųsti pinigus su iš
mokėjimu Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banke, Kaune, kurs dabar tu- 

i savo skyrių Panevėžy, Raseiniuo
se, Virbaluje .Vilniuje, Šiauliuose ir 
dagi Liepojuj, Latvijoj.

Taip siųsti pinigus galima per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Paskutinėmis dienomis Naujienų P. 
'. Skyrius pradėjo siųsti pinigus Lie

tuvon ir telegramomis, kada tapo pa
tapyta tinkama sutartis su Lietuvos I } x c 4 «« TYT 1 T r- >

LIBERTY BONDSAI PAKILO.

Phone Boulevard 3941
Žukauskas Tailoring Co.

Kotų siuvėjai dėl kostumeriškti 
kriaučių.

814 W. 33rd St.

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

A. C. Flynn Co.
4709 So. Halsted St.

Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

Phone Boulevard 7692

Ant Bridgcporto yra gerai ži
nomas lietuviams Teatras “(al
sino,” kur rodoma žingeidus 
judomieji paveikslai. Nuo sere- 
dos, rugsėjo 29 d., bus rodoma 
pirma dalis didelės serijų istori-

laka). Ketverge prie progranio 
bus pridėta puikus 
vakarų Amerikos 
Pėtnyčioj bus

lošimas iš 
gyvenimo.

Majoro Hono-
- vien suaugusiems. Su-

Panedėlyj ir utarninke 
' specialia paveikslas

(tymai.
didelis
“The Courage of Marge O’Doo- 
ne.”

“VVHISTLE” — “ŠVILPIKAS

“VVhistle” — angliškai reiš
kia “švilpikas.” Tai yra var
das naujo gėrimo. Tiesa, tai nė- 
1** visai naujas gėrimas. Pieti
nėj Amerikoj jis buvo žino
mas jau nuo kelių melų. Dabar 
jis randa kelią ir šiaurinėje. 
Tai yra gėrimas išdirbtas iš 
gryno cukraus ir vaisių. Labai 
daugelis žmonių geria WH1S- 
TLE kaipo labai skanų. Vaikai 
ypač puola prie jo. Juos masi
na net pats vardas — Whistle.

Jieško viietos naujam' ofisui.

Dakta ras Whitney, kurs turi

prekybos ir Parmonės Banku Kaune. I se
Telegrama siunčiamieji pinigai pasie
kia Lietuvos banko į porą dienų, o iš 
banko į vietinę paštą nueina į kokia 
savaitę laiko.

tarybas nusisamdyti naują ir 
didesnį ofisą ilgam laikui vi- 
durmiostyj. Jo dabartinis ofi
sas, kuriame jis išbuvo keletą 
melų, darosi jau permažas, nes 
vis turi daugiau ligonių. Kada 
dr. Whitney persikels į nailją 
ofisą, apie tai bus duota žinia. 
Tuo tarpu daktaras priima ir 
gydo ligonius savo sename ofi- 

kasdien nuo 9 vai ryto
iki 8 vai. vakare.

National teatras stato tikrus 
lošimus.

VOKIETIJOS FINANSAI.

ie tarptautinė finansų konfe- 
•encija, kuri svarsto, kaip išve
liąs visą .Europą iš skolų t va
lo. Daugelis abejoja ar ta kon- 
erencija galės ką gero į vyki n- 
i. Rods, atstovai toj konferen- 
‘ijoj neturi sprendžiamų įgalio- 
’imų, vienok jie išreiškia įvai- 
’ių šalių valdžių norus ir plė
nis. Konferencijoj pavyzdžiui, 
au pasirodė skirtumais tarp 

f<Tancijos ir Anglijos klausi
me išreikalavimo kontribuci
jos nuo Vokietijos.

Briuselio finansų konferenci
joj Vokiečių delegatai išdavė 
Raportą apie Vokietijos finan
sų stovį Iš jo pasirodė, kad Vo
kietijos finansai stovi labai blo-

National Teatras, ant 63-čios 
ir Halsted gatvių, turi nuolati
nę trupą, kuri lo.šio šiame teat
re jau du metu. Šita trupa yra 
sudaryta iš tokių lošėjų lošėjų, 
kokius jus galėtumėt pamatyti 
mieste už dvigubą kainą.

Skaitytojams, kurie mėgsta 
tikrus lošimus su tikrais akto
riais, mes patariame vaikščioti 
į pietines miesto dalies teatrą, 
kur jie matys tikrą lošimą (ne 
j adomus paveikslus) pigiausio
mis kainomis. Pradedant nuo 
rugsėjo 26 dienos bus lošiama 
The Other Wife (kita pati) — 
misteriškas lošimas, kuris lai
kys jus nusistebėjime nuo pra
džios iki galo. Bus taipgi rodo
ma gera ir padori 
iš kurios turėsite 
Pagal specialės

State Bank 
(Irau gi š- 
tnri būti

Ltel uvys Akių Žinovas
JUS AKYS yra jums brangiai-

• sios už viską.
NEAPLEISKITE JŲ. — Jeigu 
jus akys reikalauja priežiūros 
arba akinių, ateikite pas mane; 
kaipo lietuvys savo tautiečiams 

patai nauju kuoteisingiausia.
Egzaminavimas ir patari- 

rimas dvkai.
DR. JURGIS SERNER O. I).

— Chernauckas —
AKIŲ SPECIALISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 6. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

1131 Stevans Buiiding
17 N. State S*t., Chicago, III. 

Tel. Central 203.

Delei draugiškų patarimų 
— ateikite pas m ils taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK
48th Avė. and 25th PI.

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

DYKAI TIKIETAS’ |
NATIONAL TEATRĄ 

ant Halsted ir arti 36tos gat. 
Išsikirpk šitą kuponą, nes jis 
įleis jus dykai (išskiriant karo 
taksus), jeigu ateisi su vienu, 
katras bus užsimokėjęs įžangą 
bile ant perstatymo, išskiriant 
nedėldienj, subatą ir seredą. 

Savaitė nuo rugsėjo 26-tos.
“THE OTHER VVJFE” 

(Kita pati) 
Ne krutamieji paveikslai.

IDEAL MALT EXTRACT 
AND KOPS 

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted St.

Chas. Volker

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Alixir of Bitter Wine
Yra labiausiai užtikiama

gyduolė.
Parduodama visose

vaistynese.
JOSEPTH TRINER COMPANY

1333-45 Sp. Ashland Avė.

Bf PAUL LEASES
Siuvėjas

Valau, dažau ir taisau. Geras 
darbas ir tikros kainos.

3616 So. Halsted St. M

OLOWECKI’S 
Music House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

.3417-21 So. Halsted St. Chicago

Phone Drover 215 
S h a n k s 
M u s i c Store,

Fonografai, ie 
kordai ir gro
jami grojikii- 
niai voleliui. I’i

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

Paskutinės savaitės bėgyje smarkiai 
pradėjo kilti Amerikos Laisvės Bo
nai. Ketvirtas Liberty Bondsas, kurs 
buvo labiausiai nupuolęs, dabar ap
reiškė gana smarkų kylimą. Rugsėjo 
mėnesio pradžioje Ketvirtas Liberty 
Bondsas buvo parduodamas už $84.40, 
dabargi jis yra parduodamas už $88.00 
su virš. Indėjimas pinigų į bonus 
šioj valandoj yra skaitomas geru 
vestmentu. Laukiama, kad bonai 
labiau pakils kitais metais.

LIETUVOS PRAMONĖ.

In
dą

j Pastaruoju laiku Kaune susidarė 
keletą lietuvių pramonės ir preky-

| bos bendrijų:
1) Akcinės bendrovės Ringuva alie

jaus fabrikas. Bendrovės jau užtvir
tinta ir jo fabrikas jau pradėta veik
ti Žemutiniuose Šančiuose, kur seniaus 
buvo vokiečių marmelado fabriką. Su
pirkta ir perkama sėmenys, kurių f 
dieną manoma perdirbti 200 pūdų. 
Tokiu budu manoma trečdali Lietuvos 
sėmenų perdirbti Kaune į aliejų. Iš jo 
visų pirma bus dirbamas femiksas rei 
kalingas prie maliavojimo, taipgi bus 
dirbamas ir valgomasai aliejus. Pa-.

Centralė Vokietijos valdžia, 
neskaitant atskirų valstybių, 
prieš karę turėjo skolų, 5,000,- 
060,000 markių. Dabar gi turi 
skolų 210,000,000,000 markių.

Vokietijos valdžios budžetas I 
I920 metams apskaito 40,000,-' 
000,000 markių i
laidų permato 79,000,000,000 
markių, taigi palieka nuostolio 
39,000,000,000 markių.

1919 metais Vokietija Išmo
kėjus atlyginimo 
nuostolius kitoms 
17,000,000,00 markių, 
metams tiems 
yra paskirta 
markių.

1919 metais 
portas viršijęs 
22,000,000,000 markių, bet šiais 
emtais dalykai pradėjo taisy- 
ties. j

Blogas Vokietijos finansų pa
dėjimas apsireiškia ir tuo, kad 
Vokietija vis daugiau išleidžia

komedija, 
pasijuokti, 

sutarties su 
mes turime 

padarę tą, kad jus galėsite iš
sikirpti jų apgarsinimą iš šio 
laikraščio sueisite du žmonės 
už vieną tikietą parinktose 
dienose. Išsikirpkite ir per

skaitykite jį, o tada eikite, nes 
n-ii-imn n uJmes esame užtikrinti, kad jus I** M**m v* i •iv* • <!HWiirziniinsifo losimu

Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Delei parinkto ir pigaus 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

FIDELITY ELECTRIC COMPANY 
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 
Mes taipgi užlaikome skalbimui 
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

autpmębilių.
Apskelbimai į laiką.

Dabar kiekvienas biznis reika-
už kares Iauj’a ^^esni° apsiskelbimo. Per 

šalims ateinančius šešis mėnesius tas 
1920 langiaus padarys biznio, kas dau 

giaus skelbsis laikraščiuose ir ki-
O 

tikslamsatieinis ______
25,000,000,000 tokiais budais bandys iškišti sa

vo tavorą. Tą turi įsitėmyti 
kiekvienas biznierius.

MANO MOTTO:
Prieinamos kainos. Geriausis ma- 
terijolas. Geras, gvarantuotas, be 
skausmo ir extra švarus darbas.

DR. B. L. GOLD 
Dentistas 

Canalport ir Halsted gat.

Vokietijos im- 
eksportą ant

NAMAI.
Dabar yra geras laikas par

duoti namus, kol jų kainos yra 
augštos. Spėjama, kad ir namų 
kainos neužlgo pradės po tru
putį pulti.

Phone Yards 1030

WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 
Aptiekorius

Receptai musų speciališkumas.
4459 So. Wood St.

Gera Dentisterija moderniškomis 
kainomis.

Gold Crowns 22 Karat
.$3 ir augšeiau

BridgC Work
$4 ir augšeiau

Platės $5 ir augščiau

D R. B ER N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg
Company

Išdirbėjai The News Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,

Tel. Normai 224.
ENGLEWO()D THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

DAKTARAS WHITNEY
Sėkmingas specialistas examinavi- 
me ir gydyme visų chroniškų ligų 

Vyrų ir Moterų.
Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių 
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip 
daug kartų esate apsigavę mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą. 

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR VVHITNEY 
422 So. State St.

Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas 
dien. Nedėliomis — 10 iki 1

Z------—
Phone Yards 987

D. LIPTSICH
Fashion Cloak Shop

Ploščiai, siutai, dresės ir veistės.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

<.----------------------------------------------- /

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ “BRIDE 13” ■
■ Naujas pertsatymas puikios Fox '
k Filmų Kompanijos, bus rodo- B 
i ma CASINO TEATRE prade- ■ 
* I dant seredoj, Sept. 29. Tai ■ 
*’j linksmas ir meiliškas perstaty- J
B mas. Tie paveikslai yra pui- ■
r kiausi. *

’ Casino Theatre ’
3506 So. Halsted St. i

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN 

The National Raincoat Co. Not inc. 
of Chicago 

Manufacturers of 
RUBBER CLOTHING 
3631 So. Halsted St. 

—........ . .... ------ —
r ..................- .........—- -..........................

ANTON FUERST and CO. 
Real Estate and Inrurance 

Brokers 
4153 W. 26 St. 

2410 So. 52nd Avė
i>- - ... ..... ......................

Valgių Gaminimas
• ir

Namų Prižiūrėjimas
Sutaisė

Amerikos Lietuvaitė

Kiekviena lietuvė šeimininkė, 
kuri nori gardžiai pavalgidmti 
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo 
knygą.
Dabartinė kaina: apdaryta $1.50 

neapdaryta $1.00

Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
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Užsisakomoji Kaina]
Chicagoje —• paštu:

Metams................. ..............
Pusei metų _____  
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui

• Chicagoje — per neiiotojuai 
Viena kopija .......... .........
Savaitei ... .........
Mėnesiui _________________

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

Metams .......... , $7.00
Pusei metų ___ - 4.00
Trims mėnesiams . -............. -- 2.00
Dviem mėnesiams .............  1.50
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
, (Atpiginta)

Metams

$8.00
$4.50
2.25
1.75

. 1.00

03
18
75

__________ $8.00
Pusei metų  4.50
Trims mėnesiams__________2.25

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Naujos 
provokacijos?

zaciją arba jos pienus. Ji
sai mažai tesipasakojo apie 
save, bet padarė klaidą, ku
rią lengvai gali padaryti 
lingvistas (kalbų žinovas) ir 
mokslininkas, užsikrėtęs ra
dikalėmis idėjomis: jisai su
sižymėjo daug dalykų, ku
rie bus pavartoti prieš jį, 

ko, tai aišku, kad jie visai kuomet bus padaryta apli- 
nevartoja savo proto. Jie, kacija dėl jo deportavimo.” 
aklai daro, ką jiems pataria' Labai švelnus atsiliepimas 
arba įsako gudresni už juos1 apie “Lenino agentą”, atsių- 
žmonės, jų vadai. O tie va- Į stą čionai nuversti Suvieny

tų Valstijų valdžią, — ar ne ?
Savo pranešime Justicijos 

departamentas tarytum sa
ko: “Nemanykite, kad tas 
žmogus išdavė savo drau-

į dalyvaujan
tiems jame žmonėms ir pro
gą policijos agentams “pasi
žymėti”?

Tiek išmanyti, romios, ne
reikia nė didelio mokslo, nė 
Saliamono galvos.

Jeigu komunistai nesu
pranta tokio paprasto daly-

Wall Street’o eksplozija 
davė progos Justicijos de
partamentui padaryt naują 
medžioklę ant “raudonųjų”. 
Svarbiausi areštai iki šiol, 
matyt, įvyko Chicagoje. Čia 
tarp kitko suimta vienas lie
tuvis, nužiūrimas kaipo “ko
munistų vadas”, ir vienas 
rusas, apie kurį laikraščiuo
se pranešama, kad jisai esąs- 
“Lenino agentas”.

Tuodu areštai suteikia po
licijai galimybės toliaus tęs
ti savo medžioklę. Pas lie
tuvį ji užtiko daugybes ad
resų iš visos Amerikos, ir 
turėdama juos, ji dabar krės 
ir suiminės žmones.

Pas suareštuotąjį rusą po
licija taip pat rado daug 
svarbių dokumentų. Vieti
nėje spaudoj tapo gana pla
čiai aprašyta tie dokumen
tai. Jie paliečia daugiausia 
vadinamąją Jungtinę Komu
nistų partiją. Iš atskaitų, 
laiškų, slaptų cirkuliorių ir 
kitokių raštų, kurių turinys 
tapo didinai paskelbtas laik
raščiuose, numanu, kad po
licija juose rado daug nau
dingų jai informacijų.

Bet tame nėra nieko nuos
tabaus. Stebėtis reikėtų, 
kad policija turinti tūkstan
čius apmokamų agentų, ne
galėtų susekti paslapčių 
priešingose valdžiai organi
zacijose. Visa, kas reikia to
kiam tikslui, tai įstatyt į tas 
organizacijas po keletą šni
pų. O kad komunistų orga
nizacijose šnipų yra pakan
kamai, tai visas svietas ži
no.

Nuostabu yra tiktai, kad 
patys komunistai to nesu
pranta. Jų tarpe yra žmo
nių, kurie yra nuoširdžiai 
įsitikinę į komunizmo išga
ningumą darbininkų klesai. 
Tai yra jų neapšvietimo pa
sekmė. Bet kuo išaiškinti tą 
faktą, kad jie neišmano, jo- 
gei tas slaptas veikimas, ku
rį jie rekomenduoja darbi
ninkams, negali nieko dau
giaus atnešti, kaip tiktai I arčiausia tenai, kur šitos są*

I dai, matyt, turi savo išroka- 
vimų. Frainos istorija pa
rodė, kokių gaivalų esama 
jų tarpe.

Keistų dalykų tečiaus ap-
sireiškė ir po tų areštų, ku- ! gus; ne, jisai yra ‘džentelmo- 

I rie buvo paskutinėmis die- nas’ ir dagi labai mokytas.
nomis padaryti Chicagoje.

. Be tų žmonių, kuriuos po- j lą jisai neatkreipė atidžios 
i licija sulaikė, buvo suimta į vieną mažmožį, kuris pa; 
i da ir daugiaus. Vienok ji kenks ir jam ir jo drau- 
i paleido visus ir paliko kalė
jime tiktai du, nors prieš 
kaikuriuos iš tų, ką tapo pa- tojai užtaria to asmens Te
leisti, ji surado nemažiaus, putaciją? Kodėl jie, iš ant- 
o gal ir daugiaus “evidence”, 
negu prieš sulaikytąjį lietu
vį.

Antras keistas faktas yra, 
tas, kad Justicijos departa
mento pranešime, paskelb
tam laikraščiuose, apie suim
tąjį rusą yra kalbama, tary
tum norint pateisinti jį. Tas provokatorių tinklo, kuris 
rusas, girdi, “ištikimas ko- vadinasi “komunistų parti- 
munos taisyklėms, griežtai ja”, reikia laikytis kuola- 
atsisako kalbėti apie organi- biausia ištolo?

nas’ ir dagi labai mokytas. 
Tiktai per savo didelį moks

gams!”
Kodėl komunistų medžio-

ros pusės paliuosuoja tuos, 
kurie jai yra žinomi, kaipo 
daug svarbesni ‘veikėjai”, o 
sulaiko visai nežymų žmo
gelį ?

Matyt, jie turi savo pie
nus. Bet ar ne laikas jau su
prasti visiems, kad nuo to

Kas pažangesnis: anarchizmas, 
sindikalizmas, komunizmas 

ar socializmas?
(Tąsa iš 227 num.)

SU- 
bet

IV.
Dabar imsime socializmą.
Matėme, kokių ydų turi 

pirmiaus gvildentosios sro
vės.

Anarchizmas stoja už as
mens laisvę, bet jisai paau
kauja jai visuomenę.

Sindikalizmas mėgina 
organizuot visuomenę, 
apima tiktai dalį jos.

Komunizmas, pagalios, dėl 
visuomenės labo visai panal- 
kin i asmens laisvę.

'Aišku tad, koks turi būt 
uždavinys socializmo, jeigu 
jisai nori atsiekt daugiaus, 
negu bent kuri šitų trijų sro
vių. Jisai turi surast būdą 
suorganizuot visuomenę ir 
kaitų apsaugot joje asmens

Ar socializmas turi sura
dęs tokį būdą?

Taip. Tą būdą nurodo 
pats gyvenimas. Socialistų 
teorija nėra kokių-nors pa
saulio taisytojų sugalvotas 
pienas, o tik išreiškimas to, 
kas dedasi visuomenėje, kas 
vyksta po musų akių. Budas, 
kurį šiulo socialistai praša
liu imui dabartinės visuome
nės blogumų, yra išvada iš 
musų patyrimo apie esančius 
tikrenybėje dalykus.

Sąlygas socializmo įvyki- 
niinui teikia kapitalizmas. 
Jisai, viena, tveria stambią 
industriją, kurią bus lengva 
su organizuot visuomeniniais 
pamatais; antra, jisai tveria 
skaitlingą beturčių klesą, 
proletariatą, kurį patys jo 
reikalai verčia kovot prieš 
kapitalizmą.

Socializmo įvykimas yra

I lygos yra labiausiai subren
dusios, t. y. augšto kapitalis
tinio išsiplėtojimo šalyse.

Darbininkai tose šalyse 
yra skaitlingiausia visuome
nės klesa. Jie taip pat yra 
geriaus apsišvietę ir susior
ganizavę už kitas klesas. 
Jiems nedaug tetrūksta, kad 
galėjus atsistoti visos visuo
menės pryšakyje.

Ir jie prie to eina. Bet ko
kiu budu?

Darbininkai tokios šalies, 
kai)), pavyzdžiui, Anglija, 
neskelbia karės visuomenei, 
negrumoja pavartot jiegą, 
kad užkorus jai savo valią. 
Priešingai, jie labai rūpina
si tuo, kad visuomenė n'e- 
skaitytų jų savo priešais. 
Gindami savo reikalus, jie 
stengiasi parodyti visuome
nei jų teisingumą, stengiasi 
įtikinti ją. ,

Iš to aiškiai matyt, kad 
Anglijos darbininkai žiuri ? 
save, kaipo į visuomenės da-

O betgi Anglijos darbinin
kai neužmiršta, kad jie yra 
išnaudojamoji klesa, ir prieš 
savo išnaudotojus jie smar
kiai kovoja. Ta kova taip j- 
tempta, kad šiandie viso pa
saulio akys yra nuolatos at
kreiptos į ją. Net karščiau
si komunistai yra priversti 
nuolatos imt iš jos pavyz
džius savo agitacijai.

Bet tas kovos būdas, kurį 
vartoja tos šalies darbinin
kai, verčia ir jų priešus taip 
pat kreiptis į visuomenę ir 
stengtis ją pritraukti ‘į savo 
pusę. Jie negali teisinti sa
vo poziciją vien savo klesi- 
niais reikalais, — nors su
prantamas dalykas, jie tų

reikalų anaiptol nenori išsi
žadėt.

Kokia turi būt to pasek
mė?

Pasekmė turi būti tokia, 
kad visuomenė darosi vyriau 
siu sprendėju kovoje tarpe 
darbininkų ir jų priešų. Juo 
labiaus darbininkams pa
vyksta įgyt visuomenės pri
tarimą, tuo. labiaus darbi
ninkų priešai turi nusileisti 
jiems. Tuo budu darbinin
kai užkariauja vieną poziciją 
po kitos ir artina tą laiką, 
kada priešai turės užleisti 
jiems visas pozicijas.

Tai yra pavartojimas de
mokratijos kovai prieš kapi
talizmą. Kuomet, šituo ke
liu eidami, darbininkai nu
vers dabartinę sistemą, tai 
visuomenė noriai darbuosis 
kartu su jais, kad įvykinus 
naują tvarką; ir todėl darbi
ninkų galiai nuverstoji kle
sa nebus pavojinga, kad Ir 
ji da taip grieš dantis prieš 
juos.

Taigi nebus reikalo nė dik
tatūrą steigti valstybėje ar
ba industrijoje. Nereikės 
naikint pilietinės teisės, ne
reikės turėt pilietinės karės, 
jaust mirtim ir varžyt kari
ne disciplina.

Tokiam kovos budui, kaip 
išdėstyta augščiaus, gali būt 
padaryta dvejopas užmeti
mas. Viena, kad jisai aps
kritai neužtikrina pasiseki
mo; antra, kad jisai nežada 
ūmių rezultatų, yra perlėtas.

Tie, kurie daro pirmutinį 
užmetimą, tuo pačiu atmeta 
socializmo galimybę. Jeigu 
mes manome, kad darbinin
kai negali įgyti visuomenės 
pritarimo kovoje su kapita- 
istais, tai reiškia, kad mes 

manome, jogei kapitalistų 
reikalai yra artimesni visuo
menei, negu darbininkų. Tuo 
met, žinoma, nėra ko ir kal
bėti apie kapitalizmo siste
mos panaikinimą.

O kas dėl to, kad tos kovos 
būdas nežadąs duot rezulta
tų umiu laiku, tai čia yra tie
sos. Ginkluotu sukilimu ka
pitalistų valdžią galima grei
čiaus nuversti. Bęt valdžios 
nuvertimas yra vienas da
lykas, o naujos visuomenės 
sistemos įsteigimas yra ki
tas dalykas. Istorijoje dar 
nebuvo tokio atsitikimo, kad 
nauja visuomenės tvarka bu
tų buvusi įsteigta bėgiu ke
leto dienų arba ir mėnesių; 
tam visuomet reikėdavo il- 
gos eilės metų.

Didžiausia tečiaus svarba 
darbininkams yra ne tame, 
kiek laiko ims, kol bus įvy
kintas socializmas, o ką ji
sai duos jiems.

Iš socializmo darbininkai 
laukia, kad jisai duos jiems 
daugiaus, negu jie turi šian
die, arba bent ne mažiaus.

Šiandie darbininkai turi 
teisę rinkti savo atstovus į 
valstybės įstatymų leidimo f- 
staigas, organizuotis, reikšt 
savo nuomones susirinkimuo 
se ir spaudoje; mainyt darbo 
ir gyvenimo vietą. Šitas tei
ses darbininkai įgijo sunkio
je ir ilgoje kovoje, ir jeigu 
kas jiems atimtų jas, tai jie 
jaustųsi, kaip į kalėjimą pa
tekę, net jeigu materialiu 
žvilgsniu jie butų geriau ap
rūpinti, negu dabar.

Dirbtuvėje darbininkai 
taip pat jau yra iškovoję 
svarbių teisių, kurių jie nie-

ku budu nenorės išsižadėt. 
Svarbiausia tų teisių yra tei
sė naudotis sprendžiamu 

balsu, per savo organizaciją, 
darbo sąlygų nustatyme. Ka
pitalistas šiandie jau nebe
gali kaip tinkamas apseit su 
darbininku, negali be svar
bios priežasties mest jį lauk 
iš dirbtuvės, mažint algą ar
ba ilgint darbo valandas.

Ir šiandie darbininkai jau 
nė tuo nesitenkina. Jie rei
kalauja sau sprendžiamo bal 
so jau ir industrijos vedime.

Taigi šitos teisės yra tas 
minimum darbininkų apsi
sprendimo, be kurio jie ne
gali įsivaizdint tinkamos 

žmoniškam gyvenimui tvar
kos.

Šitų teisių tečiaus neužtik
rina komunizmas. Priešin
gai,-jisai net naikina jas. Ji
sai įsteigia turto ir darbo 
bendrumą, bet panaikina 
darbininkų apsisprendimą.

Apsisprendimą, teises, dar 
bininkams suteikia tiktai de
mokratija. Todėl demokra
tijos palaikymas darbinin

kams yra taip pat reikalin
gas dalykas, kaip ir darbo į- 
rankių paėmimas į visuome
nės rankas.

Socializmo tvarka ir yra 
susivienijimas demokratijos 
su visuomenine nuosavybe.

LS.S. Reikalai
L. S. S-gos Pildomojo Komi

teto Protokolas.

Pild. Komiteto susirinkimas 
vyko rugpiučio 29 d., 1920 m., 

New York, N. Y. Susirinkime 
dalyvavo keturi L. S. S-gos Pild. 
Komiteto nariai ir patariamuoju 
jalsų drg. Ižd. Administrato
rius. '

1. Perskaičius drg. Adm.-Iždinin- 
ko raportą, po trumpo pasita
rimo raportas liko priimtas 
vienbalsiai.

2. Nutarta vienbalsiai, kad L. S.
S. leistų nuosavą organą.

3. Redaktoriui nutarta mokėti už 
kiekvieno numerio suredagavi- 
mą po $30.00.

4. Bendradarbiams nutarta mo
kėti ne daugiaus kaip po $10 
kas numeris.

5. Nutarta kuoplačiausia agituo
ti už laikraščio praplatinimą, 
rūpintis gauti kuodaugiausia 
skelbimų, ir išdirbti dirvą lai
kraščiui.

6. Nutarta organą spauzdinti 
ten, kur bus pigiausia ir pa
togiausia.

7. Organo vardas: “Banga”, 3 
balsai; “Varpas”, 2 
“Darbininkų Ateitis”, 
sas.

8. Laikraščio formatas:
18>, astuonių puslapių.

9. Kaina laikraščio $1.00 už 12 
egzempliorių.

Kazys Liutkus,
L. S. S. Pild. K-to Sekr. 
Marė Jurgelionis,

Sekr. vertėjas. 
Chicago, rūgs. 24, 1920.

balsai”,
1 bal-

11 per

ĮNEŠIMAS referendumui.

“Kadangi organo leidimas prie 
dabartinio popieros ir spaudos 
brangumo L. S. S-gos nariams 
už dyką duoti negalima, tai mes, 
L. S. S-gos Pild. Komitetas, pa
duodame ' referendumui šitokį 
įnešimą:

“L. S. S-gos organas ateityje 
neturi būt duodamas nariams 
veltui.”

K. Liutkus, .
L. S. S. Pild. K-to Sekr. i brošurų ir organo leidimu, adml- 

Rugs, 3 d. 1920 m. Į nistratorius vis daugiau ir dau-
Sutinku: ' giaus turi pašvęsti laiko organi

zacijos darbui;
2. Kadangi tas darbas kasdien

P. S. — Šitas įnešimas buvo vis didės, tai administratoriaus 
paduotas L. S. S-gos Pild. Ko- pareigų nebus galima pildyti 
miteto susirinkime rugp. 29 a., veltui; 1

1920, ir už jį balsavo visi buvu
sieji šiame susirinkime L. S. 3. de pinigų tuo tarpu beveik nėra, 
Pild. Kom. nariai.

K. Liutkus.

3. Bet, kadangi L. S. S-gos iž-

Panašų įnešimą jau yra pada
vus ir L. S. S. 4 kuopa. Jisai 
buvo paskelbtas rugsėjo mėn. 9 
d., 1920 m. Taigi L. S. S. Pilo. 
Komiteto įnešimas pilnai sutin
ka su L. S. S. 4 kp. įnešimu ir j| 
atskirai paremti nereikėtų.

Marė Jurgelionis,
Sek r. Vertėjas. 

Chicago, 111., rūgs. 24, 1920.

ĮNEŠIMAS L. S. S. PILDOMA
JAM KOMITETUI.

Kadangi Lietuvos Socialdemo
kratų leidžiamas laikraštis netu
ri Amerikoje savo oficialės agen
tūros, tai įnešu, kad Pild. K-tas 
nutartų:

1. Kad padėjus Lietuvon 
draugams patariame L. S. S-gos 
Administracijai įsteigti agentū
rą “Socialdemokrato” platini* 
mui.

2. Už patarnavimą, L. S. S-gos 
administracijai turėtų likti ma
žas komisas.

C. A. Herman,
L. S. S. Adm.-Iždininkas 

Rugp. 21 d. 1920.
L. S. S-gos Komitetas:

K. Liutkus,
M. M. Račiute-Herman,
P. Raškevičius,
M. Baltruškiene, 
Thomas Matas, 
J. Pruselaitis.

Marė Jurgelionis,
Sekr. Vertėjas.

kad galėjus kiek nors žmonišką 
algą mokėti, todėl,

i 4. Reikėtų surasti toks būdas 
algos mokėjimo, kuris duotų 
mums progos verstis, kuomet 
mes dar biznio beveik nedarome, 
bot išteisintų priderančios algos 
mokėjimą, kada, reikia tikėtis, 
biznis pagerės.

To tikslo atsiekimui įnešu Pil
domajam Komitetui sekamą su
manymą:

1. Pradedant su spalių mėn. 1 
d. mokėti administratoriui algą.

2. Toji alga pirmą mėnesį tu
rėtų būti $5.00 į savaitę. Lap
kričio m. jau $10.00 į savaitę, o 
gruodžio mėn. — $15.00. Sau
sio (1921 m.) — $20.00 ir taip 
toliaus kas mėnesį po penkis do
lerius į savaitę daugiaus, iki ne
bus atsiekta $25.00 į savaitę. To
kia alga turėtų pasilikti taip il
gai, iki Pild. Komitetas padarys 
naujų patvarkymų.

C. A. Herman, Adm.-Ižd.
L. S. S-gos Pild. Komitetas:

K. Liutkus,
M. M. Račiutė-Herman, 
P. Raškevičius, 
M. Baltuškienė, 
Thomas Matas, 
J. Pruselaitis.

Marė Jurgelionis,
Sekretorius-Verte jas. 

Chicago, rūgs. 24, 1920.

Redakcijos Atsakymai

ĮNEŠIMAS L. S. S. PILD.
< KOMITETUI.

Kad sutaupius L. S. S-gai pi
nige, tai įnešu, kad Pild. Komi
tetai nutartų:

Leisti L. S. S-gos Administra
cijai duoti L. S. S-gos spaudos 
darbus spauzdinti tose spaustu
vėse, kur pigiausia ir patogiau
sia.

C. A. Herman,
L. S. S-gos Adm.-Ižd. 

Rugp. 21 d. 1920 m.
L. S. S-gos Pild. Komitetas:

K. Liutkus,
M. M. Račiutė-Herman,
P. Raškevičius,
M. Baltuškienė, 
Thomas Matas.

Marė Jurgelionis,
Sek r.-Verte jas.

Chicago, III., rūgs. 24 d., 1920.

A. Rukui. — Origihale buvo 
$11; taip ir išspausdinta, tik kai- 
kuriuose numeriuose pirmutine 
skaitmens dalis neaiškiai atsi
spausdinus.

Darbininko Draugas

PfllN-EXPELLER
Vaizbažeuklis užreg, S. V. Pat. Ofisą.

Garsus per daugiau kaip 
50 iiietij.

Tėmyk Įkaro (Anchor) VaizbaženklĮ.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krimlnatiškuost 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierasi

Namų Ofisas t
3123 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

I

Mieeto Ofisui

127 N. Burbom n 
1111-11 Unily Bldg.

T»L Central^44111

- s

ĮNEŠIMAS L. S. S. PILI). 
KOMITETUI.

Kadangi mes esame pasiryžę 
leisti naudingų brošuraičių ir 
tam tikslui reikės tinkamų rank
raščių, ir, kad negaišinus berei
kalingai laiko, kuomet tokio 
rankraščio prireikia, (dažnai at
sitinka, kad nieko naudinga ne
gali n išleisti, nes neturime 
rankraščio), ir kadangi tuo tar
pu yra draugas, kuris apsiima iš
versti keletą brošuraičių, todėl 
įnešu, kad L. S. S-gos Pild. Ko
mitetas nutartų:

1. Pakviesti tą draugą išversti 
kektą brošuraičių.

2. Už vertimą mokėti po dole
rį už spauzdintą puslapį.

3. Pasiskyrimą tinkamų bro
šuraičių vertėjas galėtų pats su 
Pild. Komiteto pritarimų atlikti.

C. A. Herman,
L. S. S-gos Adm.-Ižd. 

Rugp. 21 d., 1920.
L. S. S-gos Pild. Komitetas:

K. Liutkus,
M. M. Račiute-Herman, 
P. RaškeviČtus, 
Thonųis Matas, 
J. Pruselaitis.

/

z

ĮNEŠIMAS L. S. S. PILI). 
KOMITETUI.

1. Kadangi pradėjus užsiimti

li Pruselaitis 
T. Matas.

A. Pctratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU U ŠAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boplevard 611

DK. A. MONTV1D 
CHICAGO 

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

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

—i—— ......... 1
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

W VaA i f
aš?*.-* 

?

T. Pulltnan 5432

AKUSERKA
A. SHUSHO

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

Chicago, 111.

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dentistas 

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. 
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
iSskiriant nedalias ir seredas.

■
m
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i ■ e p 'kiekvienas galėtų atsižinoti kas ninkams kovoti už pasiliuosa- 

»lClĮ!VIU 1 huvo kalbama prakalbose, aš vimą iš kapitalizmo vergijos,
net vietomis pakartojau paties reikia versli kapitalistus ir jų 

_____________ ___ _______ kalbėtojo žodžius iš jo labai valdžios sistemą, 
moksliškos” prakalbos-pašne- džią į savo i

■MannanĘ
NAUJIENOS, Chicago, III.

iM' ', paimti vai- 
rankas ir paskui

i Uos. I jau vesti ir tvarkyti viską dar-
( Sužinojęs, kad tas pats “mok- bininkiškai, visus parazitus in- 
slininkas” kalbės rugsėjo 23 d. leligenlus, buržujus, daktarus, 

‘>0 cį Malinausko svetainėje nubėgau advokatus, inžinierius ir re- 
“ f ir j tas “pašukas.” jjuk “grie- daklorius statyti prie naudingo I 

, J kas” apleisti tokį “svarbų” pa- darbo — akmenis skaldyti, nes 
...... e --- -- - 1 vi?u turį dirbti naudingą darbą, no redaktoriaus ir kad supažin- ,noks,4- . ..... 4 ./

NAUJIENŲ APIELINKl

“Moksliškos” komunistų 
“pašnekos.”

IV. įsiklausęs rugsėjo 
“moksliškų” prakalbų ar 
nekų” buvusio rubsiuvių

dinti su ja visus rubsiuvius, ku
rios “pašnekose” nebuvo, aš pa
rašiau apie tas “pašnekas” žii- 
nutę į “Naujienas,” ir kad

Prakalba buvo kaip ir pir- 
niesnioji, gal kiek kitais žod
žiais atpasakota, bet mintis ir 
turinis tie palįs: reikia darbi-:

Laikykis Invcstmentų Kuriuos 
Jus ŽINOT Kad Yra Saugus

Dėlei teisingumo sau, savo pavelde j ams ir savo 
ateities saugumui, Laikykitės Investmentų, kuriuos jus 
žinote, kad yra saugus! Nepaprasti Įvyktai turi tokią 
įteikmę ant marketo, kad paprastam investoriui per 
daug riziko.

Jus žinot, kad investmentai remiami per musų Ban 
ką turi būti saugus, dėlto kad nfęs patįs savo fondą į- 
dedame pirma į tą investmentą, kurį pasiūlom jums, ir 
musų pinigai yra investyti po aštria Valstijine ir Fe- 
derale priežiūra.

Madison & Kedzie First Mortgage Investments re
miasi ant žemės ir įtaisymų suteikiančių žemei vertę — 
tai yra senoviška forma užstato, kuris pasirodė geriau
siu per daugelį metų.

šitas Bankas gali jums padėti investinti jūsų pini
gus ten kur jie bus saugus, liuosi nuo nepastovių ap
linkybių ir uždirbs jums didžiausią pelną, kuris ne
kenks saugumui.

Ateikit pas mus ir daleiskit nuros išparodyti parinkimą pir
mų niortpečių bondsų ir individualių pirmų įuOrtgečių, arba tele- 
fonuokit ir mes atsiųsim savo at* tovą.

MEDISON/k KEDZIE
STATE BANK

MEMBERS FEDERAL RESERVE SYSTEM 
(Nariai Federalinės Rezervų Systcmos)
3131 W. Madison St., Chicago.

Telephone Kedzie 3980
Atdara subatoj visą dieną iki 8 vai. vakaro

Utarninko vakarais nuo 6 iki 8.
C H I C A G O S

Ar esi nt vargęs? Ar jauties blogai? 
Ar neturi tik o apetito? Turėk po ranka 
butelį’

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

Pirmutinė Lietuvių Elektoe Korporacija Amerikoje

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

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

Ledca Medicinai
S ton ach Bitters

Padarytas iŠ žolių šaknų ir žievių vartoja
mųjų medicinoj senose šaljse. Geriausios nete
kus apot'to, ne 'romuliavimo, turint gasų ir vi
sokių kitokių j Ivo priepuolių. Priimnus gerti, 
Šaunus tonikas ir pasekmingas paliuosavimui vi
durių. Parsidiu da visose pirmos klesos krautuvė
se. Esant medicinišku produktu, visur bile krau 
tuvėj galima parduoti jį. Jeigu jūsų krautuv- 
ninkas neturi jo, tai pareikalauk pamėginimui 
butelio, penktai' dio galiono, prisiųsdami money 
order ant $1.75. Arba bus pasiųsta C. O. D. 
už $1.90.

THE LEDCO BITTERS CO.
Dept. K. 2154 Lincoln Avė., Chicago, III.

Reikia agentų.

“Visus varysime,” sake jis. 
“Bizūnus paėmę, rėšime, tai net 
kiaurai galas išlys.”

Mat jau truputį nusileido, 
tariau sau. Ten sake, kad po 
ginkluota sergyba varys inteli
gentus ir buržujus į kasyklas, o 
čia jau tik su bizonu. Visgi 

1 progresas.
'Poliaus bekalbėdamas ir sa

vo nevykusiais išvardžiojimais 
be j nokindamas publiką, priėjo 
prie Naujienų ir pradėjo plūsti 
jų redaktorių, kad jis buk iš
kraipąs jo mintis. Jis, tas 
“moksliškas” pasakorius, visai 
nesakęs, kad nuvertus valdžią 
ai kardu rankoje, visus inteli
gentus ir redaktorius nuvary
mą prie darbo, kaip kad .redak
torius parašęs.

Aš labai 
kad net akis 
na, jis kaipo “buvusis redakto- 
•ius,” turėtų žinoti, kad pats 
edaktorius žinių nerašineja, o 
mira, kam jis taip begėdiškai 
užsigina savo žodžių? Veikiau- 
ia tas “kalbėtojas” radęs pa

kartotus Naujienose savo žod
žius ir pliauškimus, jų taip su
sigėdijo, kad dabar bando jų
ižsiginti ir suversti keitę ant
redaktoriaus. Mat ir jis turbūt 
moka gėdytis, nors pas tokius 
‘kalbėtojus” paprastai “akįs 
hunų nebijo.” Bet ir gėdinda
masis savo pliauškimų, jis da- 
’o nąują begedislę, 
nas už tuos pliauškimus 
hnones.

Kaip ten nebūtų su 
irakatbomis, bet visgi aš noiū- 
•iau sulaukti tokios gadynės, 
uid kiekvienas butų priverstas 
lirbti kokį nors naudingą dar
ią. Pasekant paties “kalbeto- 
aus” žodžius, paėmus bizūną 
cikutų pirmiausia nuvaryti 
mo pagrindų tokius kalbėto
ms ir pristatyti juos prie nau- 
lingo darbo, kad ir malkas

tuo nusitebėjau, 
išverčiau. V i e-

kaltinda- 
ki t lis

tomis

—Rubsiuvys.

BRIGHTON P ARK

v

į;

. ■ ■ &

Demonstrafyviškas IšpardavimasTEXOLEUM

Reguliari Verte' 85c

Ketvirtainis
Mastas

fj

Lietuviškų šokių gaidos, visokiems instru
mentams. Taipgi parduodam styginius ir puče- 
mus instrumentus. Reikalaukit  ̂kataliogo.

V. NICKUS, '
10803 So. Wabash Avė,- Chicago, III.

Iš L. S. S. 174 kp. darbuotes.
Rugsėjo 23 d. Liuosybės sve

tainėj L. S/ S. 174 kuopa buvo 
surengus prakalbas. Kalbėjo 
Dr. A. Montvidas. Jo kalba bu
žo rimta ir susirinkusiai publi
kai labai patiko. Nors buvo ga
na vėlus laikas, bet žmonės ra
miai klausės iki pat galo. Pub
likos prakalbos laiku betgi buvo 
nedaugiausiai, kadangi dėl kai- 
kurių priežasčių kalbėtojas labai 
pavėlavo atvykti, tat daug žmo
nių, kurie buvo paskirtu laiku 
msirinkę salen, kalbėtojo ilgai 
nesulaukiant, buvo išsiskirstę. 
Del to daugelis buvo nepatenkin
ti. Priežasties tokio kalbėtojo 
suvėlavimo ne j ieškosime; reikė
tų tik palinkėti, kad ateityj to
kių atsitikimų butų juomažiau- 
siai, o dar geriau, kad jų visai 
nebūtu.

— Kp. Korespondentas.

12,000 Masty =- Pilnas Vagonas 
Pardavimui už Šiltį Specialę Kainą

Federalis Agentūrą Bendroves.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 
ŠIANDIEN, SEPT. 27, 1920 Pinigai 
<161 siuntimu į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.00
LATVIJOS 100 rublių ....... $1.75
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.00 
LENKIJOS 100 markių ___  $0.45

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

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

Or. A. R. Blumenthal

. SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vai- 
9 ryto iki 9 rak.
9 iki 12 dieną. 
Ar. k a m p. 47 St. 

Bphone Yards 4317 
Boulevard 6487

kus. Vai.: nuo 
Nedaliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone

S

■

V-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drezcl 2880

Tcxoleum yra tai stipriausias felt-base grindy užklodas ką yra daro
mas. Ponas W. W. Thomas, dirbtuvės atstovas atvyks čia, ydant pri- 
parodyti praktikoj, kad viskas ką mes tvirtiname spaudoj apie Texo- 
leum yra tiesa. Atkartojami bandymai užtvirtina Texoleum stiprumą. 
Buvo laikoma ZERO ore, paskui pernešta į 70 laipsnių šilumos kamba
rį — ir Texoleum atsilaikė nuo susiraukšliavimo, nuo susimetimo ir 
nuo plyšimo.

Texoleum yra tai vienas iš stebuklingiausių grindų užklodų. Jo pa- | 
viršiaus tvirtumas kaip siena. Texoleum dažas neblunka — nesusi- S 
traukia, nesitempia ar susimeta —Texoleum neplyštantis ir nepralei- | 
džia vandenį ir jo prikalti nereikia.— Texoleum yra pritaikomas varto- I 
jimui visose dalyse namo—

Koridoriuose

Zaidymo 
Kambariuose
Šėpose
Maudyklose

Į Ant miegamųjų 
verandų

Virtuvėj

Gyvenamuose
Kambariuose

*

Siuvimo

Kambariuose

Mieg-kambariuose
Kambariuose

Daleiskit Ponui Thomas, žinovui iš dirbtuves paaiškinti, kodėl Texole 
um privalo būti vartojamas...

Bažnyčiose 
Salėse 
Barzdaskutyklose 
Teatruose 
HoteliŲ Lobėse

Restauranuose
Ofisuose
Pasažieriniuose Laivuose
Nuomuojamuose Kambariuose

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
Telephonai: <’ v 3110 arba 857 

į Naktirnis Drexel 
( 950 - Drover 4136 

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

DR. G. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St., kam pa ■ 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakaru Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKJnley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Crifly
So. Dearboru St., kampas Monroe St.
Building — ruimas 506. Imkite elivatorių 

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

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

po piet.

lananevičius esu b ivęs nesvei
ko proto.

Nusibankrufijęs lietuvis ban- 
kierius Jonas M. Tarnui vičius

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI- SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
rhysician & Surgeon

lirąa chroniškomis P*Amis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir vit. •i^nčmis ligomis.

ko ne kas kitas, kaip jo advo
katai. Tai daro jie vis dar ban
dydami išgelbėti Tananevičių 
nuo kalėjimo.

Mat Tan'anevičius yra nuteis
tas trims metams kalejiman 
už priiininėjimą pinigų kada 
bankas jau rengusi bankrutyti. 
Bet jis kalėjimo nenori. Todėl 
jis apeliavo iš vieno teismo j ki
tą, kol pagalios pasiekė augš- 
čiausį šalies teisiną, bet visur 
pralaimėjo ir jam prisiėjo iš
keliauti kalėjimai!.

Advokatai jau buvo viską iš
sėmę ir jiems nebeliko ko sa-

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

i

STATAU NAUJUS NAMUS 
ir pertaisau juos į krautuves ar katp

I. Darbą atlieku greitai ir 
Esu namie nuo 6 iki

H Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. KARALIUS ! 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto £ 

2—9 vakaro 
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, IU.

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

Mes turime tą sekretą kuriuo m 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 gRHu£S COMPANY
PROF. J. BALTRŪNAS,

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

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—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 nedčldienius.

Tel. Randolph 2898
A. A. ŠLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po plotų. 
Panedeliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

kas nori, 
pigiai 
vak.

Tel.

WILLIAM SMITU 
827 W. 33 St. 

Boulevard 4828

9 vai.

“ DR. YUŠKA ■
■ 1900 S. Halsted St. ■

Tel. Canal 2118
B Ofiso ral.i nuo 10 ryto iki 8 i 
H vakaro.

Rązidencljai 2811 W. 63 St. 
Tel. Prospect 3466
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CH1CAGOS
ŽINIOS::

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI.
'V MOTERŲ VYRŲ

(Tąsa nuo 5 pusi.).

Norintieii mokinties 
, gramatikos ir anglų 

prisirašyti vakarais 
vai. vak. seredomis, 

* pėtnyčiomis, Aušros 
10900 Michigan Avė.

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

2013 Canalport Avė. <

UŽ STORAGE LĖŠAS

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

Roseland. — 
lietuvių kalbos, 
kalbos ateikite 
nuo 7:30 iki 9 
utarninkais ir 
kambariuose, 1 
Mokykla nebus galima atidaryti pa
kol "mokinių nesusirašys ganėtinas 
skaičius. Todėl, kam brangu moks
las, pasiskubinkite užsirašyti ir ki
tus paraginkite.

Pranas Grybas,
10500 Lafayette Avė.

PUIKIAUSIA PROGA.
REIKIA — MERGINŲ

Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus.
Pastovus darbas.
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pusę dienos 
subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE RUMP HAIR PIN 

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

Puiki čysta

čokoladas Ir

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

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

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

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

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

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

West Pullman, III.

keliais. Trįs žmonės liko sun
kiai sužeisti. Tik vienas ma
žiausias vaiku išliko nesužeis
tas. Automobilius išmušė mo
tinai jį iš rankų, išmetė jį aukš
tai į orą jis nukrito ant auto
mobilio priekio. Iš ten jis nu
slinko tarp automobilio ir fen-

j derio, ten susilaikė ir nuvažiavo 
1 kartu su automobiliu.

Tą visą atsitikimą matė poli-1 
'cistas Joe May, kuris išsitraukė 
revolverį ir pribėgęs prie auto-| 
mobilio, užšoko
Bet bėgimas automobilio nutrau-1 dažio svet. 
, _ .. , v. ... būtinai turike jį nuo sparnų, tečiaus jis visgi 
įstengė viena ranka susilaikyti 
ir nors velkamas gatve, 
mobilio nepaleido ir šiaip 

j vėl užsilipo ant sparnų ir pa- 
gelba ginklo sustabdė vežėją Cal 
Johnson, 8010 Bennett Avė. 

į buvo girtas ir minia ko tik jc 
nenulineiavo, bet policijai visgi 

ar Jonas Pasisekė jį apginti nuo minios ir 
nugabenti policijos stotim Su
žeistieji gi nugabenti ligonbu- 
tin.

Bet dabar 
dar nie- 

Tananevi-

kyli ir ko griebties. 
jie atsiminė, kad jie 
kad nekalbėjo apie 
čiaus protą. O kas gi gali geriau 
žinoti Tananeviciaus protą, 
kaip jo advokatai, kurie veda 
jo bylą jau kelinti metai. Prisi
minę apie protą, advokatai tuo
jaus šoko ir nubėgo pas teisėją 
Pam, kuris ir pirmiau nuteisė 
Tananevičių, prašydami, tą Ta
nanevičių paliuosuoti, kadangi 
Tananevičius laike jo bylos , 
nagrinėjimo buvęs beprotis.

Teisėjas Pam išklausysiąs 
argumentų apie tai, i.. ------
Tananevičius turi proto, ar ne 
spalių 4 d.

. . Lizdas Naminio Liūto repeticija į-
ant jo sparnų. Į vyks uteminke, rūgs. 28 d., M. Mel- 

Visi dalyvaujantis lošime 
atsilankyti. — Režisorius.

abiejų stočių Lietuvos 
auto- I Laisvės Paskolos Bonų pardavinėtojų 

. • susirinkimas Bridgcporto kolonijos į- 
t<up vyks seredoj, rūgs. 9 d., 8 vai. vaka

re, šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Yra pageidaujama, kad atsilankytų 

I abiejų stočių valdybos ir visi, kurie 
Jis I užrašinėjo L. L. P. Bonus, nes turime 

laba svarbių keletą dalykų apkalbėji
mui. — Bendra Stočių Valdyba.

Bendras

Maisto karnom puolančios.
Grosui ninku asociacijos pre-

kad visos maisto kainos • puo- ,J pašovė 
lančios, išėmus sviestą ir kiau
šinius, kurie nupigsią

“Bulvės parsidavinūja nuo 15 
iki 55c. už pūką, žemiausia kai
na kelių metų bėgyje. Aš ma
nau, kad jos nupuls iki norma
lės kainos, po 2c. už svarą.

“Tomeitės parsidavinūja nuo 
10 iki 15c. už du ir pusę svaro. 
Cukrus nupuolė iki 15c. ir dar 
puls daugiau. Daigiai 
irgi nupuls.

“Grudų nupigintas

Pašovė saliuninką.
Nežinomas žmogus užvakar 

saliuninką ‘Charles Mc- 
. Quaid, kada tasis stovėjo prie 

gal tik * savo saliuno 3658 Vincennes Av. 
| Kaitų su juo buvo ir jo porte
ris negras, kuris yra sulaikytas. 
Sužeistasis atsisako pasakyti 
kas jį pašovė.

3 žmones sužeisti.
Greit ėjęs automobilius 

žmonėmis, užvakar prie

blokinėse

privers 
Kava įm

int svaro laike pas-puolė 10c
tarų jų kelių sąvaičių. Vaisiai 
yra nebrangus. Sviestas ir kiau
šiniai, aš manau, nupigs pava
sary.”

SU 6 
Cly- 
už- 

gavo lempos stulpą ir susidau
žė. Tris žmonės pibego, o tris 
guli ligai būtyje ir g ’lud mi s. 

Manoms kad e u to niobi liūs 
t uos '.ortas.

Rubsiuviii Unijos 269 Skyriaus ber- 
taininis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
spalių 1 d. Unjos salėj, 1564 N. Ro- 
bey Str. Pradžia 7:30 vakaro. Malo
nėsite visi nariai būt; bus daug svar
bių reikalų. Frank Juozapavičius, sekr.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Jieškau kambario netoli Marsh 

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

Pa j ieškojimai
asmenų’ j IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Willimo Žiedelio, pir

miau gyveno VVisconsin valstijoj, o 
dabar nežinau kur gyvena. Malonės 
jis pats ar kas kitas pranešti, nes 
turiu svarbių reikalų iš Lietuvos dėl 
jo.

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

Tėvai sužeisti, vaikas išgelbėtas.
Fred Reyelts iš Harvey, jo 

pati su 2 metų vaiku rankose ir 
šalę 6 metų vaiku, stovėjo prie 
75 ir Langley Avė. gatvių ir 
laukė gatvekario. Jiems besto
vint, atbėgo greitai lekiantis au
tomobilius, juos visus užgavo ir 
parmušė ant žemės, ar sutrins 
po savo ratais ir nudūmė savo

376 žmonės užmušti.
io sau io 1 d. i’;' rūgs. 27 
hiCugrs gatvėje autoinobi- 
:žmrjė 376 žnmnc.' Did

žiumos ji nelaimių galima b iv 
vo išvengti, jei automobilistai 
butų buvę atsargesni, ar butų 
buvę blaivi.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Dai- 
or, turiu nuo tėvo laišką iš Lietuvos. 
Malonėsite atsišaukt, ar kas žinot pra 
šom pranešt antrašu:

ROZALE JUZAITIS
4306 S. Wood St., Chicago, III.

Aš Antanas Kaminskis pajieškau 
savo brolio Bernoto Kaminsko. Pirma 
gyveno Omaha, Neb., o dabar neži
nau kur, paeina iš Tauragės valsČ. 
Norkaičių sodos, kas žinot malonė
kit man pranešti, arba jis pats atsi
šaukti. 'Puriu labai svarbų reikalą

ANTANAS KAMINSKIS 
Box. 368 Benton, III.

TiesiogiLiepojy
Laivakortė kainuoja $145.-! 

00; ant laivo kambariai su 2 
ir 4 lovomis visiems; baga
žai čekiuojami stačiai į Lio- 
pojų.

Laivai išplauks: Rugsėjo 
30; Spalio 14 ir 21; Lapkri
čio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 
23.

Tfirė Katrina Katauakiene 4 vai. 
po piet, 27 d. Rugsėjo. Paėjo iš Lie
tuvos iš Elbiečinkio, Plutiškių parap.. 
Sirttdkų gub., Buvo 34 m. amžiaus. 
Paliko savo Antaną ir tris vaikus: 
Katrina 13 m., Antanaą 10 m. ir Pet
rą 8 metų. Laidotuvės įvyks Ketver
ge, 30 d. Rugsėjo, 1920, iš namų 1120 
So. Union Avė, į Apveizdos Dievo Baž 
njčią. iš ten į Šv. Kazimiero kapru. 
Meldžiu gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Liekame nubudime jos vyras ir v<u- 
kai.

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

KAJETONAS GOTAUTAS
3621 Ogden Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių: Edvardo, 
vėžio apskr., Rozalino par., pirmiau 
gyveno Philadelphia Pa. Paeina iš 
Balnoravos kaimo, Panevėžio apskr. ir 
Smilgių par., Malonėkit atsišaukti pa
tįs, arba kas juos žino pranešti. Tū
rių labai svarbų reikalą.

LONGINAS KUNDROTAS 
10755 Edbrooke Avė., Roseland, III.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Rašykite delei lietuviško 
paso blankų ir pridėkite 2 
et. štampą, pas,

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avc.,
Brooklyn. N. Y.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

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

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

Tel. Canal 2552.

farm

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

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

Todėl 
reikalų,
mo į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems pei- 

’vedimo, kreipkitės į musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu bildu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus ypa- 
tiŠkai ant vietos, taipgi musų 
atstovas lankysis po visus Lietu
vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Turė 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės į

FEDERALfiS AGENTŪRŲ 
BENDROVES OFISĄ 

666 W. 18th Street, Chicago.

PAJIEŠKAU savo švogerio Andrie
jaus Grimo, iš DulkiŠkių kaimo, Pane
vėžio apskii., Rozalisno par., pirmiau 
gyveno Bostone. Jo brolis Kazimieras 
yra miręs. Malonėkit atsišaukti pato, 
arba kas žino pranešti.

LONGINAS KUNDROTĄ 
10755 Edbrooke Avė., Roseland, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Patyrusių operatorkų ant mo

teriškų dresių, taipgi ranka siu
vėjų.

Ateikit tuoj aus.
LIPSON BROS, 

325 W. Adams Str.

REIKIA merginos moteries 
namo prižiūrėjimui nuo 5 iki 9 
vakarais.

645 W. 18-th Str.
Amerikos Lietuviams

jeigu kas turite kokių 
ar tai giminių atsiemi-

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų bei 

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

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

kampas Evaline,

REIKIA
5 moterų perrinkimu skudurų. 

Gera mokestis. Pastovus darbas.
HARRY DRAY,

1447 Blue Island Avė.

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

P. GAČONIS
5360 S. Western Avė.

Prospect 44445

Reikalinga moteris, ar mergi
na prie namų pridabojimo ir kū
dikio 10 mėnesių amžiaus. Atsi
šaukit tuojaus.

JIM ORLAKIS,
919 W. 18-th Place.

Reikia merginų prie 
lengvo dirbtuvės darbo. Nuo 
latinis užsiėmimas, gera 
darbo vieta. $15.60 į savaitę 
pradedant. Proga įsidirbi- 
mui.

Paimkit Grand Avė. gat- 
vekarį iki Rockwell St.

Atsišaukit j Employnient 
Dept.

MECHANICAL RUBBER
• CO.

2639 Grand Avė.

REIKIA
CAFITERIA DARBININKIŲ
Jaunų moterų trumpų valan

dų darbui musų genevalio ofiso 
cafeterijoj. Valandos 11 ryto 
iki 2:30 p. p. Ateikite pas

SWIFT & CO.
Employment Division

General Office 
Union Stock Yards.

REIKIA
Merginų 14 metų ar senesnių 

lengvam čystam dirbtuves dar
bui. Vyniojimui ir pakavimui 
rašymui įrankių. Gera mokestis 
ir puikios darbo sanlygos.

Ateikite tuoj aus
THE JOHN B. WIGGINS CO.

1104 S. Wabash Avė.

KEIKIA PARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ.
Ofiso janitorių, $125, 8 vai., dieno

mis ai’ naktimis; ofisuose vaikų 14 
metų ir senesnių, $65 ir daugiau; dal- 
lydžiu į mašinšapę; enžinierių, 85 c. 
vai. ir daugiau, 6 dienos; pečkurių ir 
padėjėjų, 65 c. iki 75 c. į vai.; ele- 
vatormanų; dirbtuvės maliorių, pasto
vus darbas; kiek patyrusių parankių 
vyrų, 65c. vai.; mašinistų ir padėjė
jų; dailydžių ir padėjėjų; langų plo
vėjų; įvairių darbininkų hoteliuoso ir 
restauranuose; vagonų karpenterių, pa 
tyrimo nereikia; milhvright ir padė- 
jujų; hammermenų.

REIKIA MOTERŲ
Trumpų valandų darbui:
6 P. M. iki 1 A. M.
5:30 P. M. iki 12 nakties $80 į mė

nesį.
7
8 
5 
6

A. M. iki 3 P. M.
A. M. iki 4 P. M.
P. M. iki 11 P. M.
P. M. iki 11 P M. 

12dienomis 4:80 P. M. 
8. A. M. iki 12 dienos.

SO. PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St.
Antros lubos 

Kalbame lenkiškai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PAPRASTŲ DARBININ- 
KŲ. $6.00 I DIENĄ. 
91/2 VAL Į DIENĄ.

NUOLATINIS DARBAS.
PRICE IRON &

STEEL CO.
67th St. and 49th Avė.

Reikia
. Punch presą operatorių. Su- 
liejėjų; padėjėjų dirbtuvėj; ge

ros algos.
Pastovus darbas.

STURGES & BURN MFG. CO. 
Mclrose Park, III.

REIKIA — ŠTAUČTAUS prie taisy
mo senų čeverykų. Darbas ant visa
dos. Mokestis gera. Malonėkit atsi
šaukti pas

J. BUDVITIS
3239 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA saliunas labai 
gražioj vietoj, lietuvių apgyven
toj.

4634 So. Paulina Str.

REIKALINGAS pirmarankis buče- 
ris. Lai atsišaukia tik toks, kuris 
supranta visą bučerio biznį. Atsišauic 
ti greitu laiku.

1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

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

JUSTIN BUSHMAN. 
4546 So. Wood St. 

ant 2-ro fl. iš fronto.

REIKIA Vyrų Plieno Ware- 
housėj. Nuolatinis darbas. Ge-

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

724 W. 14 PI.
ra mokesnis. Naktinis darbas.

JOSEPII T. RYERSON
SON

16th Rockwell St., Door

REIKIA

VYRO

3.

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

Ateik prisirengęs dirbti.
CHILDS CO.,

55 W. Washington St.

REIKALINGAS vyras senas ar jau
nas negalintis sunkų darbą dirbti. Ga
li gaut už prižiūrėjimą boilerio šiltą 
vietą pragyventi. Prašom atsišaukti.

M. Z. PALANIS 
2300 S. Leavitt St.

REIKIA
VYRŲ DARBUI ŠAUDYKLOJ. 
58c. I VALANDĄ. 9y2 VAL 
DIENAI GEROS DARBO SAN
LYGOS.

ATEIKIT PASIRENGĘ 
DIRBTI.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO,

2101 W. 39-th St.

REIKIA
Paprastų darbininkų aplamai 

dirbtuves darbui. Augštos algos
mokama, geros darbo sanlygos 

ir nuolatinis darbas.
Ateikite tuoj aus pas

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

REIKIA KRIAUČIŲ
Ant Moteriškų ir Vyriškų rū

bų. Nuolatinis darbas. Didele 
mokestis.

HAMILTON CLEANERS 
2140 E. 71 st St., Chicago, III.

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

4620 W. Roosevelt Road.

REIKIA kriaučiaus ant mo
teriškų rūbų. Gera mokestis ir 
nuolatinis darbas.

1256 W. Harrison Str.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA — Pekamė ir gro- 

semė. Senas biznis. Visokių tautų 
apielinkėj. Pardavimo priežastis —• 
savininkas turi ir kitą biznį, turi par
duoti, nes abiejų negali apeiti.

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

vakare.

Išvažiuoju iš miesto, turiu 
parduoti $200.00 Victrola ir re
kordus už $75.00.

1734 Van Vurcn St., 2-nd fl.

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

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

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

1836 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė, lietu
vių apgyventoj vietoj; kaina 
$500.00. Biznis cash, nėra kny
gučių.

4608 S. Wentworth Avė.

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

4530 So. Paulina St.

Parsiduoda krautuvės įtaisy
mai (fixtures), labi gerame sto
vyje. Jeigu pageidaujama, gali
ma rendavoti ir štorą.

MRS. RAUSCII, 
1971 Canalport Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Monro© 1918 auto

mobilius, 5 sėdynių, nedaug vartotas, 
gerame padėjime, važiuoja kaip nau 
jas, vienas extra tajeris, s.el f starteris 
ir visi kiti parankumai. Galima ma
tyti visada.

2233 Ford Avė., ant Union Avė.

8< A K A N«'* *

PALIKTA STORAGE’V

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

$35 
ant 10 
daugel 
pigiai 
fu rime 
sulyg šios dienos ra
kandų sek I y ii o m f 
(parlor). Reikia raa 
tyti, kad apkainavu> 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.

\VESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

$185, u ž 
Gvarantuotas 
motų Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų 
labai gražių

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega- 

/mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda 
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 RAKANDAI: 
su dideliu paaukavimu. Trijų 
Šmotų seklyčios setas, Fonogra
fas, kaurai, valgomojo ir mie
gamojo kambarių setai, viskas 
kaip nauja.
3221 Michigan Avė. Ist. Apt.

NAMAI-žEMfe
PARSIDUODA — labai pigiai me

dinis 4 kambarių namelis. Gazas, 
elektros šviesa, vanos, karštu vande
niu apšildomas ir cemetinis basemen- 
tas. Arti šv. Kazimiero vienuly- 
no ir netoli Marųuette parko.

S. D.,
6835 So. F.ockwell St.

PARSIDUODA 3i/2 ’ akrų,’ 4 
namas, cemento besementas, 
karvė, kiaulė, vištos ant

115 St. ir Central Park Avė.
Mount Greenwood, III.

Mainyk Lotus. <
Jeigu turi lotą, kuris neneša jokios 

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

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

PARSIDUODA—5 lotas, didelis na
mas, didelė barnė, arklys, dvi karvės, 
12 kiaulių, vištų, karvelių, St. Ber- 
nard šuo, šienas Ir ūkiški įrankiai, 10 
vežimų malkų, daržas su daržove, 
vežimai ir bogė.

JOHN BRDAR
3611 W. 55-th Place, kaip tik skersai 
Grand Trunk gelžkelį. /

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

Atsišaukit pas:
P. Condratas,

3130 So. Htlased St.

Parsiduoda 2 augštų plytų na
mas, 5 ir 6 kambariai. Gezas ir 
elektra. Fu mace apšilodmas. 
Kaina $4800. Atsišaukit ant 
pirmo augšto.

745 So. Albany Avė.

" PASKOLOS?
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Kubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo būrin 
fųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

H ----------------------------------------------
VALENTINE DRESMAKLNG 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlsoa, 

1850 N. Wells St.
117 Mokyklos JungL Valatijoaa,

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės. 
loief. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė 
K_____________________________ 9

IŠSIMOKINK BARBERIAV1MO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

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


