
Irsi

NAUJIENOS
739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Truephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL VII. Kaina 3c

HMMKNOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entercd as second Class Mattel* March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., inider the Act of March 3, 1.879.

Chicago, III., Utarninkas, Spalių (October) 12 d., 1920 Price 3c No. 241

True translation filcd with the post-master at Chicagol III., Oct. 12, 1920 as required by thc act of Oct. G, 1917

LENKAI PAĖMĖ VILNIŲ
Rusija susitaikė su Lenkija True translation filed with the post- I 

mastei* at Chicago, III., Oct. 12, 1920 
as re<|uireel by the act of Oct,.6, 1917

RUSIJA TAIKOSI SU 
LENKIJA.

Lenkijos “nereguliarės” bandos 
paėmė Lietuvos sostinę

Mušiu paliauba turėjo būti pasi
rašyta vakar Vakare. Lietuva

taikos sutarties.

Įsisteige ten savo valdžią RYGA, spalių 11, Lenkijos 
ir Rusijos sovietų taikos dele-

LENKŲ GAUJOS UžfiMĖ suka
muose šį vakar (7 vai. vakare).

Lenkai tvirtina, kad tai ne jų 
kareiviai paėmė Vilnių, bet 

!enkų vadovaujamų 
“lietuviu”.

PARYŽIUS, spalių 11. — Pa
sak užrubežinių reikalų minis
terijos šįryt gaidų žinių, Len
kijos valdžia išsižada gen. Že
ligovskio ir io kareiviu užeini- 
mo Vilniaus.
Vilnių paėmė lenkų generolas 

želrgowski.

jeis generolas Zehgoxvski su 
dviem divizijom lie tuvių ir balt- 
gudžių kareivių. įėjo į Vilnių

vakar išleisto lenkų pranešimo.
Komanduojantis lenkų arini- 

jc šiauriniame fronte gen. Si-

Ii iš komandos tame fronte, kad

nių, kad “duoti

laisvu miestu.

einim

timui franeuzų pasiūlymo pū
danti Vilnių laisvu miestu.

• lietuvių, kaip

viršininkas jo štabo

armijos* kvatierai.

Šiąnakt tapo sušauktas Lenki
jos kabinetas apsvarstyti gen. 
Želigowskio užėmimą Vilniaus. 
Sprendžiama kad galbūt bus pa-

vykti iš Suvalkų ir išlyginti pa-

galėjo susinešti
ližėm i-

Lenkai įsteigė laikinę valdžią 
Vilniuje.

Gen.

Didelės Prakalbos
NORTH SIDE

vakaro, Liuosybės Salėj, 1822

Kalbės: Adv. K. G ūgis, kandi- 
tas į Minicipalio teismo tei
kis, ir P. Dubickas.* •
Kviečiame vietos ir' apielinkių 
tuvius gausiai atvykti.

Komitetas.

džia, sako žinios iš Gardino.
l'ai tuščias lenku tesinima- • 

sis. Nėra mažiausios abejo
nės, kad Želigowski veikė su 
žinia i pritarimu Lenkijos val-

niu savo vardu .
C

i nių ir dviejų priedų, vienu ku
plų yra daromoji musių paliau
ba, o antru žemlapis.

Kariavimas apsistos už šešių 
i dienų po pasirašymui mušiu pa 
1 liaubos.

Ukrainiečiai
SEYMOUR STEDMAN

Socialistų partijos kandida-

Lietuva protestuoja.
Lietuvos delegatai čia yra pa

testuodami prieš Lenkijos ver
žimąsi j Lietuvą i" užpuolimą 
ant Vilniaus, jie kaltina kartu 
sovietų valdžią peržengime Ru-

atieluodanl Lenkijai Lietuvos 
teritoriją koridoriui į Latviją.

Kitos parubežio šalįs irgi 
protestuoja.

Pase'kelamos Lietuvos pavyz
džiu, Ukrainos, Rytinės Galici
jos ir Baltguelijos elelegacijeis

pripažinimą Ukrainos sovietų 
valdžios. Ukrainos valdžia net

denius.

Šiandie registracija
Paskutinė proga užsirekistruoti 

prieš rinkimus.

racijos diena piieš ateinančius 
rinkimus. Kas neužsiregistruvo 
spalių 2 d., las turi užsiregis
truoti šiandie. Moterįs turi ly
gias balsavimo teises ir turi/taip 
gi registruotis, kitaip negalės 
balsuoti ateinančiuose preziden
tiniuose rinkimuose.

Regisi i avimo vietos atdaros 
nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vakare.

ANGLIJA IR AIRIJA.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 12, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijoj nėra sukilimy
Sugrįžęs iš Rusijos amerikietis 
sako, kad Rusijoj nėra jokių su
kilimų ar sumišimų. Bet Vran

gelio pavojus didelis.

RYGA, spalių 11 (Rašo Chi-

tas Lsaac Don Levine). — šian
die aš turėjau ilgą pasikalbėji
mą su vienu amerikiečių, kuris 
ką tik atvyko iš Maskvos ir Pet
rogrado. Jis sakė, kad jis ne
girdėjo ir nematė jokių riaušių

I ir : rikes 18 vai. pranešimo, 
True translation filed with the post- pirm negu kuri nen’s pusė galės 
master at Chicago, III., Oct. 12. 1920 ,,,„„1^] t., |)aiiniib<) pertraukti, 
as requireet by the act of Oct. G. 1917 | , 7 .. *, 1 .

TAUTŲ LYGOS KOMISIJA 
NIEKO NENUSIMANO APIE 

LIETUVĄ.

I dieną, ji tęsis automatiškai ne- 
! apiubežiuotą laiką, su parėeli-

grižo su sumažintu reikalavimu 
iki 290,00(>,0(X) rub. Joffe atsa
kė karšta kalba, reikakmdamas 
paaiškinimo tokio reikalavimo. 
Jan Dombski atsakė, kad auk-

Petin ros.

Tai komisjai gi tenka rišti Lie 
tuvos-Lenkijon nesutikimai ir 
nustatyti rubežius. Lenkai 

deda smarkauti.

tik po 1 1 dii nu pranešimo.
les sutartimi.

nepripažinti Ukrainos sovietų 
valdžios ir padaro karinę sutar
tį su Ukraina karui su bedševi- 
kaia. Ukraina elelei to sutikei 
atiduoti Lenkijai visą Ukiainos

Polei-
pra-

11 (Rašo

Baltgudiįos su ( kaina. Rube- 
žiai, abelnai, p.asideda nuo Dri
skos, ant Dauguvos upės, į ry
tus nuo Din ibulko miesto, ir ei-

Subatoje lenkai sumažino sa
vo reikalavimu, iki 50,000.000 •j
rub., bet iki šiol bolševikai su
tiko užmokėti lik 5,000,000 rub.

siu ir Cholino gub.
Dombskio sutartis su Jotie, 

pripažįstanti Ukiainos sovietų 
valdžią, panaikina Pilsudskio-

Maisto padėtis Maskvoje yra 
labai rusti, sakė jis, ir duonos 
porcijos liko sumažintos pu
siau, palyginus su tomis, kokios 
buvo duodamos t:įs mėnesiai 
atgal. Iš kitos pusės, kuro pa
dėtis žymiai pagerėjo ačiū alie
jui iš Raku ir anglims iš Donec 
baseino.

Puolimo bolševikų valdžios, 
Airijoj vedamasis J sakė jis, nesitikima. Pralaimė

jimai vakariniame fronte pada
rė lik mažą susirūpinimą, ka
dangi lenkų vtižimąsi j Rusiją 
sustiprino dvasią raudonosios 
armijos, kadangi visi rusai yra 
susivieniję prieš Lukų įsiverži
mą.

Terroras Airijoj daromas 
valdžios žinia.

su

W. N. EWER 
Londoniškio Naujienų ir Feeteruotosios 

Presos korespondento kablegrania.

LONDONAS, spalių 10. Ai
rijos darbininkų organas Dubli
no “W rtch\vord” paduoda dar

jos kareivių 
terroras yia užginamas Angli
jos valdžios.

(lentas \Villiam >E. Nash). -- 
Tautų lygos jiaskirtoji komisija 
nustatyti rubežius tarp Lietuvos 
ir Lenkijos nežino iė ką daryli i 
su jos kelyj esančiais keblu-!

pasakyti Susitaikimas likvidavimo

rana vietų. Jie praeina į vaka
rus nuo Rftvno ir pasiekia 
Dniestro upę i lytun nuo Kame- 
nec-Podolsk.

mais.
jos jurisdikcija prasideda ir Lenkijos piniginių reikalavimų

Nesutikimai delegacijose.
Kiti nesutikimai irgi prisidė

ję! prie suvilkinimei sutarties, ku 
rią jau buvo pasiekę Dombski 
su Jei f f e. M i Irta ris tai abejose' 
delegacijos priešinosi jai ii

Jura labai kebliam: v

kas iš “\Veekly Inteligence”, oi i 
cialiai dalinamo tarp kareivių 
Airijoje, laikraščio, kuriame pa
teisinama anglų terroras ir 
sakomą, kad jis duoda gerų pa
sekmių.

kur baigiasi. Sumaniusi pradė
ti su Curzono linija, kaipo pa
matu, ji dabar atrado, kad ta 
linija liko paversta i niekus Ry-

sako lenku valdininkai. Mušiu 
paliauba užveria 19 skirsnių.

Mušiu .paliauba, nustatant ru-

jos diplomatas ir Ispanijos pe>- 
litikierius. kaip išiodo, beveik 
nieko nenusimano apie rytinę 
Europą. Ketvirtas narys, fran- 
euzų oficierius, pirmiau tarna-

l)<>, yra geriau susipažinęs su 
tuo dalyku, bet jis nesutinka su 
visais kitais savo bendrasis ko
misijoje. Daba:1 komisija yra 
užimta milžinišku darbu išskirs 
tyli Vilniaus gyventojus.

Abi užinteresuotosios šalįs 
pradeda nekantrauti. Lenkai 
sutiko su sudarymu komisijos

buvę) tamsi ir kada jie' bijeijeisi 
Lietuvos intervencijos kare' su 
Rusija. Dabar, kaela lenkai at-

rėtų šiaurinio rubežiaus klausi
mą Išrišti tiesioginėmis tarybo
mis, kaip kad jiq dabai riša ry
tini rubežių.

davė užrubežinių reikalų minis-

simus apie Vilniaus prijungimą

Lietuviai gi sako, kad tautų

juos nuo lenkų kareivių užpul-

uos ir 
somybę.
Visos šalis protestuoja prieš ru
sus; Anglija irgi neužanėdinta 

sutartimi.

nepriklau-

RYGA, spalių 11. (Rašo Chi-

tas Lsaac Don Levine). — Ga
lutinas susitarimas anie mušiu

Mūšiai bus pertraukti už 6 
dienų po pasirašymui pradinės 
taikos sutarties.

Lenkijos kareiviai šiaurinėje 
dalyje tuoj prieis prie nuolati
nio Rusijos Lenkijos rubežiaus, 
bet pietiniame sek tore jie pasi

tik po latifikavimui taikos sąly
gų

(Laikas ratifikavimo yra pa
skirtas 25 dienos. Iki tas lai
kas nepasibaigs, laikinė sutar
tis gali būti panaikinta davus 48 
vai. pranešimą.

taika, bus sutvertas neutralia 
zonas 30 vioistų pločio, arba po

pusėje'.
Barniai už auksą.

True translation filed with the post-
master at Chicago, III., Oct. 12, 1920; Barnis už Busijos aukso fon
as required by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ

VRANGELIUI?
jos laiką. Beveik visa pelnyčiu 
ir subata buvo praleista argu
mentavimuose tame klausime. 
Pėtnyčios posėdyje/ Lenkijos dė-LONDONAS, spaliij 11. - Iš

Varšavos bevlieliniu telegrafu ' legacija paireikailavo 410,000,-* 
pranešta Berlinan, kad Rusijos 000 irublių auksu. Sovietų de- 
sovietų valdžia pasiuntė delega- legacija atsisakė net svarstyti 
tus su taikos pasiulymu j gen. j dalyką. Plisvalandžiu (l vėliau 
Vrangelio stovyklą. lenkų finansiniai ekspertai eta-

po į savo šalies pacifistus. Ka
ringieji komunistai skaitė, kad 
Joffe pritariamoji taika yra ne
pateisinama kapituliacija. Bi
jodamies pasekmių ateinančios 
žiemos, k rast u linkai komunistai 
stovėjo už tęsimą karo. Tas

žmemėms, kael kaltė už dar eli*- 
desnį skurdą gula ne ant sovie
tų valdžios, be*t ant Lenkijots ir 
Francijos. Lenkijos militiairis- 
tai, tikėdamai, kad sovietų val-

darni Dombskio triumfą kaipo 
smūgį jų, m iii turistų spėkai,

Francija trukdė taikai, bet 
laimėjo.

Dabi liet inis bolševikų eifensi-

rino karinguosius komunistus. 
Francija, susirūpinusi tuo, kas 
gail atsitikti su Vrangelio, taip
gi panaudojo savo įtekmę, kad 
neprileidus greitos taikos, nors 
sutvėrimas Lenk 
liaus, atkertančio 
ietuvos 
tomas, 
matinė

Rusiją nuo 
ir Vokietijos, yra skai-

tik dėl priešingų prie- 
Anglija yra nopatenkin-žasčių,

ta dabartine taikos sutartimi.

True translation file<1 with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 12, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

VRANGELIS IMA BELAIS
VIUS DESĖTKAIS

TŪKSTANČIŲ.

Iš kur jis tiek daug randa?

tas skilimas tarp sinn feinerių 
ir trans|M)rto darbininkų orga
nizacijos, kurią sutvėrė James 
La rkin.

Darbo narys Anglijos kabine
te, A’ lhur Henderson išleido pa
reiškimą, kad sinn feineriai yra 
d<‘ facto Airijos valdžia. Jis

gelį didžiausiu pavoju; ypač bi
jomasi jo veržimosi i Doneco 
anglių baseiną. Delei to raudo
noji komanda keletą savaičių

spėkas iš vakarinio fronto, kad

WASH1NGTON, spalių 9.
Valstybės departamentui šian-

tis išblaškė armiją šiaurinėj ir į 
rytus nuo linijos taip Ekateri- 
noslavei ir Azove) 'jurų., ant 
Dnieprei upės, iki Mariupeilio ir 
iki Taganrog užtakos.

Vrangelis taipgi suėmė 27,- 
800 belaisvių, 01 kanuolę, kelis 
šimtus kulkosvaidžių, 12 gink
luotų traukinių, 10 garvežių, 
daug vagonų ir kitų karinių

belaisvių? Jis juos kasdie ima 
elesėtkais tuksiančių, taip kael 
skaičius belaisvių dabar turėtų 
jau kelis syk viršyti jei armiją, 
o jei suskaityt jo suimamas ka 
nuole's, tai bolševikai senai tu
rėję) nebetekti paskutinės ka- 
nuoles ir dar butų tiuoję pasi
skolinti. kad tą skaičių

vis turi būti paliktas laisvam 
nuosprendžiui pačių airių, be 
maišymąsi iš šalies. Jis taipgi 
reikalauja ištraukimo, kareivių 
ir sušaukimo steigiamojo susi
rinkime/

siveržimą. Pas pavojus pietuo
se i: privertė sovietų valdžią 
daryti koncesijas Lenkijai lai
kos tarybose.

Visuotinas bolševikų ol’ensi- 
vas prieš Vrangelio spėkas pra-

vėliausių pranešimų jo gautų 
žinių, bolševikai paėmė Mariu- 
pol, Berdiansk, Vonlnovacha ir 
Sinelnikovo.

Paskilbęs ukrainiečių hetma-
True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 12, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA MELUOJA SAVO 
ŽMONĖMS.

bolševikų valdžios pašonėje, da-

duoda klaidingas žinias.

bolševikų komandai veikimui 
prieš gen. V raugei į. Pereitais 
metais Machno kariavo p'ieš 
Denikiną daugiausia antpuo-

Amerikietis sako, kad raudo
noji armija siekia 2,500,000 ka
reivių. Paprastųjų žmonių troš 
kimus taikos yra didelis. Bpl- 
ševikai neapkenčia talkininkų, 
yj>ač Franci jos, už jų tęsimą in
tervencijos.

W. N. EWER 
Londoniškio Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondento kablegrama.

LONDONAS, spalių 8. — An
glijos darbininkų organas Lon- 
elon Daily Herald, šįryt atsakė 
į Anglijos valdžios užslepiiną 
Curzono-Krasinei notų apie An- 
glijos-Rusijos santikius, išspaus 
diniinu pilno teisto tų notų.

Herald sakei: “Vėl mums pri
sieina paduoti Anglijos žino- j 
nėms dokumentus, kuriuos val

Vokietija turi kurvą popierinių 
pinigų ir didelį deficitą.

BERLINAS, spalių 9. — Rei- 
chsbank šiandie paskeJbė, kael 
pabaigoje rugsėjo! cirkuliacije)- 
je buvę) daugiau kaip 80,000,- 
000,000 markių vokiškais pe>- 
pieriniais pinigais. Dabartinis 
biudžetas parode) 67,000,000,- 
000 markių deficito.

priegenerolas dedasi 
Vrangelio.

LONDONAS, spalių 9. - 
ly Scetcli sako, kad gen. Char
les V. E. To\vnsend, kuris ko
mandavo anglų spėkomis, pasi- 
davusiomis turkams Kut-EL

Anglų

“Mes paduodame darbinin
kams faktus, kuriuos valdžia 
slepia. Mes paliekame darbi
ninkams ir jų veikiamąjai ta
rybai sudaryti savo nuosprendį 

U ' „ Weygand,. narys )r sulig juo veikti”.
maršalo Foch štabo, irgi prisi- ! Valdžia vakar nutarė neskelb
tos prie gen. Vrangelio. pi tekstą Curzono notos Grigo

niui Krasinui, bet vieton to iš
leido klaidinančią sutrauką. Ve-i

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 11 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,060 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ...............
Austrijos 100 kronų ...........
Belgijos, už $1 ....... frankų
Danų 100 kronų .>.................
Finų 100 markių ...................
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ......... . lirų
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ...............
Olandų 100 guldenų ........... I
Norvegų 100 kronų  )
Šveicarų 100 frankų .......... J??™ IU miestas. Ispanai lauks mu- tikslingas ba’ndym'as prigauti- I
Vokiečių 100 markių .........  $1.65 pasidavimo. ncjimti publikos iššaukti kflZ].

U. V Idilei llUj

Nesenai Paryžiaus žinios są- 
kė, kad gen. Prakalbos

$3.50
$0.39
14.25
14.00

. $2.95
į 15.04
. 24.65

$1.65
$0.45

$31.05
$13.80

Karas Marokoje. (J
MADRID, sp. 8. Ispanijos bau tapo paskelbta, kad valdžia 

kareiviai pasidkč Tetuan, (Mo- mano pasiųsti kitą notą, formo- 
tokoje, bet neis į jį, kadangi įe ultimatumo, 
tai yra šventas vietinių gyvento- Herald kaltina, kad tai yra'

M • l

8 v. v. Cb. Strumilo sve
tainėj 158 E. 107 St., Rosc-

rengia dideles prakalbas. 
Kalbės d. P. Dubickas. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

—Komitetas.



verkė tik dantis sukandus pra
tarė: ŽmogžudysI Nei aš nedo
vanosiu... dar drįsta tyčiotis! 
Nesijaučia prasižengimo suar
dęs žmogui gyvenimų!... Siūlo 
užmiršt, užmiršt jo apgavystę, 
išniekinimų! Reiškia, būti, jo 
auka ir nekeršyti už padarytų 
skriaudų? Ne! to nebus! Per 
nevalių spaudėsi iš akių ašaros.

Motina, matydama taip pik
tai surauktų Emilijos veidų, su
prato, kad atsitiko kas nors blo
ga. Ašaros riedėjo iš giliai įdu
busių akiu, kaklojd pasirodė di
delių raukšlių, lupos krutėjo, 
bet žodžio pratari negalėjo, tik 
akimis gaudė. Emilijod judėji
mų ir stengės atspėti, kas jai 
galėjo atsitikti.

Emilija, išvydus motinos su
sirūpinimų ėmė ramint:

Mamyt, neverk; nieko pik
ta man neatsitiko... aš tik vie
tos netekau. Ryto eisiu ir vėl 
gausiu kur nors darbo. Tik tu 
neverk, pasveik.

Visų naktį paliko budėti prie 
molinos.

Nuo pat ankstaus ryto aikš
tėje, kur visuomet stovi žmonių 
kuopelė j ieškančių darbo, tarp 
jų nusiminusi, galvų nuleidusi 
stovėjo ir Emilija. ^Stovėjo ji 
kaip stovi žmogus tieson paim
tas, kuomet skaito nusprendi
mą bausmės. Akys temo ne- 
mate ji aplink esančių žmonių 
judėjimo, nejautė skaudėjimo 

I kojų, nors jau valandų valan
das buvo išstovėjus ant vienos 
i vietos; nejautė ji alkio, nors 

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujį per šiandie dar nieko nebuvo vai- 
d ntgiau kaip 50 metų. |. Net kariais klausė pati

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchąr) v . . ž >• „laimi?ValzbazenklĮ.’ savęs: Na, kogi as čia atėjau/...

Suminta gėlė
Vaizdelis.

(Tąsa)

pa
Rytojaus dienų jie juokavo, 

žaidė, linksminos, tik vis 
slapčia nuo motinos. 

* ♦ • 
jy

I11O-dienos. Greit pastebėjusi 
tina išbarė Vladų, o Emilijų at
statė nuo vietos. Prasidėjo jos 
vargų dienos.

Pargrįžus namo, rado moti
nų besergančių ant patalo. Vei
kiai sužinojo, kad tėvas užmuš
tas kare. Laiške, kurį Vladas 
įbruko jai atsisveikinant ir iš 
kurio Emilija labai daug tikė
jos,' visai užmušė jų. Laiškas 
skambėjo keliais žodžiais taip:

“Sudiev. Visa kas praėjo tar
pu musų. Pamiršk. Nors aš ir 
buvau kalbėjęs, bet negaliu to 
išpildyti: negaliu priešintis mo
tinos valiai. Bet visados liksi 
mano ahnintyj. — Vladas Luk-

_ 44 nys .
Prie laiškelio buvo 

dar 25 rubliai.

sti 25 rubliu ; iš pik luino nebe-

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su J

4. PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklla užrog. S. V. Pat. Ofise.

I ( 5 15 H* 
f ihhh

dcrii fi R n 
d R Pi fp

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

*Tuomi ir pradeda apsikeitimas iki 
didelių nuošimčių išsitęsent mylias il
gumo.

Daug kainuojanti požeminiai kebe 
liai turi būti pakeisti kaip lygiai d ra
tiniai į orinius.

DIDELIS IR MAŽAS 
APSIKEITIMAS

Telefonų systemai augant, kaina už 
naudojimą kįla. Turint keletą prenu
meratorių, trumpesnės vielos ir pre
numeratoriai susigrupuoja aplink cen
trą, tada įsteigimas užlaikymas daug 
pigesnis.

Prenumeratoriams pasidauginus, 
kiekvienas naudojasi telefonu, pasi
kalbėjimui su draugais. Lėšos auga, 
kaip tankiai pasikalbėjimai laikomi.l r f irt f 11

t rr
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NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

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

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mėlina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eiles, nepraleiskite šitos pro
gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysito betik $37.00 ___ ______ _____________

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

NATIONAL STORAGE CO.,
e 3 So. Ashland Avė., kampas 2l-inos gatves.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiek?

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuviu Elcktos Korporacija Amerikoje

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

161# W. 47th St. Tel. Boulevard 1852. Chicag

- Gal pirmų kartų atėjo eta, 
kad taip baidosi žmonių?... 
Žiūrėk, ir akių nerodo... Ma
tyt, išdidi! Tur but poniškos 
kilmės, tai ir gėdijąs akis ro-

teli

Taip kalbėjo dairydainies į jų 
žmonės, bet ji, neatkreipė į juos 
domės ir stovėjo kaip pirma.

Trečių dienų nusamdė jų vie
na ponia už penkis rublius į 
mėnesį. Bet neilgai teko 
būti: ponia pastebėjus, kad tar
naitė turės susirgt, vengdama 
namuos nemalonumų po trijų 
mėnesių atstatė nuo vietos.

Daugiau jau ji nebedrįso ro
dytis miesto gatvėse ir nebėjo 
jieškot tarnystes: gerai žinojo, 
kad tokiam padėjime nieks ne
samdys. Tuojau mirė ir moli
na. Visus sau taupinėlius, vi
sa ka buvo uždirbus, išleido lai
dotuvėms. Likus viena, įsilei

na moteriškę. Maitinos dau
giausia duonos plutele, parneš
ta senos moteriškės, o dažnai 
tekdavo ir nevalgius pabūt. Per 
tuos kelis mėnesius pravalgė 
ji visus savo drabužėlius ir kur 
tik galėjo ėmė skolon. Iš skur
do ir gėdos daug kartų buvo 
prisirengus nusižudyti, bet se
nulė visados mokėjo 
raminti ir tuo bildu 
nuo pagundos.

Prisiartino laikas 
su pagelba senos 

ą nura- 
sulaikyli

sirgimo;
moteriškes

sidarė dar sunkesnis.
Viena žiemos vakarų kuomet 

tvoros braškėjo nuo šalčio ir 
dangus pilnas žėrėjo žvaigždė
mis, užpustyta gatve skarma
lais apsisiautusi, suvargusi bri
do moteriške. Ji nešės kažin kų 
glėbyj. Ėjo išpalengva, vos ko
jas vilkdama; vis žvalgėsi, lyg 
ko bijodama, ir sutikus žmogų 
glaudėsi į šalį, taikės duot pla
tesnę vielų praeinančiam.

plikoms medžių šakoms, 
tveriąs augšta stačių lentų 
ra, pro kurios plyšius švie 
tumų šviesa. Staptelėjo, ] 
klausė: niekur nieko, tik šaltas 
vėjas šia užėjo po apmirusį sodą 
ir nemaloniai žnaibė jos kimų.

Rankom prisilaikydama tvo
ros, žengė pirmyn. Va, jau pa
žįstami vartai, pro kuriuos pra- 
kastas lakelis tiesini vedė i vie-

tvo-

neuždaryti. Prisiglaudus prie 
tvoros, apsižvalgė, pasiklausė.

dėjos akordai pianino. Kaž-kur 
toli graudingu silpnučiu balse
liu tilindėjo vežėjo varpelis. Iš 
rūmų, pro nuleista.1! skystas kor 
tinas languose veržėsi ' šviesa, 
bet vidui nieko nebuvo matyt, 
širdis dan smarkiau ėmė pinkli, 
kraujas užgulė ant akių, rankos 
drebėjo nuo šalčio ir bailes; ko
jos pradėjo beveik visai nebe
klausyti. Surinkus paskutines 
jiegas, nusvyravo prie durų. 
Priešais lango šviesa prasklaidė 
našulėlį: ten gulėjo mažas, vos 

nekaltų mažulėlį, atsisveikinda
ma gal paskutinį kartų. Su
stingusiomis lupomis pabučia
vo kelis kartus, vėl gražiai su
vyniojo/ ir padėjo prie pat du
rų.. •' _

Skubiai išbėgo už vartų pasi
žiurėjo atgal ir nuklampojo to- 
lin; apsistojo prie kertės sodo 
tvoros, ilga laika klausės, ar 
kas neišeis ir nepaims jos kūdi
kį, bet vis tyla. Neapsakomas 
sąžines graužimas apgulė jos 
krutinę; akys papluko ašaroms. 
Ne! nebusiu aš savo kūdikio 
budelis! Kuo jis kaltas? Mirės 
nuo šalčio, apsigyvens jis ten 
tarp žvaigždžių, bet ką man jis 
tada pasakys, kad nueisiu pas 

bes nuodėmės!... Geda? Ko 
gėda? Šitų žinomų, kurie nu
puolę labiau už many?... visi 
jie toki... žmogžudžiai, gob
šai... Ar rupi kas jiems? Kart 
daugybė šele jų miršta badu, 
kenčia kūno ir dvasios skaus
mus — ką jie daro?...

Sugrįžus, niekam nemalant, 
pasiėmė kūdikį, prispaudė prie

vus skubėjo namo.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
Daug kartų Emili ja vėl su sa

vo mažulėliu ant rankų stovėjo 
eilėse žmonių j iešką učių darbo, 
bet, matydami jų ne vienų, 
nieks jos nesamdė.'Kelis kartus 
mėgino prašyt pradančių, bet 
susitikdavo pašaipų ir pasity
čiojimų, kad tokia jauna, o drį
stanti prašyti išmaldų.

Vienų pavasario vakarų Emi- 
ija, neturėdama neį pati ko val
gyli nei papenėti savo vaikų, 
pasiryžo... Pasiryžo eit gatvėn 
paskutiniuoju moteriškei bc- 
liekamu būdu duonos kąsni 
pelnyti. Ir išbėgo. Apsistojo 
vienoj gatvių, kur daugiausia 
judėjo visai]) apsirengusių žmo
nių. Vieni važinėjos, kili šiai]) 
vaikščiojo, pro kits kitų sprau
dėsi, kaikur meiliai susikabinę 
porom šnekučiavo, juokės, žai
dė. Emilija žingsniavo priekyn 
ir atgal. Galinus pasijuto, kad 
kaž kas atsargiai palietė ja už 
peties. Ji atsigrįžo. Prieš ją 
stovėjo puikiai pasirėdęs vyriš
kis ič žiu rėdą ura s jai į akis šyp
telėjo: “Eisi su manim”? Emili
ja, drebėdama, niekų neatsakė, 
ir vyriškis, jau drąsiai, paėmė 
jų už rankoj. Ji ėjo...

Nuo to laiko aš dažnai jų 
matau dabar N. miesto gatvė
se, vakarais bevaikščiojančių ir 
vyrus užkabinėjančių... Ji jau 
nebemato tų skriaudų, tų nusi
žeminimų, to nupuolimo. Vis
kas paprasta, viskas aišku, vis
kas niekai... —šikšnosparnis.

Iš Įvairių Sričių.
Kiek yra kalbų ant žemės. 

Berlino universiteto profeso
rius F. N. Finck savo knygoj 
Sprachenstaeme, išleistoj Leip
cige 1909 metais, paduoda 
skaičių esančiu ant žemės kai-C c

bų ant 2138, o nemaža jų jau 
yra išnykę. Tarp jo paminėtų 
kalbų yra ir visai mums negir
dėtų, kaip, pavyzdžiui, tho- 
schuisehka, abbaggatiška, pu- 
koinaniška ar marokeniška. 
Bet suradimui tų visų kalbų 
reikia keliauti į vien laukinių 
tautų apgyventas Brazilijos gi
lias, į Tibeto uolų olas, arba į 
kitokias civilizuotų žmonių ne
lankomas vietas, ne vien ant 
ledo užklota Ledinių jūrių salą.

Angliški Iii mėtojai, mažiau
siai svetimų kalbų mokantys, 
cltiliim -visusi žomes į Ice-
tnris skyrius: etiopų, mongo

lų, amerikiečių ir kaukaziečių. 
Bet to padalinimo prisilaikant, 
ne lengva bus tarp tuksiančių 
ant žemes kalbų orientuotis, 
nes jis padarytas ne norinčių li
pinėli ir daug sau darbo užduo
ti. Nors angliškas kalbų gru
pavimas palengvina darbą, bet 
paties kalbų skaičiaus klausinio 
neišriša. Pavyzdžiui, pirmutine 
sulig tuo grupavimu kalbų gru
pė apima penkiaš dideles kalbų 
šakas: auštriškas, arba pietinių 
tautų kalbas, indo-chiniškas, 
uralo-allaiškas, arkliškas; aus
triškų kalbų grupė vėl dalinasi 
į kalbas: a listro-azia tiškus ir
•luslrontiziškas, o kiekviena jų 
vėl dalinasi į tris grupes; kiek
viena tų grupių dalinasi vėl į 
penkias kalbų šakas. Apie dau
gybę ant žemės vartojamų kal
bų galima suprasti peržiūrint 
turkomaniškas kalbas-ą munda 
kalbos (turi 3 milijonus kal
bančių) Rytinėse Indijose, ku
rios dalinasi į šešias kalbas, o 
jų kitos dalinasi vėl net į devy
nis dialektus, kurie išlikro yra 
tai atskiros! kalbos, o los vėl da
linasi į daugelį kalbų susimai
šymų ir dialektų. Nors ir tos 
kalbos yra jau labai pasidalinu
sios, bet visgi dar ne perda il
giausiai. Austroneziškos kal
bos, pavyzdžiui, yra kurkus' la
biau išsismulkinusios. Šitos da
linasi į visą eilę kalbų indonezi- 
škų ir okeaniškų; okeaniškos 
vėl dalinasi j visą eilę atskirų 
kalbų, kurių svarbiausios yra 
polineziškos ir melaneziškos, o 
los vėl’dalinasi į visą eilę atski
rų kalbų, kurios apima labai 
mažą kalbančių skaičių. Ant 
išmėtytų jūrėse toli viena nuo 
kitos salų didelis kalbančių 
skaičius išsidirbti nei negali. 
Ant jūrės išmėtytų salų ir sun
kiai prieinamuose kalnuose, 

kalbos su milijonais kalbančių
jų išsidirbti negali dėlto, kad 
tokiose vietose sunku žmonėms 
krūvon sus: iii, suseina vien ma
žų apskričių žmonės. In lonezų 
kalba, esanti mažoj teritorijoj, 
pasidalino jau į penkias atski
las kalbas, šiaurines indone- 
ziškos kalbos vartojamos ant 
Formosos ir Filipinų salų; svar 
biausia jų yra tagulų kalba, tu
rinti 11/2 miliono kalbančių.

Taigi pasirodo, kad ar imli 
vokiečio Finko esančių ant že
mės kalbų skaitymą, kur jis iš
skaito vien kalbų vardus, ar an
glo Keane’o, atminti visas kal
bas vis bus nelengva, o iš dau
gelio daryli mažai visgi negali
ma. Vokietis iškarto išskaito 
daug kalbų, anglas gi iškarto 
daro mažai kalbų šeimynų, bet 
jas dalina j kalbų grupes, o les 
ant galo į atskiras kalbas. Ar 
vokiečio budu gyvuojančias 
kalbas skaityti, nekliudant jau 
įnirusių, išnykusių, ar anglo, 
vis tik tų kalbų bus tuksiančiai, 
ir tiek svetimų, niekad negirdė
tų vardų nelengva atminti ir 
ahnintyj palaikyti. —šernas

UžMUšO KETURIS ŠIMTUS 
ŽMONIŲ.

O ar daug tų nusižengėlių nu
bausta?

Nuo sausio pirmos dienos, 
šių melų, neatsargus automobi- 
liipšoferiai jau užmušo keturis 
šimtus ir du žmones. Keli to
kie nusižengėliai lapo sulaikyti. 
Vienas-kitas užsimokėjo pa
baudos — ir visa.

Miesto taryba jau senai kal
ba apie lai, kad esą reikalinga 
išleisti “alatinįkamų įstatymų” 
Bet... lik taiiasi. Mat, tie nu
sižengėliai tai “well-io-do” pilie
čiai... Darbininkai retas^kuris 
turi savo automobilių. O bau
sti “\vell-lo-do” piliečius lygir1 
neišpultų... Jiems geri ir dabar 
esamieji įstatymai.

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE 
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telcphone Boulevard 611

DK. A. MONTVID !
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
MarshalI Field Annes
18ta fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362
Valandos; nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

■ ■■■KEBSEimiaHIIBBHaniDHB
ii Tel. Cicero 5963 B

1 DR. A. P. GURSKIS
1 Lietuvis Dentistas

3 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. r
! CICERO, ILL.
’ Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak.

? ISskiriant nedalias ir seredas. w

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.

Arti 38-th Street
h...................... ..............................—- ■—

[
Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS 
—Dentistas—3331 S. Halsted St., Chicago, III. į 
Valandos:— I

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. į

‘ DR. C K. KLIAUGA*!
DENTISTAS

1821 So. Halsted St, Chlcago, UI. 
kampan LSth St.

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

S.——,.—... ............ ...........

Telefonas Pulhnan 856

DR. P. P. ZALLYS
Liet u vys Dentistas

10801 S. Michigan A v., Roseland 
Valandos:-9 iki 9 vakare

* —....................... ...y

Tel. Pullman 3180
DR. L E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

............. —..-i.. ■ ,............... ......

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

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

VISUOSE TEISMUOSE, 
Egzaminuoju Ab»traktai* 

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

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

Tel. (Janai 2552.

MBEE R!NEMHKnEESNEEHEBB

Remkite savo sandarbininkus

CO-CI-MA CIGARAI
Nuo išdirbėjo tiekiai vartotojui 

sučėdins jums pinigus.
Pareikalaukit sau .Co-Ci-Ma Ci

garus skrynutėmis
iš dirbtuvės, cigarų išdirbėję 

nuosavybės.
Co-operative Cigar Makers, Ine. 

1448 W. Madison St. 
Phone: Monroe 3774.

‘ Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedčlialfl iki 8 vakare. 
Nedeliomis ofisas uždarytas.

V----------------- --------- .

Daktaras

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

3501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatvės

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. rjdo 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.

Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

hos- 
Pa- 
pa- 

prio 
Duo

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michnicwich

AKVSERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvaai jos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo.
Ja rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

8113 S. Halsted St. Chicago, Ii), 
(ant antrų lubų)

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.
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Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St.

\L'el. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

PI 
H 
!B 
K 
n

Telephone Yards 5834 į 

Dn P. G. Wiegner | 
Priėmiiho valandos nuo 8 iki | 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St.. ChicagOo* '

pa>w i —t i ■

Utarninkas, Spalių 12 d., ’20

UETUVIŲ PREKYBOS 
■BENDROVE 
BANKIERIAI 

Tarnauja lietuviams
SIUNČIAM B 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.

Užrakome Lietuvos laikraUlus. fi

Pinigai Iš
Kenoshos

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms ^Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Ave.» 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.

PALIKTA STORAGE*Y 
$35.00

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

$35 
ant 10 
daugel 
pigiai 
Turimo _ 
sulyg šios dienos ra- 

t kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavue.
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedaliomis iki 4.

naujas, 
$185, u ž 

Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų 
i parduodamų, 
no ląbai gražių

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
JEWELR¥

Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai. ,

Ashland jį
4537 S. /

Avė., Chicago, III.

Rez. 1139 Independentą BlAi. Chicago
Telephono Van Buren 294

DR. A.A.ROTR
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone L'r ver 9693

Valandos: 10—11 iy o; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10-—12 dieną
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mu£r 
no
fujy **

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais 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- 
riuolojus arba malevotojus.

Mes galime išvedi 
jūsų namą į dvi ar 
ir nepaliksime nei 
brūkšnelio ant jūsų

mažiausio i 
ušoko ar

jokių nc-Nėra šiukšlių arba . c 
parankamų jums ir kaina yra 
daug žemesnė negu jus tikitės.

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

Phone Norma! 2022

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 
6031 So. Halsted St. 

Phone Wentworth 6057

DR. BOBE’S P \NACEA 
ra šeimynos gyduolė, didelės ver- 
s delei reumatizmo, vidurių ne- 
malimo, kataro ir pūsles ligų.

RED CROWN PHARMACY 
4552 So. Ashland Avė.

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

VISOKIUS savo pardavimus.

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MA>
Prescription

Liet uviška
2359 S. Leavitt St

Chicirgo, III.
Telefonas Canal 4916

KOWSKIS
Drug Store

Aptieks

Tel. Canal 2976

Chicago
VVHISTLE BOTTLING CO.

116 W. Ke<l/:e St.

HALL BROS
DENTISTAI

6300 So. Halsted St.

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.

Didžiausia Lietuvių Aprėdalų 
Išdirbystė Chicagoj.

Darom aprėdalus dėl 
mo. Paklausk kas musų 
tus aprėdalus dėvi.

Žukauskas Tailoring 
814 W. 33 St.

Universal State Banko

padirb-

Co.

name.
Phone Boulevard 3941

Tel. Boulevard 9736 and 973

UNION APTIEKA
Žemos kainos

N. E. Cor. 35 and Halsted St.

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex-

Mažas investmentas ren- 
davojimui aliejinės žemės, 
gali padaryti jumis kaip 
ir mus neprigulmingu pi- 
nigiškai.

Ateik, parašyk, arba te- 
lefonuok delei pilnesnių 
informacijų.

Chas. A. Snapp
Company

1620 Consumers Building
Tel.: Harrison 9669-9670

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

Plieno kainos. Alkoholio Pramone.

The lllino s Artificial 
Limb Co,

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

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

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

BANKAS
ant kampo 47os 
ir Ashland A v. 

Chicago.

Phone Canal 5496 
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moks) iš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostmneriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 So. Leavitt St.

/n r nr TY T? STORAS KAKLAS 
llUl 1 Ivi-J SUTINĘ 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 
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk jį 
kol nepasiekė širdies, gerkles arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir ‘moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knyga dykai. /

GOITRINE CO. 521 — B. — 63 St.I

Photography
The Englewood Studio 

atdara nuo 9 iki 9 
Japonietis artistas 

8200 So. Halsted St.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

TEXAS OIL LANI) LEASES
Yra pamatiniai bonai (securi- 

ties) aliejaus žemės ir yra pasiūlo
ma puiki ateitis didesniems uždar
biams.

Jus galit pirkti mažus plotus 
naujoj aliejaus žemėj prieinamomis 
kainomis ir laikinu išmokėjimu.

Rašyk delei knygelės
“Our Policy”

Fields Leasing Association 
lllinojaus Korporacija

117 North Dearbom St.

Oil

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

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.

prekių

beveik 
laukti,

Alkoholio ir degtinės pramonėj da
lykai eina geryn. Gaunama daugiaus 
orderių ir juos lengviaus yra prista
tyti. Alkoholio padaryta daug, bet ir 
pareikalavimas eina didyn. Žiemos 
laike biznis busiąs neblogas.

“Jei aš bučiau karalius”, kuriame vy
riausioj rolėj yra William Farnum, 
pagarsėjęs 
veikaluose.

savo lošimu goresniuose

Hankan Jewelry padidino savo 
sandėlį.

i—................
Ar Jūsų bankicrius yra 

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

The Cicero
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bunkerio ir 

rio.
Delei draugiškų

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

Visi su žingeidumu laukia, kada 
kris plieno kainos, peš plieno ir gele
žies kainų kylimas ar puolimas pa
prastai iš anksto parodo kitų 
kainų krypsnį.

Tuo tarpu plieno kainos dar 
nėra nupuolusios, tik galima
kad jos neužilgo turės nupulti dau
giaus negu jos nupuolė iki šiol.

Didžiausios plieno korporacijos (U. 
S. Steel Corporation) paskutiniųjų 
dviejų mėnesių atskaitos pirmu syk 
parodo sumažėjimą neišpildytų orde
rių, tuo tarpu kada iki liepos mėne
sio pabaigai neišpildytų orderių skai
čius vis augo. Per rugpiuČio mėne
sį neišpildytų orderių tonų skaičius 
sumažėjo 313,430, o rugsėjo mėnesį 
neišpildytų orderių tonų skaičius su
mažėjo 430,234. Gale rugsėjo mėne
sio, neišpildytų orderių tonų skaičius 
vienok siekė 10,374,804.

Tas parodo, kad naujų orderių plie
no liejyklos gauna vis mažiau. Iš ki
tos pusės, neišpildytų orderių tonų 
skaičius yra dar toks didelis, kad lie
jyklose darbo dar bus keliems mėne
siams, jeigu ir jokių naujų orderių 
neateitų.

Nauji orderiai žinoma visuomet 
bus, tik dabar orderių skaičius suma
žėjo iš dalies todėl, kad jau gaunama 
Amerikon geležies iš Europos, o iš 
dalies todėl, kad didieji geležies var
totojai susilaiko nuo užsakymo, lauk
dami kainų nupuolimo.

Gali būti, kad geležies taipjau yra 
perdaug pridirbta šioj šalyj, ir tas 
prisidės prie plieno industrijos bent 
laikinio apsilpninimo.

Laikraščiuose buvo paskelbta žinia, 
kad didžiausios plieno liejyklos ketina 
atleisti nemažą skaičių darbininkų.

Elektros Įtaisymai.

Elektros įtaisymo biznyje, kaip ir 
daugelyje kitų biznių, pereitieji metai 
buvo didelio veikimo ir didelio pelno 
metąi.

Dabar biznis pradėjo slinkti žemyn. 
Kainos iki šiol dar visai nėra nupuo
lusios, kai kame jos dar net ir kyla. 
Vienok negalima tikėtis, kad kainos 
ilgai pasilaikytų tokios, kokios jos da
bar yra.
lavintas eina mažyn, kadangi daugelis 
fabrikų nebeduoda naujų užsakymų, o 
taipgi todėl, kad dabartiniu laiku ma
žai statoma naujų namų, o dar ma
žiaus naujų fabrikų.

Darbai elektrinėse iki šiol dar tebe
eina gerai, nes dar yra daug neuž-, 
baigtų užsakymų, kurie dabar baigia
ma dirbti.

Kailiai.

Kailių visose Amerikos krautuvėse 
šiandien yra labai daug. Pareikala
vimas dabar pradėjo didėti. Vienok šią 
žiemą tas neturėtų būti priežastis kai-jti pirkėjams tinkamesnių daiktų, 
lių kainų pakilimui. Labai brangus 
kailiai nebus madoj. Biznis bus ne
blogas vidutiniškų kainų kailiais.

State Bank 
draugiš- 

turi būti 
depozito-

patarimų

Rakandai

Rakandų gaminimo kainos eina ma
žyn, bet darbai paskutiniuoju laiku 
pagerėjo. Prisiartinant žiemai, ra
kandų pardavinėjimas eina geriau, ir 
rakandų biznis bus neblogas iki nau
jų metų.

šiuo laiku žmonės yra pasirengę 
pirkti laikrodėlių ir jubilieriškų daik
tų. Tiesa, jie nenorėtų mokėti per
nykščių augštų kainų, bet jubilieriai 
yra pasirengę parduoti įvairius daik
tus pigesniomis kainomis ir parūpin

ai-
noma West Sidės Lietuviams Hankan 
Jevvelry & Grafaphone Co., 2209 W. 
22nd St., mums praneša štai ką: “Mes 
tik-ką įsitaisėme pilną rinkinį deiman
tų, laikrodėįių ir kitų dalykų, 
taipgi įsigijome visus 
Columbia rekordus ir 
mašinas”.

ši firma randasi toj 
jau penkiolika metų.
savo tavorį netik grynais pinigais, bet 
ir ant išmokėjimo.

Mes 
Lietuvišku^ 

kalbamąsias

pačioj vietoj 
Ji pardavinėja

PanČiakų Pramone. Rūbai ant Užsakymo.

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

“13 metų nuolatinio 
banku vinto”

Pančiakų Amerikoj tapo pridirbta 
perdaug. Sandėliai užversti. Darbi
ninkų algos numuštos ir rodos dar eis 
žemyn. Rudens ir žiemos laiku lau
kiama, kad biznis šiek tiek pasitaisys.

Bovelniniai Tavorai.

Paskutiniuoju laiku ėjo puolimas 
kainų bovelnos rinkoje. Kainos rodos 
dar daugiaus turės nupulti, tiktai ru
dens ir žiemos didesnis pareikalavi
mas galės dar palaikyti kainas nuo 
perdidelio puolimo. Didelių pelnų die
nos šitoj pramonėje yra praėjusios.

Paskelbimai.

Tarp biznių, kurie nejaus nupuoli
mo, o anaiptol ir toliaus stovės ge
rai, yra apskelbimų biznis. Dabar ka
da eina prisitaikymas prie žemesnių 
kainų, tas išlošia dauginus, kas pir
mas numuša kainas.

Pavyzdžiui, Fordas, kurs pirmas nu-
Elektros įtaisymų pareikan1 mušė automobilių kainas, dabar turi

du syk dauginus biznio negu pirma, 
nes visi puolė pirkti nupigintus auto
mobilius.

Bet apie kainos nupiginimą reikia 
pranešt publikai, todėl reikia apie tai 
paskelbti, ir paskelbti taip, kad kiek
vienas tą matytų ir kiekvienas pama
tęs panorėtų pirkti atpigintą daiktą. 
Apskelbimai yra tikra pagelba biz
nieriams tokiu laiku kaip dabartinis.

Žukauskas Tailoring Kompanija, 
kuri turi savo krautuvę ant 814 W. 
33rd St., prirodinėja lietuviams, kad 
yra verčiaus užsisakyti drabužiai ne
gu pirkti gatavi. Savo straipsnyje 
apie drabužius ant užsakymo ta kom
panija rašo taip: “Jau laikas suprast 
aprėdalų vertę. Yra didelis skirtumas 
tarp aprėdalų ant užsakymo ir gata
vai padarytų aprėdalų į krautuves 
pardavimui. Užsakomieji aprėdalai 
yra geriau padaryti ir iš geresnės 
materijos, yra gražesnio fasono, ge
riau pritinka ir prie to ne kaštuoja 
daugiau kaip gatavai padaryti aprė
dalai. Musų padarymas aprėdalų ir 
musų padidinta dirbtuvė duoda mums 
progos daryt paredalus mažesne kai
na, negu gatavai padaryti aprėdalai. 
Mes užlaikome tyrų vilnonių audeklų, 
kaip importuotų, taip ir vietinių”.

Žukauskas Tailoring Kompanija prio 
to turi žingeidų paskelbimą apie kai
nų numažinimą tūlam laikui. Norint 
ta proga pasinaudoti, reiktų pasisku
bint. Paskelbimas sako: “Nuo Spalio 
1-mos dienos lig Spalio 15-tai dienai 
mes turėsime siutus ir overkovtus nuo 
$10.00 iki $15.00 pigiau negu regula- 
re kaina”.

NATIONAL TEATRE

lo-

Halsted netoli 63rd St
Geriausia lošėjų trupa 

Suvienytose Valstijose
Vienatinis tikras teatras

šiantis tikrus veikalus pietinėj 
miesto dalyj.

Savaitę nuo Oct. 3
Llttle Peggy O’Moore

Savaitę nuo Oct. 10
The Call of the Henri

PUIKIAUSIS RAUGALAS 
IR APYNIAI 

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted St.

Chas. Volker

I
Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
19 Aliiir of Bitter Wine

Yra labiausiai užtikiama 
gyduolė.

Parduodama visose 
vaistynėse.

JOSEPTH TRINER COMPANY 
1333-45 So. Ashland Avė.

rigr.......■— ,

Oloweckio Muzikos Krautuvėje.
National Teatras stato naują veikalą.

Jonas Olovveckis savo naujoj krau
tuvėje, 3417 S. Halsted Str., yra pa
sirengęs dar didesnį biznį daryti.

Šioj savaitėje jis turi didelį išpar
davimą atpigintomis kainomis. Tarp 
atpigintų daiktų bus koncertinos, 
akordionai ir smuikai.

P-s J. Olovveckis jau rengiasi ir 
prie Kalėdų, nes jau yra užsakęs dau
gelį kalėdinių žaismių.

Malimų Biznis Geras.
Vasaros laiku malūnuose buvo 

žiau darbo, bet dabar malūnai gauna 
daugiaus orderių ir turės pilnai dar
bo per visą rudenį ir žiemą.

ma-

Batų Dirbtuvės.
Batų dirbtuves dabar pradeda dau

giaus veikti. Vienok darbo nėra per
daug. Jo turbut ir nebus daug per 
visą žiemą. Batų kainos krautuvėse 
dabar tebėra augštos, o todėl batų 
sandėliai dar nėra išparduoti.

Žinomasai pietinės dalies gyvento- 
jiems teatras, National Theatre, Hal
sted ir 63-čia gatve, šią savaitę sta
to naują įdomų veikalą vardu “šir
dies šauksmas” (Call of the Heart)., 
Šitame veikale yra parodoma kvailu-' 
mas Amerikiečių moterų, kurios už 
Europiškus titulus atiduoda savo duk
teris ir savo turtą kokiems nors nu
sigyvenusiems kunigaikščiams. Veika
las “Širdies šauksmas” yra stiprus, 
ir jį National artistai labai gerai at
lieka. Lietuviai, kurie mėgsta gerą 
Anglišką teatrą, turės malonumo su
sipažinę su šiuo teatru.

Tikietus galima užsakyti telefonu 
pašaukus Wentworth 27.

The Union Clothing Co.
surengė dabar 

specialį išpardavimų 
Geriausius siutus labai že
momis kainomis Chicago- 
je. Ir duoda extra keli
nės dykai.

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką.

4754 Ashland Avė.

Tel. Yards 344 Vai. 9 A. M. to 9 P. M.
Sun. 9 A. M. to 1 P. M.

DR. MAURlCE P. GOLDMAN 
Amerikoniškas užsilikimas

DENTISTAS’
Žema kaina, geras darbas.

3501 So. Halsted St.,
Tel.: Yards 1735

■ ■iiaEHaaraaBHiaiKBtiiiffiHi

Jei aš bučiau karalius.

Casino Teatras ant Bridgeporto se
kančią sąvaitę, Spalio 18-tą ir 19-tą 
dieną, rodys įdomų paveikslą vardu

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kcdzie valstijinio banko 

narys Federal Reserve System.
3131 W. Madison St., Chicago.

Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

PERSIKĖLIMO iš
pardavimas

Ateikit pirma musų per* 
sikėlimo ir pasinaudokit 
dideliais bargenais

ARMY ir NAVY 
KRAUTUVĖJE

4713 So. Ashland Avė.
- * .... J

Pirma demonstracijos lekcija
Puiki ateitis automobilių dirvoje

Suteikiama per
Chicagos geriausių automobilių 

mokyklų.

FEDERAL AS’SOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.

GERK

Su tikru skoniu

THE FALCON
CIGAR FACTORY

J. A. Nutowc, prop.
Išdirbėjus čysti] Havana cigarų.

4644 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naujų Europos 
Padalinimų

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PAUL LEASES
Siuvėjas

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

3616 So. Halsted St.

OLOWECKI’S 
Music House

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

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

Phone Drover 215 
——__ S h a n k s

Music Store, 
E s t. 19 1 2.

r——____ Fonografai, le
llllllli kordai ir/Z Jarn* grojika- 

niai voleliai. I'i 
nigais arba išmokėjimais

3527 So. Halsted St.

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

materijolo.
Atsišauk it pas mus —

FIDEL1TY 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 

automobilių.

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

DR. B. L. GOLD 
Dentistas 

Canalport ir Halsted gat.

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

Lietuvys Akiu žinovas
JUS AKYS yra jums brangiau

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

patarnauju kuoteisingiausia.
Egzaminavimas ir patari- 

rimas dykai.
DR. JURGIS SERNER O. D.

— Chernauckas —
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

1131 Stevans Building
17 N. State S't., Chicago, III. 

Tel. Central 203.

GERAS
Dantų taisymas l 

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

D R. B E R 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.
ENGLEVVOOI) THOR SHOP 

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

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

DAKTARAS WHITNEY
Sėkmingas specialistas e.xaminavi- 
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 Exaininacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY
422 So. State St.

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

Phone Yards 987
D. L1PTSICH 

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

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

CASINO TEATRAS i
3506 So. Halsted St

Wm. Farnum loš
“Jai aš bučiau karalius

Dvi dienas panedėlyj ir ■ 
utaminke Oct. 18 ir 19 ■

Dieną ir vakarais.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not inc. 
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

ADAM M. MACARUS
NOTARAS \

3256 S. Wallace St., Chicago

Parduodu laivakortes, 
siunčiu pinigus į visas 
pasaulio dalis. Apdrau- 
džiu, parduodu žemės ir ■ 
namus, skolinu pinigus. ■

■

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankyti, ;
37 So. pearborn St.
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"Prancūzų diplo
matijos pergalę’ ’.

Chicagos “Daily News” 
korespondentas, Isaac Don 
Levine, telegrafuoja savo 
laikraščiui iš Rygos:

< I
“Padarymas lenkiško 

koridorio, atskiriančio Ru
siją nuo Lietuvos ir Vo
kietijos, yra skaitomas 
franeuzų diplomatijos per
gale”. r 4 * / f t
Taip buvo galima iškarto 

manyti. “Naujienos” išreiš
kė tą nuomonę, kad francu- 
zai iš baimės prieš rusų ir 
vokiečių susivienijimą pata
rė lenkams atkirsti tiesiogi
nę Lietuvos komunikaciją su 
Rusija; o šiems, žinoma, to 
tik ir reikėjo, kad praplėtus 
savo teritoriją ir aptvėrus 
tvora Lietuvą.

Ką dabar pasakys tie mu
sų diplomatai, kurie visą lai
ką pasakodavo, kad Lietuva 
turi j ieškot išganymo talki
ninkų malonėje?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Antra DAnnunzio 
komedija?

Lenkų generolas Zellogus- 
ki, sako, paėmęs Vilnių.

Varšava aiškina, kad len
kų valdžia neatsakanti už 
tai, kadangi tas generolas 
rezignavęs. Jisai paklausęs 
savo kareivių, kurie buk su
sidedu iš “lietuvių ir baltgu- 
džių”, norėjusių, kad Vilnius 
butų paimtas ir kad jo gy
ventojai gautų “teisę apsi
spręsti”.

Čia, matoma, kartojasi to
kia pat komedija, kokią pa
darė italų poetas Gabriele D’ 
Annunzio pietinių slavų uo
ste, Fiume. Kada talkinin
kai nutarė, kad Fiume turi 
priklausyt Jugo-Slavijai, tai 
D’Annunzio suorganizavo 
savo armiją ir užėmė tą uo
stą neva prieš italų valdžios 
valią. Ir jisai dabar sėdi te
nai, netrukdomas nė Italų 
valdžios, nė talkininkų. Pa

našufe likimas rengiama ir 
Vilniui.

kad jisai gali pragyvent (pats 
ir jo šeimyna), tai jisai, pagal 
Marksą, gauna pilną atlyginimą

žmone, kurie šiaip jų idėjai vi
sai nepritaria.

Lietuvos valdžia gal teisinsią

IGNORANTO STRAKSfiJI- 
MAS.

Škotijos lietuvių komunistų 
laikraštukas labai mėgsta plū
sti “Naujienas” ir “kritikuoti” 
jas. Nesenai jisai surado mu
sų dienraštyje baisų “marksiz
mo iškreipimą.”

“Naujienose” buvo pasaky
ta:

Perviršis darbo vaisių, at
liekamų nuo suvartojimo, 
šiandie tenka atskiriems 
žmonėms, privatiniems savi
ninkams; iš jo darosi kapita
las.”
Tai, pasak to komunistų laik

raštuko, esanti didelė herezija. 
“Naujienų” redaktorius, girdi, 
užmiršo pasakyti, kodėl tie vai
sini arba bent žymi jų dalis ne
sava r toj a ma.

“Matomai, jis nori,” tęsia 
musų kritikas, “savo skaity
tojams įkalbėti, jog kapita
las darosi todėl, kad žmonės 
jokiu bildu nepajiegia su

vartoti viso to, ką jie savo 
darbu sutveria. Bet ar tas 
aiškinimas teisingas. Ar čia 
yra nors-kiek marksizmo, 
apie kurį jie taip mėgsta kal
bėti. Ne. Čia ne marksizmas, 
bet marksizmo romijimas. 
Juk kapitalas darosi ne to
dėl, kad sumažėjo žmonių 
pilvai ir drabužiai neplyšta, 
ir todėl negali suvartoti viso 
to, ką jie pagamina, bet to
dėl, kad' jie negauna pilno 
už savo triuši} atlyginimo ir 
negali išpirkti viso to, ką jie 
savo darbu sutveria.”
Taigi tam komunistų laik

raštukui rodosi, jogei visa bė
da kapitalizmo tvarkoje yra ta
me, kad kapitalistai apvagia 
darbininkus, neduodami jiems 
“pilno atlyginimo už triūsą.” 
Jisai nori, kad darbininkai gdu-‘ 
tų tiek, kad galėtų išpirkti visa, 
ką jie savo darbu sutveria.

Bet ką tuomet turėtų daryti 
tie žmones, kurie nedirba dirb
tuvėse, pavyzdžiui, gydytojai, 
mokytojai, artistai, valstybės 
tarnautojai ir 11.? Tas komu
nistų laikraštukas tur-but ma
no, kad šitų žmonių visai ne
reikia.

Jisai nepagalvoja, be to, apie 
tai, kokiu budu galėtų augti 
pramonė, jeigu visa, ką darbi
ninkai pagamina, butų jų su
vartojama.

Žodžiu, ta jo pasaka yra gry
na nesąmonė.

Dabar apie marksizmą. Jei
gu Škotijos komunistų laikraš
čio redaktorius turėtų bent 
menkiausios nuovokos apie eko 
nominę Markso teoriją, tai 
jisai žinotų, jogei visa jos esen
cija yra tame, kad ji parodo, 
jogei kapitalas darosi ir tada, 
kada kapitalistas neapvagia 
darbininko, o užmoka jam pil
ną jo darbo vertę. Šitas kapi
talo daryniosi būdas kaip tik 
ir yra, pagal Marksą, normalia 
būdas kapitalizmo tvarkoje.

Kapitalizmo pradžioje lošė 
didelę rolę kapitalo daryme 
suktybė, vagystė ir net tiesiogi
nis plėšimas. Tai yra vadina
moji “kapitalo akumuliacijos” 
(krovimosi) gadynė. Šiandie 
vagystė, suktybės, gembliaria- 
vimas ir kiti nedori turto įgiji
mo budai taip pat nemažai pri
sideda prie kapitalų tvėrimo ir 
didinimo. Bet tai nėra pamatinė 
kapitalo priežastis. Markso vei
kalas apie kapitalą kaip tik tą ir 
parodė. Marksas išjuokė Prou- 
dhoną, kuris sakė, kad kapitalas 
esąs “vagystė.”

Kapitalas darosi iŠ to, kad 
darbininko jiega pagamina 
dpugiaus, negu yra jos vertė. O 
/os vertė susideda iš vertes tų 
produktų, kuriuos darbininkas 
suvartoja palaikymui savo gyvy
bės ir užlaikymui savo šeimy
nos. Jeigu darbininkas gauna 
tokią mokestį už savo

už savo darbą. Bet jo jiega pa
gamina dauginus, negu tiktai 
savo vertę; ji pagamina dar tam 
tikrą “priedinę vertę.” Šis prie
das šiandie tenka kapitalistui, 
ir iš jo darosi kapitalas.

“Priedinė vertė” neitų į kapi
talisto kišenių, jeigu jisai nebū
tų darbo priemonių savininkas. 
Jeigu darbo priemonės priklau
sytų darbininkams, tai tas, ką 
jie pagamina viršaus savo jiegos 
vertės (tai yra, viršaus to, ką 
jie suvartoja), tektų jiems pa
tiems.

Bet “priedinės vertės” nebūtų 
visai, jeigu darbininkai gamintų 
tiktai tiek, kiek reikia jų pra- 
gyvenimui. Pirmutinės “priedi- 
nės vertės” sąlyga yra, kad 
žmonės gamintų dauginus, negu 
jie suvartoja. Tiktai kuomet yra 
šįta sąlyga, tai gali ir kapitalas 
darytis. O šita sąlyga įvyksta 
tada, kada žmonių darbo pro- 
duktingumas pasiekia tam tikro 
laipsnio.

Tokios mintys ir buvo išreikš
tos tuose dviejuose “Naujienų” 
sakiniuose, kuriuos cituoja 
Škotijos komunistų organas. Te
nai pasakyta, kad nuo to, .ką 
žmonės suvartoja,-šiandie atlie
ka tam tikras perviršis; kad tas 
perviršis šiandie tenka ne darbi
ninkams, o savininkams; ir kad 
iš to perviršio darosi kapitalas. 
Kurgi čia yra bent per nago juo 
durną prasilenkta su tiesa arba 
atsitolinta nuo Markso teori
jos?

Sakyt, jogei kapitalo priežas
tis yra tame, kad darbininkų 
vaikučiai neturi ką valgyti, reiš
kia parodyt ne tiktai visišką ne
žinojimą marksizmo, o ir pil
niausią ignoranciją ekonomijos 
moksle apskritai. Vogimas duo 
nos kąsnio nuo darbininkų šei
mynų yra ne kapitalo priežastis, 
o kapitalistų ..viešpatavimo pa
sekmė. Kol kapitalistai viešpa
taus, tol jie stengsis ne tiktai 
paprastu kapitalistiniu bildu da
ryti pelną, o ir visokiomis ne
teisybėmis didinti jį.

Taigi tasai smarkaujantis vy
rukas, kuris redaguoja Škotijos 
komunistų organą, turėjo paimt 
knygą į rankas ir pasimokinti, 
pirma negu mėginus kritikuoti 
“Naujienas.”

BIUROKRATŲ PROTAS.

Prie vieno laiško, atėjusio iš 
Lietuvos, pridėta toks Lietuvos 
karinio cenzoriaus prierašas:

“Cenzūra sulaiko tik komu
nistų laikraščius, ‘Laisvę’ ir 
kitus panašius. ‘Keleivį’ ir 
‘Naujienas’ praleidžia, .jei ne
talpina melagingų straipsnių, 
liečiančių musų kariuomenę.”
Ponas cenzorius tur-but norė

jo pasakyti “neteisingų straips
nių”, kadangi jisai negali turėt 
jokio pamato manyt, jogei “Nau
jienos” arba “Keleivis” sužiniai 
rašys netiesą apie Lietuvos ka
riuomenę; o kur nėra sužinios 
netiesos, tenai nėra melo. Lie
tuvos biurokratai dar, matoma, 
neišmoko mandagiai kalbėt.

Bet su tuo tiek to. Daug ar- 
šiaus skamba to cenzoriaus pa
sakymas, kad “cenzūra sulaiko 
komunistų laikraščius”. Kodėl 
ji sulaiko juos? Kodėl neduot 
komunistams skelbti savo idė
jas?

Visi padorus žmonės piktin
davosi kitąsyk tuo, kad Rusijos 
caro valdžia persekiodavo prie
šingų jai partijų spaudą. Lietu
va per keturias dešimtis metų 
kovojo su carizmu už spaudos 
laisvę. O dabar pati Lietuvos 
valdzįa atima spaudos laisvę tam 
tikrai partijai!

Tai yra neteisinga ir žiopla 
politika. Drausmėmis negali
ma išnaikint nuomonių. Perse
kiojimas ne užmuša idėją, o tik
tai priverčia jos šalininkus 
skelbti ją slaptai. Su slaptu 
priešu yra sunkiau kovoti, negu
su atviru. Persekiojamas prie- 

darbą, šas įgyja simpatijos ir pas tuos

tuo, kad Rusijoje komunistai da 
aštriau persekioja priešingų 
jiems partijų spaudą, kad jie le
nai ištiesų visai panaikino spau
dos laisvę. Bet tai nėra argu
mentas. Jeigu vienas vagia, tai 
nereiškia, kad ir kiti gali vog
ti. Rusijos komunistų diktatū
rą peikia visas protaujantis pa
saulis.

PRAŠO AMERIKIEČIŲ SIŲST 
LAIKRAŠČIŲ LIETUVON.

“Keleivio” bendradarbis, Jau
nas Vaidyla,’ rašo iš Lietuvos 
laišką, prašydamas, kad ameri
kiečiai siųstų savo giminėms ir 
draugams į Lietuvą “Naujie
nas” ir “Keleivį”, kadangi tenai 
labai trūksta darbininkiškų lai
kraščių. Laiškas skamba taip:

‘Sušelpkite Mus.
Broliai ir sesutės amerikie

čiai! Gyvenimo aplinkybės Lie
tuvoje susidėjo taip, kad jokiu 
budu mes čionai gyvendami ne
galime nusipirkti laikraščių nei 
knygų. Viskas taip brangu, kad 
ir aprašyti jau nebūtų galima. 
Tik jus persistatykite sau, drau
gai amerikiečiai! Nedidelis, ke
turių puslapių nedėlinis laikraS- 
tis, metams kainuoja 24 auksi
nus; o apie knygų nusipirkimą, 
tai ką ir bekalbėti! Jus žinote, 
draugai amerikiečiai, kad Ameri
kos kiikraščių, ginančių darbi
ninkų teises, veik kiekvienas nu
meris pasiekia Lietuvą ir atran
da Lietuvos kaimiečio sulinku
sią, surukusią vargo grintelę. 
Tais laikraščiais, kurių mes lau
kiame iš jūsų, yra “Keleivis” ir 
“Naujienos”. Jūsų, draugai 
amerikiečiai, yra būtina pareiga 
užrašyti savo giminėm ii* pažį
stamiems į Lietuvą virš paminė
tus laikraščius, kurie laikosi dar
bininkiško pricipo ir gina jų rei
kalus. Jums tas nedaug teatsie- 
eitų . “Keleivis” tik trįs dole
riai metams, o “Naujienos” aš- 
tuoni dol. Jums tai labai mažas 
daiktas. Bet mums, Lietuvos 
kaimiečiams, daug, daug nau
dos jie atneštų!

AŠ apleisdamas Ameriką už
sirašiau “Keleivį” ant trijų me
tų. Nors ir nevisus jo nume
rius aplaikiau, bet aš vistiek 
esu patenkintas, nes žinau, jog 
ir Lietuvos valdininkai turi pro
gos pasiskaityti darbiniriKiško 
laikraščio, kada jam daro “išti
kimybės” operaciją... Nors pir
miau Lietuvos valdininkai Ir 
konfiskavo Amerikos darbinin
kų laikraščius, bet dabar yra vil
ties, kad Steigiamasis Seimas 
panaikins cenzūrą ant ameri
kiečių siunčiamų laiškų ir laik
raščių savo giminėms Lietuvo
je. Todėl sukruskite draugai! 
Ateikite jus mums į pagelbą su 
apšvieta, su tikrais darbininkų 
teises ginančiais laikraščiais. 
“Kelievis” ir “Naujienos” Lietu
vos kaimiečiams labai reikalin
gi . Jie suteikia savo skaityto
jui gerų straipsnių, jie aiškina 
darbininkams klesų kovą, jie pa
rodo darbininkui skirtumą 
tarpe darbo ir kapitalo. 
Tie du laikraščiai yra 
tikri darbininkų klesos užtarė
jai. “Keleivis” ir “Naujienos” 
laužo klerikalinės tamsos ledus 
ir rodo darbininkų minioms ke
lią į šviesesnę ir laimingesnę 
ateitį.

Todėl dar kartą prašau Jus, 
draugai amerikiečiai: nepamirš
kite savo giminių Lietuvoje.

Jaunas Vaidyla.

Streikavo keturi milionai 
darbininkų.

[Iš Fcderuotosios Presos]
Washington. — Darbo statis

tikos biuras paskelbė, kad pra
eitais metais (1919) Jungtinė
se Valstijose buvo 3,374 strei
kai bei lokautai, kuriuose daly
vavo daugiau kaip keturi mi
lionai darbininkų. Būtent: 4,- 
113,507. Niekada pirmiau 
Jungtinėse Valstijose nestreika- 
vo toks milžiniškas skaičius 
darbininkų.

Į Amerikos darbo 
žmones.
■----------------- 7 ♦

Sęclalistų Partijos rinkimų 
kampanijos komiteto 

atsišaukimas.

(Iš National Office Press Service)

Fedęralis kalėjimas, 
Atlanta, Ga.

Jungtinių Valstijų Socialistų 
partijos nacionalinis kampani
jos komitetas iš kalėjimo sienų 
atsišaukia į Amerikos darbo 
žmones, vyrus ir moteris, kvie
sdamas visus darban, kad su
grąžinus laisvę tiems, iš kurių 
ji tapo išpiešta.

Taip, žmonių laisvė, jų lais
vosios įstaigos, dagi patsai A- 
inerikos žmonių gyvenimas at
sidūrė pavojuje, ir jiems išva
duoti nėra kitokio kelio, kaip 
tik tų pačių žmonių susiprati
mu ir jų sutartiniu darbu.

Didžiojo karo pabaigoj visas 
pasaulis nugrimzdęs chaosan. 
Visam pasaulyj nesuskaitomi 
žmonių milijonai pasijuto, 
kad visi jų auklėtieji idealai ta
po suardyti. Visa sistema, ku
rią žiųonės ilgiausių metų dar
bu palengva ir rūpestingai bu
vo sukūrę, dabar virto tik 
smilkstančių griuvėsių krūva. 
Civilizacija susmuko. Žmonija 
judošiškai išduota. Vyrai ir 
moterys pasijuto apvilti. Nebo 
iko nė jokios kitos išeities, 

kaip tik socializmas.
Ir nesuskaitomi žmonių mili- 

onai dabar jau žiuri į socializ
mą kaipo į vienintelę savo viltį, 
taip į vienintelę priemonę išei- 
i iš tos obuolines susmukusios 

si temos.
Musų kova eina ne prieš par

ijas ir ne prieš tų partijų va
dus. Musų kova atkreipta prieš 
iapilalistinę sistemą, — prieš 
tą -pelno sistemą, kur darbinin
kai, vyrai ir moterys ir jų vai
tai, priversti sunkiausiai dirbti 
ir skurde gpventi, idant nedir
bančioji bet valdančioji klesa 
galėtų iš jų darbo sau lobius 
krautis; prieš tą sistemą, kuri 
yra visų vargų, neturto ir bado 
yriežastis; kuri yra visų pel- 
nininkavinių ir karų priyžas- 
is; prieš tą sistemą, kuri pasi

rodė, kad jį nebegali nieko gera 
žmonijai duoti, o todėl turi 
žlugti.

Ir mesi kovą laimėsime. 
Mes padarysime laisvą Ameri- 
tą ir visą pasaulį. Mes išvaduo
sime visą pasaulį, išgelbėdami 
darbininkus iš neturto, o vieš- 
lataujančiasias klcsas iš jų ne
naudingumo.

Žiaurus, arogantai gi, savo 
galybe pasvaigę Amerikos vieš- 
mčiai, darbininkų samdytojai, 
šnaudolojai, pelnaplėšos užkė- 
ė savo geležinę leteną ant A- 
merikos žmonių, sprando, ir 

smaugia. O tiems smaugikams 
plačiausias žmonių mases engti 
nideda dar kaip atskirų valsti- 
ų valdžios taip ir viso krašto 

valdžia.
Jau dveji melai kaip karas 

užsienyje pabaigia, o betgi kra
što prezidentui vis dar palieka
ma nevaržoma karinė galia da
ryli viską, kaip jam patinka; 
ir ta galia pavartojama prieš 
darbininkus.

Ten, kur eina apie biznį, ka
ras pabaigta. Ten, kur eina 
apie pelnų Įlipimą, karas pabai
gta. Bet ten, kur eina apie dar- 
jo žmonių reikalus, kur darbi
ninkai stengiasi savo gyveninio 
sąlygas pagerinti, ten dar vis 
karas! Veidmaininga karo lai
to būtinybės kauke prisidengę 
šios šalies viešpačiai žiauriau
siomis priemonėmis persekioja 
darbininkus, mindžioja jų tei
ses kovoti dėl didesnės algos, 
dėl pagerinimo savo gyvenimo. 
Rasdami veidmainingos prie
žasties, kad karas dar tebesi tę
siąs, šios šalies viešpačiai su pa
galba brutaliuos jiegos, su pa
galba kareivių teismų, ‘injunc- 
tionų’ ir federalinės bei atski
rų valstijų valdžių niekais pa
verto. visas darbininkų — ang
liakasių, plieno industrijos ir 
k. teises išsikovol sau bent 
kiek žmoniškesnių gyvcnijno ir 
darbo sąlygų.

Po veidmainybės priedanga, 
kad, karas, kurs dvidešimts 
trys mėnesiai kaip pabaigta, 
dar vis tebesitęsiąs, šios šalies 
viešpačiai vis dar tebelaiko po 
batų laisvę žodžio, laisvę spau
dos, laisvę susirinkimų. Dau
gybei laikraščių, kurių vienin
telis nusidėjimas buvo tas, kad 
jie skelbė tiesą taip, kaij) jie ją 
suprato, vis dar neleidžiama 
naudotis pašto teisėmis.. Šim
tai musų šauniausių žmonių, 
vyrų ir 'moterų, kurių vienin
telis “nusidėjimas” buvo tai, 
kad jie naiviai tikėjo, jogei są
žinės laisve reiškia ne ką kitą 
kaip sąžinės laisvę, vis da? te
belaikomi kalėjimuose užtai, 
kam jie drįso tokius savo įsi
tikinimus viešai skelbti.

* ♦ *
Tos nuožmios Amerikoj vieš

pataujančios; jiegos suėmė ir 
kalėjimai! įmetė, ir ten užda
riusios laiko, vįeną prakilniau
siųjų Amerikos sūnų, Eugenių 
V. Debsą. Laiko kalėjime už
dariusios žmogų, kurs visa sa
vo siela atsidavęs tarnauti žmo
nijai; kurs visą savo gyvenimą 
pašventė darbininkams organi
zuoti, idant jie savo sujungto
mis jiegomis šį pasaulį padary
tų geresnę gyventi vietą. Ir dėl
to jis tapo apšauktas krimina
listu !

* * *
Bet protaujantieji Amerikos 

darbininkai išrinko Eugenių V. 
Debsą savo vyriausiuoju vadu, 
savo vėliavos nešėju, ir iš jo ne
palaužiamos, nieko nesibijan- 
čios dvasios jie semiasi' sau įkvė 
pinio ir vilties.

* * *
Mes atvykome į Atlantos ka

lėjimą (kuriame Debsą si kan
kinamas) tam, kad išdirbus pie
ną politinei kampanijai, kuri 
Ameriką padarytų laisva šalim. 
Ir būdami už geležinių tamsaus 
katėjimo k rotų mes atsišaukia
me į Amerikos žmones: Pada
rykime, kad Amerika butų 
laisvės kraštas!

Iš už geležinių krotų, iš už 
granito federalinio katorgos ka
lėjimo sienų mes atsišaukiame 
į Amerikos žmones, vyrus ir 
moteris, kviesdami visus stoti 
kartu su Eugeniu V. Debsu 
kovon, kad savo kraštą išliuo- 
savus. Mes šaukiame visus šios 
šalies vytus ir moteris dėtis su 
Socialistų Partija galingai ko
vai, kad išliuosavus pasaulį nuo 
pelno sistemos, — nuo tos sis
temos, kuri visą pasaulį laiko 
pavergus.

Dėkitės Socialistų Partijon. 
Vienykitės su ja kovai už poli
tinį išsiliuosavimą. Vienykitės 
su ja .kovai už industrinį išsi- 
liuosavinią. Stokite išvien su 
Eugeniu V. Debsu kovon, kad 
išliuosavus žmoniją ant visa
dos.

Socialistų Partijos Nacionali
nis Komitetas:

Edmund T. Melms, Joines 
OnesI, Bertha II. Mailly, John 
Ilagel, William M. Brandi, Wil- 
liam II. Henry, Geo E. RcOAver 
Jr., Otto Branstcller, Sekreto
rius.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Mažina algas.

[Iš Fcderuotosios Presos]
Milwaukee. — Vietos firmos 

viena po kitai atstato savo dar
bininkus. Vienos šitą savo 
žingsnį aiškina tuo, kad joms, 
girdi, reikalinga padaryti savo 
įstaigų apkainavimas, kitos vėl- 
— kad nėra užsakymų.

'Tikroji priežastis tečiaus yra 
kur kitur. Samdytojai stengia
si numažinti savo darbinin
kams algas. “Ncapribotam lai
kui” uždalrius/ios savdĮ dirbtu
ves, firmos vėliau ir vėl jas ali-, 
darys ir priims atgal savo al- 
ginius vergus. Tik po to jie jau 
turėsią dirbti žymiai numažin
tomis algomis.

Kurpių dirbėjų kooperatyvas I 
[Iš Fcderuotosios Presos]

New York. — New Yorko ir 
apylenkių darbininkai-kurpių 
dirbėjai nesenai sukūrė savo 

kooperatyvą. Bendrove jau 
inkorporuota ant penkiasde
šimts tuksiančių dolerių. Koo- 
peratyvan priklauso didokas 
būrys darbininkų, šiomis die
nomis kooperatyvo valdyba iš
leido atsišaukimą j visus orga
nizuotuosius darbininkus — 
kurpių dirbėjus, kad jie pirktų- 
si Šerų.

Remia gavo draugus 
darbininkus.

[Iš Fcderuotosios Presos]
New York. — Organizuotieji 

cigarų dirbėjai Now Yorke jau 
kuris mels kaip remia savo 
draugus cigarų dirbėjus Tam
pa mieste, Floridos valstijoj, 
Iki šiol jų parėmimui esą išmo
kėta daugiau kaip septyni šim
tai tuksiančių dolerių. Beje, į 
newyorkiečių fondą streikuo
jantiems cigarų dirbėjams reni 
ti moka specialių duoklių visi 
šios šalies organizuotieji cigarų 
dirbėjai. Tampa streikas tęsia
si jau penkiolikta savaitė.

ANGLIJA.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Londonas. — Visa Anglija 
dabar laukia ką pasakys orga
nizuotieji angliakasiai. Anglia
kasių konferencija streiką ati
dėjo — bent laikinai. Nutarta 
mat, kad naujasai samdytojų 
pasiūlymas butų leistas nubal
suoti patiems angliakasiams. 
Balsavimas turės pasibaigti 
spalių 12 dieną. Apie penkiolik
tą spalių angliakasių nuomonė 
šituo taip svarbiu klausimu jau 
bus žinoma. .

Tūli labai abejoja, kad šitas 
phsiulymas butų priimtas. O 
tai dėlto, kad juo laktinai veik 
nieko neprižadama. Samdyto
jai mat sutinka padidinti algas 
tik ta sąlyga,^kad darbininkai 
suliktų iškasti daugiau anglių. 
Tai yra savo rųšics “picce 
vvorkas.”

Trauks tieson darbininkų 
laikraštį?

[Iš Fcderuotosios Presos]
Londonas. — Kai kur imta 

kuždėti, kad gali būt bus pa
trauktas tieson Londono darbi
ninkų laikraštis, Daily Herald. 
Mat, jis išspausdino tūlą slap
tą nijlilarinį įsakymą, kurį pa
sirašęs anglų kariuomenės vir
šininkas Irlandijoj.

VOKIETIJA.
Kuria nepriklausomą Presos 

agentiją.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Bėdinas, — Vokietijos darbi
ninkai nusitarė įsikurti nepri
klausomą žinių agentiją. 't uo 
reikalu praeitą kelvergą čia bu- 
vo sušaukta specialč konferen
cija, kuriai pirmininkavo pas- 
kilbusis Vokietijos specialistas 
ir reichstago narys, Eduard 
Bei nstein.

Neužilgo Fcderuotoji Presą 
atidarys savo agentijos skyrių 
Bailine. Tokių jau skyrių ar 
bent nuolatinių korespondentų 
norima gauti ir Skandinavijos 
šalyse. Tuo reikalu Europon 
tapo pasiųstas vyriausias Fc- 
deruotosios Presos jedaktorius, 
Edward J. Costello.

JUGOSLAVIJA.
Išmetė “negeidaujamumie

sto tarybai narius.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Berlinas, nigs. 1 (Paštu) — 
Čia gautomis žiniomis, iš Jugo
slavijos sostines, Belgrado, 
miesto tarybos tapo pašalinti 
visi tos tarybos nariai-komuni- 
slai. Šitokiu pasielgimu ir ko
munistai ir šiai]) jiems pritariau 
lys žmonės labai pasipiktinę.

I
 Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vtda visokius reikalus, kaip kriminatilkuoss-! 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas: Miesto (^isu? |

1323 S. Halsted St 627 N. Bearbom SI | 
Ant trečių lubų 1111*1) Unily Bldg. 1 

Tel. Drover 131C Tri. Central 4411 Įj 

!
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Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. NedSliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted SU Chicago, III.
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X O R E S PO N D E N C1J 0 S

Brooklyno Misterija.
Kas Užmušė ŠŠ. Marijos Karalienės Anioly Baž- 

nyčios Vargonininką?
(Žr. No. 239)

(Nuo Naujienų koresp.)
Santikiai sil Kunigu.

O koki jo santikiai buvo su 
kunigu?

Su kunigu, — sako p. Ki
sielienė, buvo labai susipikę 
ir jis norėjo išeit, bet vėl susi
taikė. Dabar jau bus apie mė- 
nesis laiko, kaip jiedu buvo su
sipykę. Bet dabar Kibortas ne
turėjo jokios rūstybės ant ku
nigo; taip jis pats man sakė. 
Kada jis susipyko su kunigu, 
tai norėjo visiškai atsisakyti 
nuo vargonininkystės ir prašė 
kunigą užmokėti jam algą, kiek 
priklauso. Mėnuo da nebvo 
pilnai pabaigtas, dviejų ar trijų 
dienų truko, tai jis liepęs kuni
gui atsiskaityti tuos pinigus. 
Kunigas jam pasakęs: kad nori 
tai išeik, bet mėnesio neužbai
gei, tai pinigų negausi. Da ku
nigas jam p sakęs: kad nori 
išeit, tai turi duot man žinot

T. Pullman 5432

AKUŠERKA 
k. SHUSHO

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

Chicago. III.

vienų mėnesį iš kalno. Kibortas 
tada buvo lab i užsirūstinęs ir 
butų metęs viską. Bet mes pa
tarėm, kaip jis visuomet mums 
pasisakydavo viską, kad never
ta butų dovanot algą už visą 
mėnesį, ir ar ne geriau butų su
sitaikyti su kunigu. Tada ir jis 
pats apsimislijo, kad nekur dė
sis išėjęs. Lietuvon važiuot 
da nenorįs, dėlto, kad ten dabar 
da tvarkos nėra ir da nežinia, 
kaip bus toliau su Lietuva. Jis 
mislijo, kad da bent dvejetą 
melų pagyvensiąs čia, paskui 
parvažiuosiąs, apsiženysiąs ir 
gyvensiąs Lietuvoj. Taipgi jam 
buvo gaila ir algą dovanot ku
nigui, apie 100 dolerių, ir nusi
tarė taikyties. Po to vėl buvo 
viskas gerai, tik matyt, kad ku
nigas neturėjo loskos. ant jo.

Ar jie vėl buvo •susipykę? 
— paklausiau.

Nagi aną nedėlią buvo'di
delis šliubas ir reikėjo daug 
žvakių uždegt, bet zakristijonas 
paleido visus vaikus namo, ku
rie padėdavo uždegti žvakes, 
kad pats galėtų gaut (Jaugiau 
‘‘tipų” (dovanų). Mat kai vese- 
lija būna bagota, tai jie gauna 
daugiau “tipų” ir zakristijonas 
norėdamas visus “tipus” suim
ti, liepė visiems vaikams eit na
mo. Kibortas niekad tų tipų 
negaudavo, tai nėjo ne žvakių 
padėt giedoti: jis rtsisedo prie 
vargonų ir skaitė knygą. Kuni
gas pamatęs, kad zakristijonas

Dr. A, R. Blumenthal

SPECIALISTĄ*
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turi daug žvakių degti, išbėgo 
pats padėti. Po šliubo vėl kuni
gas piktai paklausė Kibortą: 
“Kas čia augštesnis, tu ar aš?” 
Bet tas viskas vėl praėjo.

—Del ko jie pirmiau buvo 
susipykę? — klausiau.

—'lai dėl Anelės.
—O kas tą Anele?
—Tamsia žinai, tai kunigo 

gaspadinė; dabar eina mokin- 
ties ant “nursės”.

—Ir dėl jos jie susipyko?
—-Mat ji priklausė prie choro 

ir kai-kada ateidavo, kai-kada 
neateidavo giedot. Tai choro 
yedėjas, vargonininkas Kibor
tas, jai pasakė, kad tu eini į 
chorą giedot, tai eik “štedi” 
(nuolatai) arba visai neateik, 
kitaip aš neleisiu tavęs chore 
giedot solo. Tai ji pametė 
chorą ir pasiskundė kunigui. 
Kunigas pradėjo pričinių jieško 
t i iš vargonininko ir peikt cho
rą. Kunigas sako, kad kada 
Anelė giedojo, tai buvę bažny
čioj net malonu, bet dabar, į I 
ką panašu? Svetimtaučių prisi
leidai į chorą, net gėda bažny
čioj.

— Ar teisybė, kad kunigas 
buvo išvažiavęs?

- Jes. Kunigas pasakė Kibor- 
tui, kad jis nebusiąs namie visą 
jąvaitę ir liepė jam nueiti į kle
boniją nakvoti. Panedėlyje man 
užsakė, kad, girdi, skirsimės 
nuo burdo, nes turėsiąs eit pil- 
nevot kleboniją, pakol kunigas 
sugrį.šiąs. Bet jis buvo taip 
nelinksmas, taip nenorėjo eit 
ten nakvoti, 'l'ie šuns neduoda
vę nė pasilsėt nė užmigt. Jis 
svetimuose namuose neprątęs 
buvo nakvot. Jis visad nakvo
davo namie.

—Tai jis ten, klebonijoj, ne
link vojo tą savaitę?

—Ne. Kunigas paėmė kitą to
kią seną moterį jo vietoj pabū
ti. Jį tik prašė nueit ir apžiū
rėt viską.

—Ką jis veikė tą dieną prieš 
užmušimą?

—Vidudienyje atvažiavo jo 
draugas Dailidėnas iš White 
Plains. Kibortas užsidėjo baltą 
kaunierių ir juokaudami išėjo 
pasivaikščioti.

—Ką Dailidėnas sako; kur 
jie buvo? •

—Dailidėnas sako, kad jie 
pasivaikščiodami nuėję į 
Greenpointą pas Sekulskį, za- 
krastijoną, bet jo neradę na
mie. Paskui grįždami užėję 
pas lenką į saliuną ir išgėrę po 
dvi čerkutes. Vėliaus nuėję 
į Greenpointo parkutį ir ten ge
roką laiką pasėdėję. Pagalinus 
vėl atėję, pasivaikščiodami ir 
nuėję valgyti vakarienės, kurią 
Kibortas užfundinęs. Po vaka
rienes, apie 7 vai. vakare, per- 
siskirę.

Kibortas, kaip matyt, tuo- 
jaus nuėjo į svetainę ir ten bu
vo užmuštas.

—Ar tamstos esate, matę sce
ną, kur velionis buvo užmuštas, 
lai yra, ar buvote svetainėje?

—Nagi ir aš pati buvau nube- j

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

Mes turime tų sekretų kuriuo m PERGALIME visokias ligas. Tų sekre
tų sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dykų.

SALUTARAS crhue0£ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

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

SVEIKATOS SEKRETAS

p. Kisielienė. — Neduok Dieve! 
Baisu net pamislyti, kiek sopu
lių turėjo nabagas iškentėt.

- Sako, kad svetainėj nėra 
nė jokio ženklo, kaip lik virvė 
nuo “steičiaus” kortinos nu
pjauta ir pririšta prie garo įva- 
dos (steampipe). Kraujo taip
gi visai neesą<

— Kaipgi ne?! Jie meluoja. 
Ant “steičiaus” pilna pritašky
ta kraujo, kur dagiau pritaš
kyta, tai vis su kojom ištrinta. 
Visas langas kruvinas ir net 
siena. Kraujo daugybe “jar
de”, kur jis išmestas gulėjo; tai 
iditalijonų kunigas matė. '

— Ar krėslų nėra sulaužytų, 
arba kitokių rakandų?

- Tik elektros lempa nutrau
kta ir sudaužyta ir da duryse, 
ant “steičiaus” užeit, lenta su
skaldyta.

—Ar tamstos manote, kad 
jis bandė virve nusileisti že
mėn?

-—Tai visai nepanašu. Tik 
tamsta pamisilyk, jis buvo pri
muštas ir argi galėjo jis nusi
nešti krėslą, pasistatyt, užlipi ir 
nupiaut virvę taip augštai, kad 
ne sveikas žmogus taip augštai 
negalėtų pasiekti. Ir aš labai 
gerai žinau, — tvirtino Kisielie
nė,— kad jis peilio visai netu
rėjo. Kada eidavo vakarais vai 
kų pamokinti, tai nuo manęs 
pasiskolindavo tokį netikusį, 

ve čia yra. Kitokio peilio jis 
niekad neturėjo.

P. Kisielius, pritardamas mo
teriai, sako: “Tokią virvę su 
bet kokiu peiliu nenupiausi. 
Ant tokios virvės ir arklys butų 
galima pakabinti, netik žmo
gus.”

—Tai tamstos nemanote, 
kad jis norėjo virve nusileisti?

—Kamgi jis leisis virvę 
kad jis turėjo raktus kišenėje ir 
galėjo išeit. Aš žinau, kokius 
raktus jis ir turėjo. Tai yra 
svetainės durų raktas, aš pažįs
tu. Špitolėj yra viskas. Mums 
pridavė iš špitolės ant popierio 
surašę, kad ten yra raktai, zie- 
gorėlis su lenciūgėliu, auksiniai 
kalionikai į mankietus ir apie 
$1.60 pinigų. Šituos daiktus iš 
špitolės atsiims jo brolis šian
die... Jis buvo išmestas pro 
langą, o ne nusilaist norėjo. Že
mėj jį rado net po kitu langu. 
Prie jo arti buvo ir kepu č pa
dėta, o virvė tai buvo surangy
ta ir padėta ant jo, arba gal taip 
užmesta.

—Sako, kad virvė prie jo bu-

—Neteisybė. Virvė visai ne
buvo pririšta. Kur virve nu
plauta, parodo, kad vine 
piauta ir traukia ir vėl piauta 
ir vėl traukta, ir taip pakol nu
truko.

—Ar jo ir drapanos yra su
kruvintos?

—Jes. Visos kruvinos. Dra
panas jau atidavė ir yra namie.

—Ar aš galečia matyt?
- Nagi ve Čia, ruime; ir aš 

nieko joms nedarysiu, nors te
gul jos čia butų ir metus.

Drapanos, kaip marškiniai 
taip ir1 siutas, yra labai sutašky- 
li krauju, ypač siutas.

-------- o--------

Brooklyno lietuvių visuome
nė labai sujudus dėl los žmog- 
žudybes. Vakar (spalių 5 d.), 
pavyzdžiui, buvo sušauktas dėl 
to viešas susirinkimas, kuria
me kalbėjo Krušinskas, Sirvy
das ir kiti. Tai žmogžudybei 
susekti publika sudėjo daugiau 
kaip 900 dolerių aukų. Reikia 
pripažinti, kad tai nemaža su
ma. Ir publikos buvo susirinkę 
nepaprastai daug. Toks didelis 
žmonių susidomėjimas! —

ELIZABETH, N. J.

Spalių 1 dieną buvo čia Pa
saulio Pramonės Darbininkų 
prakalbos su kalbėtoju J. Gele
žėle. Kalbėjo ne liek apie pra- 
nroniečių organizacijos daly
kus, kiek tarkavo mūsiškių ko
munistų agitalorelius, tokius 
kaip Bekampį, Jukelį, Paukštį 
ir k. Atsilankiusiems į prakal
bas komunistėliams tatai bais 
neliko, jie stengėsi kritikuot 
kalbetojį, bet nepajiegdami, su
manė išvest publiką iš svetai
nes: pakilę iš vietų triukšmin
gai ėjo laukan iš svetainės, ma
nydami, kad paskui juos išeis 
ir visa publika, bet apsiriko: 
išėjo tik jie patys, apie (Ješimt 
komunistėlių, o publika, kurios 
buvo anie (pustrečio šimto susi
rinkę, ramiai pasiliko savo vie
tose. Tatai parodo, kad tie 
komunistiški rčksneliai visai 
susmuko.

LSS. 117 kuopa nutarė su
rengti prakalbas spalių 17 die
ną. Kalbėtoju pakviesta d. Mi- 
chelsonas, Keleivio redaktorius. 
Apie tai buvo paskelbta augš- 
čiau minėtose pramoniečių 
prakalbose ir žmones džiaugia
si, kad LSS. 147 kuopa vėl ima 
darbuotis.

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

Telephone

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

įpliono Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metui 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas, džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Dreael 2880

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 nedėldienius.

> . I ............................................ ..... .1 .. .................... . ||

Tok Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nrf A So. Leavitt Sta. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto 11d 12 dieną 

nuo 1 po pietų 11d 9 vakar* 
b. .1.1 -.....................................................................Į „■—II ........ —»

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, gulinusių 

"'gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitutą. Tėmykit, 
kad butų šis parašas:

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

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis < 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk ši kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir- daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų niackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

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,

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-Ruy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir uuo G iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

T elephonai:

D R. S. BIeLIŠ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

3107 S. Morgan st. Chicago

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

H Tel. Boulevard 2160
" Dr. A. J. KARALIUS g 

Gydytojas ir Chirurgas R
■ VALANDOS: 9—12 ryto J

2—9 - vakaro.
■ 3303 So. Morgan Street, n
“ Chicago, III. jj

PRANEŠIMAS J

Dr. Al. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Ncdėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 VV. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospcct 1157 igus, ir daugelis kilų, — atsake vo pririšta? — Elizabetho Seniukas.
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LSS. 4-tos kuopos vakaras.
Sako, deportavimas nieko ne

gelbsti; baus kalėjimu.

WEST SIDE

žinioshžinelės

ytin sėkmingai 
D. L. D. 15 kuopa, 
dar “anais gerais

veikė L. 
•Tai buvo 
kais.” Da

li vienas var
das, kuriuo kai kada prisiden
gia “buvusieji žmonės” — 
kadir ne westsidiečiai. Mat, sa
vo “partijos” ir savo “princi-

čiai turėtų subrustį ir atgaivinti 
kuopą. Kiek man žinoma, tai

rupintis tuo, 
('bieagos L

atgaivinus

Praeitą subalvakarj, spaliu 9,

mogų vakarą balių. Tai bu
vo pirmasai šiuo sezonu kuopos 
vakaras. Neveizint, lo kad 
buvo subatvakaris ir dagi ylių 
šiltas, žmonių buvo vidutiniš
kai. Gal butu buvę dar dau
giau, jeigu rengėjai butų suruo
šę programą. Mat, šokiais la
biausia yra užintea šuoli lik 
jaunieji. O kad vakaras buvo 
truputi peršiltas, lai ir jie nevi
si skubinosi ateiti. 'Tuo 
pramoga nebuvo tokia, 
kad norėta ir manvta.

Vis dcllo, vakaras buvo ylin 
smagus, ir kuopai rasi dar liks 
vienas kitas našlės skatikėlis.

bildu

— Nešokčjas.

NORTH SIDE

NAUJIENOS, Chicago, III.
sprukti. Vėliau pasirodė, kad 
ir sukultasai automobilius yra 
vogtas. Turėsią pasėdėti kelis 
mėnesius kalėjime.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Utarninkas, Spalių 12 d., ’20
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI.

VYRŲ

Naujienose jau buvo minėta 
apie tai, kad praeito ketvergo

“du desperatiškiausiu šioj šaly 
bolševiku”, tūla rusa, John tlo- 
loeny, ir lietuvį. Joną Jasinskį.

Taipjau buvo skelbiama, kad

vo draugus. Kol kas valdžios 
agentai jų (tu išduotųjų “drau
gų”) dar ncareštavo. Jasinskis

ro ir Roselandc. Vi 
Cbicagos lietuvių 
LDLI). {kuopos jau

komi kalėjime. Ir. laikraščių 
žiniomis, atatinkamųjų įstaigų 
valdininkai es;| /fTttsitarę, kad 
deportuoti \ii|iTe.št įlotuosius 
“raudonuosius” neapsimoka. 

Pasak jų, nusižengusieji prima 
privalomi nusiųsti keliems 
metams kalėjimai!, o jau pas
kui bus galima nuspręsti de
portuoti juos ar ne. Mat, esą su- 

užmiišlas jsta- 
šiame reikaletymas” v

yvuoja. Mokins savo narius. tuose skelbimuos^ lie- 
pamatysime.

Gali
būt. Bet musų \V

giją, Cbicagos Lietuvių l>r-ja 
Sav. Pas., savo bei taininiame 
si . irinkime spalio 10 d. nutarė 
iš! igti lietuvių kolbos ir arit-

PAGAVO DEGTINĖS PARDA
VINĖTOJĄ.

no.

o pašaliniams su limbai
Nusinešęs aštuoniasdešimts 

tūkstančiu doleriu. € l

Ji mo-
‘munšai-

Cbicagos policija gavo 
mulos pranešimą, kad tenai

ir demokratų 
iradvio “kem-

imi atkreipti domės i tai k C
inaiidoli proga. Lietuvių

Prapuolė jauna peteliškė.
Advokatai Addinglon, Ames 

ir Seibold turėjo jauną ir graik.š 
čią peteliškę, Miss Leone An- 
drews vardu. Ji buvo los advo
katu firmos kasininke. Bet.. .

gusi. Imta žiūrėti į 
mas knygas. Kasgi?
peteliškė nuskriaudusi
septyniais tuksiančiais

Dabar ji j ieškoma.

Jaunoji 
net su 

dolerių.

Pašovū savo numylėtinę.
Percy Kirtimui, gyvenąs 5463 

Dorchęstcr gatvėj, vakar naktį 
pavojingai pašovė savo numy
lėtinę, Gladvs Kaukei. Pašovė 
todėl, kad jo levai neleido jam 
apsivesti, o pats Kirtimui bijo
jęs, kad jo gražioji Gladys ne
patektų kitam, šovikas pabė
go. Pašautoji nuvežta ligoni
nėn. Gal pasveiks.

Tikrieji kaltininkai. — Kada 
musu “komunistams” si'kėsi 
kelt “revoliuciją” Socialistų 
Baltijoje, lai jie nuolat sakyda
vo ‘‘Matote, ką mes galime? So
cializmas iau palaidotais, socia-
listų jau nebėr”.

O kada “draugo 
draugai pradėjo juos 
policijos nuovadą, lai

F rainos

ūme

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus.

Pastovus darbas.
dirbtuvė.
džiai. Karštas

Puiki čysta 
Gera mokestis pra- 

čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

ASMENŲ IIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU žento Aloko Kriaučiū

no. Pirmiau gyveno Springfield, 111. 
Girdėjau dabar gyvena Chicago. Norė- 
čia susižinoti. Jis pats ar kitas ži
nantis jį malonės pranešti ant šio ant
rašo.

POV. BALTRŪNAS, 
4137 So. Emcrald Avė. Chicago, III.

REIKIA “EITTER UPS”

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ REIKIA —

PARINKeJŲ (seleetors).
50 gabių merginų dirbti 

ant žarnų dėl dešrų. Pa
stovus darbas, gera mokes
tis. Puikus darbo kamba
riai. Geriausia laikas iš ry
to ir po piet. Atsišaukit pas 
superintendentų.

Dešrų dirbėjų ir paprastų 
darbininkų. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišau
kite.
AGAR PROVISION CO„

310 N. Green St.
REIKALINGAS vienas barbe

ns dirbti pilną laiką, — vienas 
tiktai vakarais. Gera mokestis.

10722 Michigan Avė.
Roseland, 111.

OPPENHEIMER
CASING CO.

1020-28 W. 36th Str.
REIKIA —

patyrusių moterų pardavė-

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Gera mokestis, kambarys ir 
valgis. Vyras turi būt rievedęs. Pa
geidaujama, kad butų unijistas arba 
kad prisirašytų prie unijos.

6400 Maryland Avė. 
Blackstone 5742.

partijų šulai jau 
pėn’ą”. Tisi tie 
suotojai,” kur p 
kinti” už republikoniškus 
demokratiškus “darbininku 
draugus”, gauna netik “mun- 
šaino,” o ir “ryl šlofo”. Vadi
nas, mes esame “sausi” tik kaip 
kada.

‘‘draugai eną panedėlį, Assoeialion 
name. 2150 

7:30 vai. irę. Ai'il- 
diena dar 

m nuskirta. I ii lame pirmoji 
draugija, kuri taip rūpinasi sa
vo nariais. Jonas.

gdainas jis išsinešęs daugiau 
kaip aštuoniasdešimt* tuksian
čių dolerių, kuriuos jis čia susi- 
kolektavęs iš vietos saliuuinin- 
kų, norėjusių nusipirkti deg
tinės.

Karaul! Ar jus matote, 
kaip žemai nupuolė tie socia-

mums nebesiseka”..
Can you bent it?

tos
me

RADO PARKE SU PANELE.

Laimingas žmogų®. —Ąndais 
vienas mano pudelis prieina ir

kurios j ieško pastovios vie
šu geriausia ateičia pakeli-
algos. Alga iš pradžios

LUSTIG’S DEP’T. STORE

rų 
su 
ta.

REIKIA kriaučiaus prie abelno vy- 
drabužių darbo. Nuolatinis darbas 
geromis išlygomis ir pastovia

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

Collinsville, III.

AUTOMOBILIAI

vie-

Praeitą subatvakari “buvu- 
ji žmonės” (tie, kur pamėgo 
ngslylis LDLI). kuopų var- 
) čia buvo surengę pramogų

Rašytojo Šerno 25-me- 
. finis jubilejus.

Pasikorė - kalėjime.
gavau

({raugo

iti iii žinioms apie
tai, kad lenkų plėšikai artinasi 
prie Lietuvos sostinės Vilniaus, 
kai kurie klebonijos įnamiai

dc’i pokyli pammėjimui rašy
tojo šerno 25 melų literatinio 
d;:' bavimos Amerikoje

Ht^ftiiamas
Iii tuviu 
ni rius,

Subalos naktį Lincoln parke 
policija areštavo lutą Joseph 
Stinodj. Jisai “kur nors“ ras
tas su jauna panyte. Jo panyte 
pakiuosuola, bet pats Stinodi 
nuvesta Į Sheffield policijos

mingas žmogus. Ražas

Pranešimai

kad bolševikai palniosavo
i. Kam jų sneigon nue-

met mokėjo sugyventi su lenkų 
ponais. — Aš Pats.

Dvi metines sukaktuvės mirties

Antano Lauraičio
Mirė 10 d. spalio (Oct.), 1918. 

Turėjo 29 m. amžiaus. Buvo ne
vedęs. Iš Lietuvos paėjo, Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio, 
Girkalnės parapijos, Pametuvės 
kaimo. Lietuvoj paliko brolį Izi
dorių ir seserį Petronėlę ir tė
vus Joną ir Oną. Už jo dūšią 
atsibus mišios 12 d. spalio 
(Oct.) 8 vai. ryto, šv. Kazimie
ro klipštoriui. Giminės, draugai 
ir pažįstami malonėkit dalyvau
ti bažnyčioje.

Vladislovas čižauskis.

A. Jurgis Adomynas 48 metų 
aš, mirė Spalio 9, 1920, 3:30 po 

Laidotuvės atsibus Seredoje,
amzia
pietų.
Spalio 13 d. 1920 m. 9 vai. iš ryto. 
Bus pamaldos už velionį laikomos šv. 
Antano bažnyčioje, o iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Lavonas randasi 
Prano Walaičio namuose 1520 So. 
50th Ct. Cicero.

Giminės ir pažįstami malonėsit ap
silankyt.

Velionis paėjo iš Suvalkų red., Kal
varijos apskr., Rudaminos par., Kara- 
zų kaimo. Pragyveno Amerikoje apie 
20 metų.

Graborius, J. F. Radžius, 
668 W. 18th St., 
Tel. Cana] 6174.

Šernas, 
tautinio atgimimo pio- 
Amerikon atvyko 1895

jo tuomet pradėta leis-

veltini laikrašti “Lietuva” reda
guoti. Pirmutinis Šerno redak
cijos “Lietuvos” numeris išėjo 
$• uodžio 1 I diena, 1895 m. Jam 
i’( (loguojant, ‘“Lietuva” buvo

ŠIANDIENA REGISTRACIJA.

Užsiregistruokite; kurie neužsi
registruos, negalės balsuoti 

prezidento rinkimais.

Šiandie paskutinė diena pi
liečiu užsiregistravimui. Kie'k-

privalomi užsiregistruoti, jeigu 
jie nori balsuoti sekamais riny 
kiniais lapkričio mėnesy.

Piliečiai balsuotojai ma
tyt, šiais rinkimais nelabai in
teresuojasi. Pirmąja registra
cijos diena, spalių 2, užsiregis
travo tik 291,949 vyrai ir 138,- 
320 moterų. Taigi viso tik 
130,-169. I’uogi tarpu Chica
go j balsuotojų esama netoli vie
nas milionas. Vadinas, užsire
gistravo tik apie pusė balsuoto-
jy-

Bet jeigu jie nori turėti balso 
sekamais šalies prezidento rin
kimais, tai šiandie kiekvienas 
privalomas užsiregistruoti.

FRENCIi LINE
Compagnie Generale Transatlantiųue.

Tiesiai — Hamburgan
Specialis išplaukimas dubeltavais 

šriubais garlaivis Caroline, Suimtoje, 
Spalio-Oct. 23, 1920.

Kambariai ir trečioj klesoj.
Smagus kelionei pagabumai.

Kompanijos Ofisas:
19 State St.,

New York.

Nedėlios rytą policija rado jį 
pasikorusį. Policijos viršinin-

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

imsi
kam jie 
ža, kuriuo

KUNIGAI PRADĖJO NAUJĄ 
KAMPANIJĄ.

Nori, kad butų uždaryta teatrai.

susivieni- 
kampani-

tadieniais butu uždaryta visi 
teatrai ir k ru lomų jų paveikslų

Dirbk ir melskis — be palio-

NELAIME ežere.

Sudegė valtis ir keli pasažieriai
Ežero pakraščių sargyba va

kar visą dieną jieškojo likučių 
nežinomos valties ir kelių jos 
pasažierių. Nedėlios naktį 
Evanstono gyventojai matę ją 
(valtį) sudegant apie puse my
lios atstu nuo ežero kranto.

nesusekta. Negi atsišaukia 
vusiųjų giminės.

Vis dar grūmoja.
Alatinamųjų įstaigų valdiniu 

kai vis dar grūmoja — uždary
ti “vjsus Cbicagos bravorus”, 
kurie daro ‘byrą su kiku”.

Grūmoja, bet neuždaro. Vei
kiausia, kad visa ir užsibaigs 

tuo grūmojimu.

Sučiupo penkis banditus.
Prie Jackson parko policijai 

vakar naktį pavyko sučiupti 
penkis banditus, kurie užpuldi
nėjo “joy riderius”. 
banditai bandė pabėgti, 
automobiliui susikūlus

Vienam tečiaus

Iškarto 
bet jų 
j lem-

Bendras LSS. 81 ir 174-tos kuopos 
komisijų (rengimui vakaro C. S. I’. S. 
svetainėj) susirinkimas įvyks-se rėdo j, 
spalių 13, kaip 7:30 v. v. Naujienų na
me. Komisijų nariai prašomi atvykt 
laiku. ‘ — !’• Gura.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ! .fIEŠKOJIMAI
AŠ ONA SARAP1NAITĖ-D. pajieš- 

kau savo pusbrolių Kazimiero ir Ma- 
teušo Sarapinų, Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, Šeduvos parap., 
Alksnupių kaimo, jie patys ar kas 
juos žino, meldžiu širdingai atsišaukti 
laišku į “Naujienų” ofisą No. 155.

PAJIEŠKAU dėdės Kazio ir Vinco 
Staniulių. Girdėjau, kad gyveno Du- 
bois, Pennsylvania, anglių kasyklose. 
Iš Lietuvos paeina Marijampolės Ap
skričio, Balbieriškirj parapijos. 'Puriu 
labai svarbų reikalą, todėl jie patįs ar 
kas apie juos žino, meldžiu man pra
nešti, už ką busiu labai dėkinga.

MARIJONA KUNCEVIČIUTĖ, 
902 Island Avė.,

Rockford, Ilk

PAJIEŠKAU savo draugo Prano 
Yokupo, Viekšnių par., Vygiškių kai
mo, Kauno red. 1917 metais gyveno 
Worcester, Mass. Turiu svarini reika
lą: gavau laišką iš Lietuvos nuo jo 
giminių. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešt ant šio antrašo:

JOHN BURUSAS, 
6061 Lafayette Avė., Chicago, 111.

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

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

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

ELZBIETA ŽIMONTA1TŪ, 
po vyru, ŠTAUDVITIENĖ,

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

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

ANIELĖ URBONIUKfi 
(Kašminskienė)

727 W. 14 PI. Chicago, III.

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

L. KASPER,
14 W. Washington St.

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

CHARLES CHASAS 
3222 So. Halsted St.

Phone: Drover 2186

PARDAVIMUI

REIKIA DARBINmKŲ
VYBŲ 1B MOTERŲ

REIKIA —
VYRŲ IR MOTERŲ 
Į DEŠRŲ DIRBTUVĘ.

ATSIŠAUKITE:

VIENNA SAUSAGE
MFG. CO.

1215 S. Halsted St.
REIKIA DARBININKU

VYRŲ

REIKIA papi’astų darbininkų 
prie akmenų malimo ant Joliet 
Kelio, S. W. nuo Lyons.

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

Atsišaukite:
U. S. CRUSHED STONE CO.

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

L. KASPER,
14 W. Washington St.

gera

REIKIA BUČERIO.
Gera mokestis.

....Pastovus darbas.

....Atsišaukite tuojaus adresu:
2500 VV. 39th Str.

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

2122 So. Loomis St.

REIKIA barberio vakarais ant 
visados arba prisidėti prie pu
sės. Atsišaukite pirm 4:00 P. M.

J. YUŠKA,
4540 So. Rockwėll St.

PARSIDUODA saliunas, gera vie
ta, parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastis išsiskyrimas partnerių. No
rinti geros vietos atsilankykite bile 
kada.

2859 Lowe Avė.

PARSIDUODA grosernė kartu su 
namu ir 2 lotais. Biznis išdirbtas 
nuo 10 metų. Lietuvių ir kitų tau
tų apielinkėje Namas medinis, trfs 
flatai ir Storas, basementas didelis ir 
cementuotas. Gera proga padaryt pi
nigą, nes parduodame pigiai. Pirkit 
stačiai nuo savininko.

8616 Vincennes Avė.

saliunas. Geroj 
Biznis išdirbtas per daugelį 

Gera proga padaryt pinigų.
701 De Koven St., 

kampas Dės Plaines.

PARSIDUODA 
vietoj, 
metų.

PARSIDUODA didelė mėsos krau
tuvė ir grosemė. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo arba kito
kios nuosavybės. Atsišaukite pas sa
vininką, po No.

‘ 2009 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

skersai nuo Crane Co.
E. P., 

3953 So. Kedzie Avė.

di- 
bar-

PARDAVIMUI — 
SALIUNAS.

2452 Clybourn Avė. Chicago

RAKANDE
UŽ STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertes tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $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.

Atdarą nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis iki 4 vai. •

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Visi gerame stovyj. Beveik nau
ji. Seklyčios setas, 2 pečiai, šildomas 
ir kukninis. Victrola su rekordais, siu
vama mašina ir kiti daiktai. Parduo
siu pigiai.

WILLIAM DADURA 
1737 So. Union Avė. 

2-rų lubų.
Galima matyti nuo 6 iki 10 vai. vak.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda 
buvo

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

$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide

lio Victrola, už kur; 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. Ilarrison St.

PARSIDUODA penkių kam
barių rakandai, už labai pigią 
kainą.

3418 S. Wallace St. 
Ant antrų lubų

NAMAI-žEMe

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

PARSIDUODA —
2 flatų, 4 ir 4 kamb., namas. 

Gera apygarda. $300 iki $500 
cash. Kaina $2250. Veikit grei
tai.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA, pigiai 3 kambarių 
namukas arba mainysiu ant loto arba 
automobilio. Greitai turi būti par
duotas. Atsišaukite:

J. VASILIAUSKAS,
157 gatvės ir Paulina Avė. 

Harvey, III.

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

Renda $2,220. Didelis bargenas tik 
$18,000. Noriu farmą nebrangesnę 
$6.500.

JACOBS BROS.
69 W. Washington St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

mo ir Designing ,Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pat temų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $G0 
į savaitę, laukia jus po pasimokini- 
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, proslnimo, 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.
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POOLRUlMIS.su

