
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entcred as second Class Mattel’ Mareli 7, 1914, at the Post Office of Chicago, UI., under the Act of Mareli 3, 1879. 

------ i-----------—k:----- -■-=
Chicago, III., Panedėlis, Spalių (October) 18 d., 1920.VOL. VU. Kaina 3c Price 3c No. 246

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

Lenkai veržiasi 
ant Kauno?

Eina ant Veiviy
Laukiama susikirtimų pačioj 

Lenkijoj

Rumunija sutinkanti taikintis su Rusija

Dar vienas darbas Tautų Lygai Anglijos angliakasių streikas 
prasidėjo

1,000,009 angliakasių metė darbą

GEN. ŽELIGOWSKIO GAU
JOS Iš VILNIAUS VERŽIA
SI LIETUVOS G1LUMON.

Esančios tik už 15 mylių nuo 
Kauno. Talkininkai reikalaują 

lenkų išsinešdinimo iš 
Vilniaus.

COPENHAGEN, spalių 15.— 
Rerlingske Tidende speciali* ži
nia iš Kauno sako, kad pasak 
ten gautų žinių, Anglija ir Fran- 
cija pasiuntė notą Lenkijai, rei
kalaujančių tuojaihs evakuoti 
Vilnių. Sakoma, kad lenkų 
valdžia prižadėjusi daryti vis
ką, kad privertus gen. Želi- 
goskį klausyti.

Tuo pačiu laiku gen. Želi* 
gowski tebetęsia besiveržimą 
ant Vieviu, pusią ukelyj tarp 
Kauno ir Vilniaus ir susirėmė 
su lietuviais smarkiame mūšy
je.

Išakija ginsianti Vilnių.
VARSA VA, spalių 14.— Pre

mieras Witos pareiškė, kad jis 
pasmerkia gen. žcligowski<> pa
ėmimą Vilniaus. Tečiaus jis 
davė užtikrinimų, kad Lenkija 
parems naują valstybę (Vil
niaus grobikus), jeigu ją užpul
tų svetima valstymė (Lietuva). 
Premjeras sakė, kad jis užgi- 
ria pasiūlymą, kad savęs apsi
sprendimas butų suteiktas lai
kinai valdžiai Vilniuje.

Lenkai esą už 15 m. nuo 
Kauno.

RYGA, spalių 16. čia gau
ta žinių, kad taip vadinamieji 
“nepriklausomieji” lenkų ka
reiviai (vadovaujami gen. Želi- 
gowskio) prisiartino lik už 15 
mylių nuo Kauno, kur jie da
ro bombardavimą, kas gimdo 
didelį susirūpinimą ir ISilvijo
je.

[Žinia, kad lenkai yra tik už 
15 mylių nuo Kauno, veikiausia 
nėra pilnai teisinga, kadangi 
tos pačios dienos kita žinia sa
ko, kad lenkai eina Vieviu, tai 
reiškia, kad jie tebėra dar neto
li Vilniaus. Kad jie bando pul
ti lietuvius, apie tai maža yra 
abejonės].
Vilniečiai verčiami kareiviati; 

rengiami pogromai.
LONDONAS, spalių 16. — 

Pasak čionai t i nėši Lietuvos le- 
gacijos išleisto oficialiO prane
šimo, 30 žydų liko užmušta, 
daugelis sužeista ir daug žydų 
sankrovų išpiešta Vilniuje po 
gen. Ždligowskio kareivių už
ėmimui miesto.

Legacija taipjau sako, kad 
jauni vyrai Vilniaus distrikte 
yra pagelba durtuvų verčiami 
stoti į gen. Želigowskio kariuo
menę. Vilniaus gi gyventojai 
yra verčiami priiminėti genero-
Jo kvitas vieton pinigų už rėk vi- nisteriu 
zuotuš produktus.

Paderewski važiuosiąs i 
Varšavą.

PARYŽIUS, spalių 16. — Bu
vimus Lenkijos premieras Pa- 
dvrewskis nutarė važiuoti iš Pa
ryžiaus į Varšavą. Sakoma, 
kad jo kelionės tikslu yni pra
nešti savo valdžiai apie blogą 
įspūdį, kokį padarė į tautų ly
gą lenkų užėmimas Vilniaus.

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

LENKIJOS ŠOVINISTAMS
DAR NEUŽTENKA PRALIETO 

KRAUJO.

Delei Vilniaus užgriebimo gali 
Iškilti Lenkijoj suįrutė ir ji vėl 
gali Įsivelti į šovinistinį karą.

PARYŽIUS, spalių 16. — Bu- 
vusis Lenkijos premieras Pa- 
derews'kis ryto išvažiuos iš Pa
ryžiaus j Varšavą, kad prane
šus savo valdžiai apie rūsčią 
padėtį, kokia susidarė delei Vil
niaus užėmimo, kaip apie tai 
galima spręsti iš tautų lygos 
sentimento.

Po pasikalbėjimo šiandie su 
Leonu Bourgeois, grafu Qui- 
nones de Leon ir viskontu Isliii, 
franeuzų, ispanų ir japonų na
riais tautų lygos tarybos, Pa- 
derewski prižadėjo ban
dyti pertikrinti Varšavą, 
jog Lenkijos valdžia yra 
priversta pasmerkti gen. Želi1- 
gowskio užėmimą Vilniaus.

Prezidento Pilsudskio rezig
nacija, tikimąsi, pagimdys Len
kijoje krizį ir socialistai su tai
kos partija pasitrauks nuo ini- 
litaristų ir imperialistų.
Anglija susirupinusi Lenkija.

LONDONAS, spalių 16. An
glija yra labai suirupinusi pa
dėtimi, kokią pagimdė gen. Že- 
ligoiwskio paėmimas ir laiky
mas Vilniaus. Lenkijos armija 
ir žmonės entuzitstiškai remia 
gen. Želigowskį, kuomet val
džia, bijodamosi tarptautinio 
pavojaus delei to generolo žin
gsnio, priešinasi ir bando jį at
šaukti

Prisibijoma, kad tokia pozi
cija susilpnins dabartinę val
džią, kuri skaitoma išmintin
giausia, kokią Lenkija turėjo ir 
prives prie padėties, kuri vėl 
įstums Lenkiją į šovinistinį ka
rą. '

Tautų lygos komisija 
Vardavo je.

VARSA VA, spalių 15. — Tau
tų lygos konttrolės komisija, 
kuri buvo Vilniuje, šiandie at
vyko į Varšavą. Komisija ap
ylinkė tikslu pasitarti su pre- 
ridentu Pilsudskiu, premieru 
Witos, užrubežinių reikalų mi-

Sapieha ir kitais, kad
kaip nors išrišus problemą, kį-

lusią delei lenkų užgriebimo 
Lietuvos miesto.

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

RUMUNIJA SIŪLO TAIKĄ 
RUSIJAI.

Rusija sako, kad taikos sąlygos 
bus lengvos ir galima bus susi

tarti.

LONDONAS, spailių 15. — 
Rumunija yra prisirengusi tar
ties apie laiką su sovietų Rusi
ja, sako bevieli nė Maskvos ži
nia, kuri praneša, kad bolševi
kų užrubęžinių reikalų ministe- 
ris čičerinas gavo apie tai pra
nešimą nuo Rumunijos premie- 
ro. Tas premjero pranešimas 
klausia kokias sąlygas sovietai 
mano pasiūlyti, čičerinas at
sakęs, kad sąlygos padarys 
lengviu susitarimą.

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

ABI PUSĖS SKELBIA 
LAIMĖJIMUS.

Rusai ir lenkai turi laimėjimų 
naujuose mūšiuose.

PARYŽIUS, spalių- 16. 
Maskvos oficiallis pranešimas 
sako, kad lenkai tapo atmesti 
per Dniepro upę ir panikoje su
metė savo ginklus ir ištisus 
traukinius į upę.

Pranešimas pripažįsta ir so
vietų nepasisekimus tūlose vie
tose. Lenkų kavalerijos ofen- 
sivas Proskurovo kriptyj liko 
atmuštas ir lenkų raiteliai pa
bėgo betvarkėj per Dniestrą. 
Pranešimas sako

“Molodečno kriiptyje priešas 
užėmė Sosonka ir Delgino.

“Mušis siaučia už 20 kilomet
rų (12% m.) į pietvakarius ir 
30 kilometrų (20 m.) j rytus 
nuo Minsko, taipjau Slucko apy 
gardo j.

“Proskurovo ir Dniestro) upės 
kriptyj priešas pradėoj kavale
rijos ofensivą, bet tapo atmuš
tas ir pabėgo betvarkėje linkui 
Buzuluk upės“.

Lenkai paėmė Vileiką.
VAUŠ AVA, spalių 16 —“Mu

sų pulkai, besivydami priešą 
Molodečno apygardoje, ipalėmė 
Vileiką”, sako lenkų oficialia 
pranešimas. “Į šiaurę nuo Ro- 
doškovice musų kavalerija su
ėmė 500 belaisvių ir 6 kuika- 
svaidžius. Pblesyj mes paėmėm. 
Turo v.

“Lenino koncentracija yru 
labai didelė. BolŠ6vikų 

pastebėta palei upę Sluck, tarp 
Lubar ir Miropola.“

Naktiniame) pranešime skel
biama lenkų sutriuškiinimas 6- 
tos bolševikų divizijos.

Lenkai tiesia savo linijas lin
kui nustatytų rubežių mūšių pa 
Liaubos, kuri neužilgo prasidės 
ir pasiekė Krzyviče (galbūt 
Krzyvce, ant senojo Galicijos 
rubežiaus).

Lenkų spėkos jiaėmė belais
vei! ausų pulkų komanduoto- 

jus.
(Musių paliauba tarp rusų ir 

lenkų prasideda ateinančią nak
tį)-

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, 111., Oct. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Išvaro 15,000 žydų
Vengrija paliepė žydams tuo- 

jaus apleisti šalį.

VIENNA, spalių 16. — Iš 
Budapešto pranešama, kad 

Vengrijos valdžia palticpė 15,- 
000 Europos žydų tuo jaus ap
leisti Vengrijos šalį.

Pašalinamieji žydai paprašė 
leisti juos važiuoti į Palestiną, 
bet prie dabartiniuų aplinky
bių masinė emigracija į Pales
tiną yra negalima.

True tramlatiua filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1920 
as reąuired by tho act of Oct. 6, 1917

VRANGELĮ LAUKIA 
SUNKIOS DIENOS.

Vrangelis neturi nė kuro ir jį 
laukia pražūtis, jei greit nesu-j 

laukH pagelbės.

PARYŽIUS, spalių 16. Gen. 
Vrangelio atstovai pripažįsta 
tuštumą padėties a n Ii Dniepro 
upės iš priežasties susilpninimo 
ten gen. Vrangelio spėkų, kad 
padarius ofensivą prieš Donec 
anglių basoną.

50,000 bolševikų kareivių ta
po prisiųsta iš Lenkijos fronto, 
kad užpuolus Vrangelio armiją 
ant kairiojo Dniepro kranto ir 
jai gręsia sunaikinimas.

Vrangelio agentai tečiaus nu
rodo, kad jei Vrangelis neįgys 
anglių laukų ir iš svetinių ša
lių kuro, jis vistiek turės žūti, 
nes jis neturi kuro dėl garve
žių ir laivų.

Eifelio bokštas šiandie per
ėmė bevielinį pranešimą, pasi
rašytą Trockio, kuriame atsi
šaukiama į Franci jos darbiniu* 
kus sukilti ir paskelbiama, kad 
<*Franeijos buržuazijos puoli
mas yra neišvengiamas ir tik 
revoliucija gali išgelbėti res
publiką”.

Vrangelis vis dar tebeima de- 
setkus tūkstančių belaisvių.
SEVASTOPOLIS, sp. 15. — 

Pranešama čia apie pasiseki
mus gen. Vrangelio spėkų įvai
riose vietose pietinės Rusijos 
fronto.

Bolševikų atakos Krymo 
fronte, apie Chcrsonių, liko at

muštos ir Vrangelio kareiviai 
suėmė 5,000 belaisvių, daug ka- 
n uolių ir kulkosvaidžių. 9 ir 42- 
ra divizijos sovietų kareivių la
po išblaškytos šiame fronte.

Dniepro upės fronte, arti Ni- 
kopol, 4,000 belaisvių, daug ka- 
nuolių, ginkluotų automobolių 
ir traukinių tapo paimta, o 
Charkovo fronte bolševikų ata
kos liko atmuštos.

Bolševikai ardo Vrangelio li
nijas apie Orechov ir nuolatos 
apšaudo Polagu.
Vrangelis kinskriptuoja rusus 

pabėgėlius.

KONSTANTINOPOLIS, sp. 
15. Proklamacija, pasirašyta 
gen. Vrangelio bendrai su čio
nai i n ia i s talkininkų kariniais ai 
stovais, paliepia visiems civi
liams rusams Turkijoje stoti 
tuoj aus registracijai. Kareiviai 
pabėgėliai, kurie pabėgo į Kon
stantinopolį laike Denikino žlu
gimo, tapo užregistruoti perei
tą balandį ir jau sugrąžinti į 
Krymą, kur juos tuoj aus pa
siusta mūšio laukan. c

Rubsiuvių streikas
500 rubusivuių, daugiausia lie

tuvių, streikuoja Bostone.

BOSTON, Mass. — Rūgs. 15 
d. sustreikavo Talbot Co. rub- 
siuviai, kompanija atsisakius 
duoti darbą dviems jos dirbtu
vėms. Unija gi reikalavo, kad 
darbas butų padalintas lygiomis 
visoms 6 jos dirbtuvėms, nežiū
rint kiek dienų tada butų dirba
ma, kad ir po 3 dienas savai
tėje.

Streikas dar ir dabar tęsiasi, 
bet kati darbininkai laikosi vie
nybes, tad tikimąsi, kad strei
kas neužilgo bus 'laimėtas. 
Streikuoja virš 500 rubsiuvių 
—veik vieni lietuviai, nes tai 
kompanijai mažai kilų tautų 
žmonių dirba. Visi streikieriai 
yra susiorganizavę į A. C. W. 
of A. Streiką veda šapų komi
tetas ir lietuvių skyrius. Strei
kas eina sėkmingai ir streiklau
žių nėra. - Presos Komisja.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“N A U J I E N O S”

VALDŽIA įBANDYSIANTI 
SUTRIUŠKINTI ANGLIAKA

SIŲ STREIKĄ.

šaukiasi kariuomenės pagelbos, 
įvedė visokius karo laiko suvar
žymus. Daug dirbtuvių užsida
ro ir gal daugiau prisidės prie 

streiko.

LONDONAS, spalių 16. — 
Milžiniškas Anglijos angliaka
sių generalinis streikas, kurį iš
šaukė valdžia savo nenuolaidu- 
mu, jau prasidėjo vakas ir strei
kuoja jau virš l,000,0C() darbi
ninkų. Visai Anglijai gręžia 
dek i to didžiausis krizis, kadan
gi tai yra didžiausia industrinė 
kova, kokia kada-nors buvo An 
glijoj. Ir ji atkreipta ne prieš 
pavienius kasyklų savininkus, 
bet prieš visą valdžią, kadangi 
kasyklas vis dar kontroliuoja 
valdžia.

Kaip tik prasulėjo .streikas, 
premieras Lloyd George išleido 
paskelbimą, kuriame jis kalti
na už streiką angliakasius ir 
pareiškia, kad valdžia kovos su 
si reikimais iki pastaros, kad 
tik kaip nors streiką sulaužius.

Ir to laikanties didžiausia ka
riuomenė tapo sutraukia į ka
syklų distriklą. Sakoma, kad 
ta kariuomenė turi apie 3,(MM) 
lankų. • Visi laikini paliuosavi
niai iš kariuomenės ir laivyno 
tapo atšaukti.

Bet streiko pasekmės jau jau 
čiamos. Tuoj panaudota karo 
laiko gynimo įstatymai ir įves
ta visokie suvaržymai, šviesos 
Londone ir kitur tapo prigesin
tos ir miestai naktimis dabar 
yra visai tamsus. Visur įvesta 
karo laiko maisto ir anglių por
cijos. Taip kad visa šalis dar 
sykį atsidūrė karo padėtyj. Val
džia dabar organizuoja aulomo 
kilių ir vežimų transportą, kad 
galima butų atgabenti maisto, 
jei delei anglių stokos turėtų 
sustoti vaigščioję traukiniai.

Be to seredoje susirenka ge
ležinkeliečių ir transporto <laiv 
bininkų tarybos, kurios nuspręs 
ar reikia skelbti užuojautos 
streikus. Laivai jau ir dabar 
nebegali išplaukti ir turi pasi
likti uostuose. , . k

Dirbtuvės viena po kitos skel
bia, kad nuo panedėlio jos turi 
užsidaryti neapru’bežiuotam lan
kui, ypač užsidarinėja geležies 
liejiklos. Tikimąsi, kad iki pa
baigos savaitės skaičius bedar
bių delei streiko pasiek*? 2,(MX),- 
000 darbininkų.

Angliakasiai dar paliko žmo
nes prižiūrėjimui kasyklų, kad 
jos neužtvenktų ar neužgriū
tų, bet ketina, jei streikas tę
sis ir po spalių 30 d., ir tuos 
žmones atšaukti iš kasyklų.

Utarninke j susirenka parla
mentas, kuris veikiausia irgi 
svarstys sudariusią padėtį. Ry
to padarys savo pasitarimą dar
bininkų atstovai, kad nutarus 
kokios pozicijos jie laikysis par
lamente.

Anglijai atėjo rusti valanda.

GAL 15 ŽMONIŲ ŽUVO 
GAISRE.

DĖS MOINES, Ia., 14. - 
šaindie po eksplozijom kįięs 
gaisras sunaikino už $2.000.000 
gasolino ir aliejaus Manhattan 
Oi! Co. kubiluose. Manoma, 
kad kartu žuvo ir 15 darbinin
kų. Sprendžiama, kad eksplo
ziją pagimdė žaibas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SOVIETAI PLENUOJA ĮSI
LEISTI VALDŽION IR NE 

BOLŠEVIKUS.

Sovietų suvažiavimas galbūt pa
darys didelių reformų, kad iš
gavus užrubežio pripažinimą.

RYGA, sptdių 15. Aštun
tas visos Rusijos sovietų kon
gresas turėjo atsidaryti Mask
voje šiandie su Adolph Joffe, 
galvos sovietų delegacijos, kuri 
vedė tarybas su Lenkija, rapor
tu apie įvairias taikos tarybas.

Čia pranešama, kad sovietų 
užrubežinių reikalų ministeris 
Gerogi čičerin išdėstys kongre
sui naują užrubežinę politiką, 
kuri mažiau butų priešinga va
karinei Europai, negu dabarti
nu sovietų politika.

Daug vaigšto gandų apie ga
limas permainas sovietų val
džioje, prileidžiant ne bolševi
kus į augštas vietas, kad davus 
valdžiai koalicijos formą ir pe- 
lengvinus pastangas pripažini
mo svetimų valstybių ir pagrei
tinus judėjimą už atnaujinimą 
pirklybinių ryšių.

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

ANGLIJOS IR RUSIJOS PIRK- 
LYftlNfiS TARYBOS

PERTRAUKTOS.

Krasinas sako, kad Rusija už
mokės caro skolas, bet reika

lauja pripažinimo.

LONDONAS, spalių 15. — Ta 
rybos tarp Krasino ir Anglijos 
valdžios apie atnaujinimą pirk- 
lybos tarpe Anglijos ir Rusijos, 
tapo pertrauktos, kaip patirta 
šiandie. Ta pertrauka įvyko 

delei ginčų taip Maskvos ir Lon 
dono apie pa Kuosa v imą anglų 
ir rusų belaisvių Anglijos gra
sinimo skandinti juroje Rusi
jos submarinas ir delei Curzo- 
no paireiškimo, kad Anglija ne
gali prižadėti neduoti jMigelbos 
Rusijos kariniams priešams.

Rusija ir jos skolos.
LONDONAS, sp. 16. — Leo- 

nid Krasin pasitarime su grupe 
Anglijos biznierių, pasakė 
jiems, kad Rusija sutinka pri
siimti caro skolas, jei ji bus pri
pažinta.

“Anba mes esame nauja kom 
ponija, vedanti biznį nesibank- 
ruti j tįsios kompanijos, kuriame 
atsitikime mes neatsakome už 
skolas senosios įstaigos“, sake 
jis. “arba mes esame rvkons- 
truktuota komj>anųa, kuriame 
atsitikime mes prisiimame vi
sas atsakomybes senosios kom
panijos ir gauname jos visą 
turtą, taipjau ir “vardą“, kas 
yra viešu pripažinimu”.

RYMAS, sp. 17. — Tarybos 
yra vedamos, kad pavertus vie
ną iš didžiausių Italijos ginklų 
dirbtuvių Temi į kooperatyvinę 
įstaigą, kurioj visi darbininkai 
dalyvautų.

Ką-tik atėjo 
Lietuvos “Socialdemo

krato” No. 20 ir 21 
Kaina numeriui 5 centai 
gaunana “Naujienose”.
—~i.'. , .į..,“"" .t



Paneclėlis, Spallij 18 1920

W M >1 1 '1 ii fF (M O s*me’ bažnyčios viešpatavi- 
U mas, prievarta religijos

klausimuose ir t. t.). Jie 
stoja, vadinasi, ne už augš
tesnę visuomenės tvarką, o 
už žemesnę, negu kapitaliz
mas.

Yra taip pat visokių,ūki
ninkų judėjimo srovių (liau
dininkų) ir grynai buržuazi
nių srovių, kurios irgi vadi
nasi “socialistiškomis”. Bet 
jos anaiptol ne kovoja už 
tai, kad prašalinus kapita
lizmo sistemą; dažniausia 
visas jų “socializmas” yra 
tiktai tame, kad jos prieši
nasi stambiojo kapitalo įsi
galėjimui. Bet jeigu panai
kintum stambųjį kapitalą ir 
paliktum tiktai vidutinį ir 
smulkųjį kapitalą, tai juk 
visuomenės sistema nepersi
keistų. Smulkusis kapitalas 
viešpatavo ankstybesnėje 
kapitalizmo gadynėje; reiš
kia, atgaivinus smulkiojo 
kapitalo gadynę, butų pada
ryta žingsnis atgal, o ne pir
myn, ne prie augštesnės vi
suomenės tvarkos.

Dabar prieiname prie ki
tos srovės, kuri taipgi daž
nai mėgsta degtis “socialis
tų” vardu, nors prieš socia
listui ji atkakliai kovoja. 
Tai yra komunistai. Ar jie 
nori augštesnės visuomenės 
tvarkos, negu dabartinė ka
pitalistinė tvarka? Ne, Pir
mas dalykas, jie visai nepai
so, ar ta tvarka, už kurią jie 
kovoja, bus augštesnė, negu 
kapitalizmas, ar ne; jie nori 
tiktai, kad nebūtų kapitaliz
mo. -Antras dalykas, atsie- 
kimui savo tikslo (prašalini- 
mui kapitalizmo) jie yra pa
siryžę vartoti tokių priemo
nių, kurios neišvengiamai 
turi nupuldyti ekonominį vi
suomenės stovį: jie stoja, 
pav. už pilietinę karę ir jos 
tęsimą tol, kol nesugrius ka
pitalizmas. Jeigu dėl pilieti
nės karės suirs industrija ir 

Į pakriks transporto sistema, 
taip kad paskui žmonėms 
teks badaut arba dirbt dvi
gubai ilgas valandas, kad tik 
šiaip-taip išsimaitinus, — 
tai, komunistų nuomone, to 
nėra ko žiūrėt: bi tik kapi
talizmas butų nuverstas.

Aišku, kad tai yra visai ne 
tas, ką skelbia socialistai. 
Vienok komunistai stengiasi 
prirodyt, kad jie esą tikrių- 
tikriausi socializmo šalinin
kai ir, kad geriaus apdumus 
akis publikai, kuri hera pil
nai apsipažinus su socialis
tų mokslu, jie tvirtina, kad 
jie stoja lygiai už tą, už ką 
.kitąsyk stojo Maksas. Mes 
čia todėl keliais žodžiais pa
rodysime, kad komunistų 
pozicija visai nesutinka su 
Markso mokslu.

Žinomam Markso (ir En
gelso) veikale, “Komunistų 
Manifeste”, skaitome: “Lai
ke buržuazinės klesos vieš
patavimo, kuris tęsėsi vos 
apie šimtą metų, ji sutvėrė 
skaitlingesnius ir didesnius 
turtus, negu visos praeito-
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Kapitalizmas ir 
socializmai.

Žmogui, kuris nori supra
sti socializmą, reikia įsidėti 
į galvą pirmiausia tai, kad 
socializmas yra aukštesnė 
tvarka, negu kapitalizmas.

Kapitalizmas-gi yra augš- 
tesnė visuomenės tvarka, ne
gu feudalizmas (viduramžių 
gadynės sistema).

Socializmas, kaip ir kiek
viena visuomenės sistema, 
yra plėtojimosi, progreso, 
vaisius. Jisai yra neišven
giama visuomenės plėtoji
mosi pasekmė. Socializmas 
ateis ne dėlto, kad kas nors 
sugalvojo tokį -puikų pieną, 
kuris gali padaryt žmones 
laimingais, o tiktai dėlto, 
kad paties visuomenės gyve
nimo keitimąsi veda prie so
cializmo.

Visuomenės gyvenimo kei
timąsi iki šiol atvedė į kapi
talizmą ; toliaus kaisdamasis, 
tasai gyvenimas atves į soci- 
lizmą.

Šitokioje prasmėje mes ir 
sakome, kad socializmas yra 
augštesnė visuomenės tvar
ka, negu kapitalizmas. Ir 
kada mes tatai sakome, tai 
mes grieščiausiu budu atsi- 
skiriame nuo visų tų gaiva
lų, kurie šūkauja apie soci
alizmą, bet ištiesų nėra so
cialistai.

Socializmas, mat, šiandie 
pasidarė labai populeriškas 
dalykas, ir socialisto vardu 
šiandie mėgsta dengtis dau
gybė žmonių, kurie neturi 
nieko bendra su socialistais 
arba net yra aršiausi socia
listų priešai.

Neretai, pavyzdžiui, vadi
na save “socialistais” kleri
kalai: kuomet jie nori priei-1 sios gentkartės kartu. Gam- 
ti prie darbininkų minių, 
tai jie pasivadina “krikščio
niškais socialistais”. Bet ar 
jie stoja už aukštesnę tvar
ką, negu dabartinė kapitaliz
mo tvarka? Ne; jie nori, 
kad kapitalizmas pasiliktų 
ir kad prie jo dar butų pri
dėta tokie dalykai, kurie gy
vavo viduramžiuose (saky-

tos jiegų pavergimas, maši
nerija, chemijos pritaikymas 
prie industrijos ir žemės dir
bimo, garlaiviai, elektrikinis 
telegrafas, apdirbimas išti
sų pasaulio dalių, laivai ant 
upių, tarytum iš žemės iš- 
dygusieji milionai gyvento
jų ant viso žemės kamuolio 
—kuris praėjusiųjų šimtme-
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čių tikėjosi, kad šitokios ga
mybos jiegos slepiasi visuo
meniniam darbe.”

Šitais žodžiais Marksas 
pasako, kad buržuazijos 
viešpatavimo tvarka, kapi
talizmas, neapsakomai padi
dino visuomenines darbo 
jiegas. Tos jiegos sutvėrė 
tokių turtų, tokių gėrybių, 
apie kurias praeitosios ga
dynės nė nesapnavo. Taigi 
Marksas nurodo, kad dabar
tinė tvarka yra nepalygina
mai augštesnė, negu tos vi
suomenės sistemos, kurios 
gyveno pirma.

Kodel-gi jisai stoja prieš 
dabartinę tvarką, jeigu ji y- 
ra tokia “gera” ? Todėl, kad 
ji jau nepatenkina visuome
nės reikalų. Dabartinė tvar
ka taip išplėtojo materiali
nes visuomenės jiegas, kad 
jos jau nebeišsitenka toje 
tvarkoje; todėl ji turi užleis
ti vietą kitai, “platesnei” 
tvarkai. Arba, kaip Mark
sas išsireiškia:

“Buržuaziniai santykiai 
pasidarė perankšti sutal
pinti visą tą turtą, kurį jie 
pagamino” (”K. M.”).
Toliaus Marksas parodo, 

kas yra ta jiega, kuri nuvers 
buržuazijos viešpatavimą ir 
panaikins kapitalistinę tvar
ką. Ji yra proletariatas. Ve 
kaip jisai tatai išreiškia:

“Būtina buržuazijos gy
vavimo ir viešpatavimo 
sąlyga yra turto krovimas 
privatinių asmenų ranko
se, tvėrimas ir didinimas 
kapitalo; sąlyga, be kurios 
negali būt kapitalo, yra 
samdomas darbas. Sam- 
domas-gi darbas remiasi 
vien . tiktai tarpusavine 
darbininkų konkurencija. 
Pramonės progresas, ku
rio paklusnus ir nuolankus 
nešėjas yra buržuazija, 
stato vieton darbininkų 
atsiskyrimo delei konku
rencijos, revoliucinį jų su
sivienijimą organizacijoje, 
Taigi, besiplėtojant stam
biajai pramonei, sprūsta iš 
po buržuazijos kojų pats 
tas. pagrindas, ant kurio ji 
gamina ir savinasi gami
nimo vaisius. Ji gamina 
visų-pirma savo duobkasį. 
Kaip jos puolimas, taip ir 
proletariato pergalė yra 
lygiai neišvengiami.
Matote, kuo Marksas re

mia savo įsitikinimą, kad 
socializmo tvarka turi ateit? 
Stambiosios industrijos pro
gresu ! Tasai progresas, vie
na, tveria materialinesi jie
gas, kurioms darosi perank- 
šta buržuazinėje tvarkoje; 
antra, jisai tveria buržuazi
jos “duobkasį”, proletaria
tą.

Reiškia, pagal Marksą, so
cializmas yra kapitalizmo 
plėtojimosi vaisius. Socia
lizmas bus pastatytas ant to 
pamato, kurį sutveria kapi
talizmas.

O komunistai nori visai ko 
kita. Jie nori griaut kapi
talizmą, neatsižvelgdami į 
tai, ar iš tų griuvėsių pas
ali bus galima kas geresnio 
sudaryt, ar ne. Jų rodomas 
velias ne veda pirmyn, į aug
štesnę visuomenės tvarką; 
jisai greičiaus veda atgal, į 
didesnį žmonių skurdą.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J I E N O S”

KORESPONDENCIJOS Iš 
AUSTRALIJOS.

. i
Darbininkiškoji žinių agen

tūra, Federuotoji Presą, kurios 
nariu yra ir “Naujienos”, tolyn 
vis labinus išplėtoja savo orga
nizacijų. Savo atstovus ir ko
respondentus ji dabar jau turi 
ne tiktai svarbesniuose Ameri
kos ir Europos miestuose, o ir 
Australijoje.

Fedru įlotosios Presos atsto
vas Australijoje, drg. W. Fran
cis Ahern, praneša mums, kad 
jisai siuntines mums žinias ne 
rečiau, kaip du kartu menesy
je. Du pluoštu korespondenci
jų nuo jo jau apturėjome. Tuo 
budu musų skaitytojai •bus in
formuojami ir apie tos tolimos 
pasaulio dalies darbininkų ju
dėjimą.

KOMUNISTŲ INTRIGOS 
VOKIETIJOJE.

Vokietijos Nepriklausomųjų 
socialdemokratiL eilėse šiandien 
eina atkakli kova delei vadina
mojo treičiojo Internacionalo. 
Rašant! šiuos žodžius, tai par
tija laiko savo suvažiavimų 
Hallc’s mieste. Tenai turi būt 
išrištas klausimas, ar Nepri
klausomieji dėsis < prie Mask
vos, ar ne.

Kų jisai nutarė, šioje valan
doje dar nėra žinios; bet, koks 
nebūtų suvažiavinlo nutarimas, 
neirti abejonės, kad partija 
skils. Jeigu suvažiavimas nu
tars dėtis prie komunistų' In
ternacionalo, tai iš partijos tit- 
rės būt prašalinti visi tie ele
mentai, kurie nepritaria komu
nizmui, — nes tokia yra sąly
ga įstojimo į Maskvos organi
zacijų; o jeigu suvažiavimas nu
tars nesidčti prie Maskvos, tai 
iš partijos pasitrauks komunis
tų šalininkai, — nes jie jau pa
siryžę ant žūt būt pertraukti ry
šius su “dešiniąja” partijos da
lim. ’

Taigi išvengti skilimo beveik 
nėra jokios vilties. J tokių pa
dėtį pastatė trečiojo Interna
cionalo bosai Nepriklausomuo
sius socialdemokratus. Aišku, 
kad Maskvai rupi būtinai suar- 
dyt ^galingąją vokiečių partijų.

Šitą jos tikslų visoms jie- 
goms remia Vokietijos komu
nistai ir “kairiasparniškieji” 
gaivalai pačioje Nepriklauso
mųjų socialdemokratų partijo
je. Paskutiniai Berlino “Frei- 
heit” numeriai piešia akyvų pa
veikslą to, kaip šitie gaivalai 
veikia. Jie sutverė viduryje 
partijos atskirą organizaciją, 
kuri iš pradžių slaptai, o paskui 
i ralvirai susidėjo su komunis
tų partija ir varo atkakliausią 
agitacijų prieš Nepiklausomųjų 
partiją ir jos vadus. Rugsėjo 
mėnesio gale keturi “kairia- 
sparniai”, priklausantis centa- 
liniain Nepriklausomųjų parti
jos komitetui nuėjo taip toli, 
kad parašė atsišaukimų į par
tijos narius, bjauriai užpulda
mi savo partijos draugus ir pa
skelbė jį priešingos partijos ko
munistų, organe, šis faktas 
galutinai iškėlė į aikštę “kairia- 
sparnių” ir komunistų suokal
bį prieš . Nepriklausomųjų 'so
cialdemokratų partijų, ii\ šioje 
kilo protestų audra prieš juos.

Vokietijos buržuazija, žino
ma, baisiai džiaugiasi, matyda
ma, kaip yra griaudama stip
riausioji darbininkų klesos or
ganizacija. Ddžiaugiasi ir schei- 
dcmanniečiai, kurių įtaka dar
bininkų miniose buvo labai su
silpnėjus, ačiū Nepriklausomų
jų veikimui. Dabar schcidema- 
niečiai atsigriebs.

Visai lengva.
Kaimo teisėjas (į atvestą au

tomobilistą) : — Už greitą va
žiavimą baudos skiriu * dešimt 
dolerių.

Automobilistas (išsiėmęs pini
gus mokėti) : — Galėsit pakeist 
man dvidešimtinę ?

Teisėjas: — Ne, bet galiu pa
keist baudą: dvidešimt dolerių.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
Nudegė nagus.

[15 Federuotosios Presos]
' Seattle. — Vietos labrikinin- 
kai ir šiaip visi kiti stambieji 
verteivos pagalios susiprato, 
kad jų' kova prieš organizuo
tus darbininkus jau pralaimėta. 
Šiomis dienomis jie todėl ne
garbingai palaidojo savo orga
nizacijų — Seattle’s Associated 
Industries — sukurtų tik tam, 
kad išardžius vietos darbininkų 
unijas ir pasmaugus jų dienraš
tį, Uoiion Record.

šitoji kova prieš darbinin
kus ėjo jau nuo 1918 metų. Ir 
jų bevesdami vietos fabrikinin- 
kai bei vereteivos ytin stipriai 
apsidegino nagus. Ypač dide
lių nuostolių turėjo kelios de- 
partamentines krautuvės. Netik 
vielos, bet taipjau ir apielinkių 
darbininkai atsisakė pirkti jo
se sau reikalingų daiktų. Ir to
lyn tas darbininkų nusistatymas 
darėsi vis griežtesnis ir plates
nis. Galų gale didieji pinigų 
maišai pamalė, kad jų pastan
gos neša tiktai nuostolių jiems 
patiems. Dabar ve, jie didele 
negarbe turėjo pasitraukti.

Neatsiekė tikslo.
[Iš Federuotosios Presos]

Seattle. —Augštesniame kor
te teisėjas Cly Allen andais pa
naikino valstijos kaltinimus 
prieš industrialistų unijos [I. 
W. W.] narį, tūlų R. Maxwell. 
Maxwell kalitinta dėl peržengi
mo įstatymoj apie kriminalį sin- 
dikalizmų. Kaltinamąjį buvo 
areštavusi vietos policija, kuri 
tęČiaus aiškiai negalėjo pripa- 
rodyti, kad Maxwell butų kur 
nors ir kuo nors nusižengęs.

Varo kampanij*ą prie unijines 
dirbtuves.

[Iš Federuotosios Presos]
Manchester, N. H. — United 

Tcxtile Workers unijos prezi
dentas, John Goldai, andais čia 
pareiškė, kad šios šalies fabri- 
kininkai yra pasiryžę daryti vi
sa suardymui unijų. Šitam su
moksiu! vadovaująs plieno Irus 
tas. Pastarasai dabar pradėjo 
stiprių kompanijų už* neliniji
nes dirbtuves. Norima mat šios 
šalies darbiu inkuose skurli to
kios nuomonės, kad unija nie
ko gera jiems neduodanti, tik 
naujas išlaidas unijų valdybų 
ir kitų “nenorinčių naudin
gų darbų dirbti agitatorių” 
užlaikymui. Sakoma, kad 
plieno trustui bendradarbiaująs 
ir komercijos butas.

Piktinasi darbininkų judėjimo 
trempėjais.

New York. — Atatinkamo
sios miesto valdžios įstaigos po
licijos komisionierio reikalavi
mų išpildė. Suteikė jam 2 šimtu 
tūkstančių dolerių slaptosios po 
licijos biuro reikalams. Publi
kos pasipiktinimas yra didelis. 
Visiems mat aišku, kad tie pi
nigai bus sunaudoti darbinin
kų judėjimiu trempti.

AUSTRALIJA.
Nori įsteigti naują banką.

[Iš Federuotosios Presos]
Sydney. — Nesenai išrinkto

ji Nc\v South Walls valdžia, 
kurioj absoliučių didžiumų turi 
organizuotųjų darbininkų at
stovai, rengiasi įsteigti ūkio 
bankų. Rankas turėtų teikti1 
reikaluos ūkininkams paramas 
—lengvomis sąlygomis.

UKRAINA.
Paskerdė du šimtu tūkstančių 

žmonių.
[Iš Federuotosios Presos]

Kievas. — Čia surinktomis ži
niomis, naminio karo metu De- 
nikino, lenkų ir pctluristų gau
jos Ukrainoj nužudė daugiau 
kaip du šimtu tūkstančių gyven 
tojų, daugiausia žydų. Kai ku
riose vietose butą stačiai neap
rašomų baisenybių.

VOKIETIJA.
Laikraščių darbininkų streikas 

Berline.
[13 Federuotosios Presos]

New York. — Vietos laikraš

tis, Ncw York Times, gavo ži
nių, kad šiomis dienomis Vo
kietijos sostinėj Berline buvo 
kilęs didelis laikraščių dar
bininkų streikas. Artimiau
sioji jo priežastis — mažos al
gos.

D'ieniraščiai Frciheit, Vor- 
varls, Kreuz Zcitung ir Germa
niu darbininkų reikalavimus 
tuojau išpildė. Kitų laikraščių 
savininkai paskelbė lokautų.

ANGLIJA.
Gal kils angliakasių streikas.

[Iš Federuotosios Presos]
Londonas. — Gautomis žinio

mis, angliak.sių referendumas 
atmetė visus valdžios ir sam
dytojų pasiūlymus. Išrodo te- 
čiaus, kad, valdžiai ir samdy
tojam^ ncnusileidžiant, galų ga
le streikas pasidarys neišven
giamu.

Iš įvairių Sričių.
Amerikos bizonai ir Lietuvos 

ztfbrai. šešiasdešimt metų atgal 
Amerikoj buvo dideli, net iki 
19,000 galvų, pulkai didžiausių 
čia žvėrių — bizonų. Tie žvė
rys yra giminingi didžiausioms 
Europos žvėrims zubrams, ku
rių užsiliko vien Lietuvoj; bet 
ir Lietuvoj jie nyksta, kaip kad 
Amerikoj bizonai. Zubrai yra 
didesni už bizonus. Kadangi 
Amerikoj taip neišmintingai 
medžiota, jog iš buvusių po 
10,000 žvėrių bandų liko vos po 
kelis žvėris, lai valdžia, nors ir 
vėlai, griebėsi apsaugoti bizo
nus nuo visiško jų išnaikinimo: 
juos suskaityta ir suvaryta ap
saugojimui į garsų Yellowstono 
Parką ir medžioklė tapo visai 
uždrausta. Tų bizonų buvo be
likę vos 2(100 galvų. Zubrai 
Lietuvoj taipjau buvo suskaity
ti ir suvaryti į carui priklausu
sias Baltbokščio girias, ir už
ginta medžioti. Rasta jų išviso 
ne daugiau kaip 600 galvų. Rel 
laike dabartinio karo Baltbok
ščio girias buvo užėmę vokie
čiai ir jie uždraudimo medžio
ti, žinoma, nepaisė. Kuomet vo
kiečių valdžia susiprato ir pa
darė giriose žvėrių suškaitymą, 
lai berado jų ne kiek daugiau 
kaip 200 galvų, taigi net veistis 
permažai žymesniam jų pasi-* 
dauginimui. Amerikoj nuo me
džiojimo apsaugoti bizonai, 
kaip paskutinis jų suskaitymas 
parodė, pradeda daugintis. Ap
saugoto] nuo 'medėjų vietoj 
pasirodo jau naujos priaugusių 
žvėrių bandos. Naujieji žvėrys 
yra vienok daug bailesni už se
nuosius ir, lyg žinodami, iškur 
jiems gręsia pavojus, jie iš 
žmonių lankomųjų parko vietų 
traukiasi į nelankomąsias. 
Daug bailesni parkan sugaben
tieji žvėrys yra kanadiškiai bi
zonai. — šernas^ .

Ražai.
Visi geri. — Vienas Ciiicagos 

(li(llaj)is kartą užsimanė savo 
sakiUdojų atklausli:

—/Pa<sa'kyki te, gerbiamieji, 
katrie du Jungtinių Valstijų 

prezidentai buvo geriausi?
Vienas skaitytojų atsako:
—Teddy Rooscvelt ir Mc-Kin- 

ley. Bet man rodos, kad ponas 
Hardingas bus dar geresnis...

Antras:
—Lincolnas ir Wilsonas. Vi

si žino koks buvo Lincolnas, 
lik nedaugelis sugebi apkainuo- 
ti koks šaunus žmogus yra Wil- 
sonas...

Trečias:
—Taftas. Jo darbai patįs už 

save kalba.
Ketvirtas:
—Jurgis Vašingtonas. Kito 

aš tuo tarpu nežinau.
Pastarasai pasakė teisyįję. Ki

lo jis “tuo tarpu” dar nežino. 
Be sure! Jį sužinos kili. Jung
tines Valstijos jų, ačiū die
vams, turėjo netoli t'rįsde- 
šimls. —Ražas.

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

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

Phone Boulevard 7692
<---------------------------------------------------- f

Ar Jūsų Kraujas 
Alksta Geležies?

Geležis yra tai Raudono Kraujo Mai 
stas kuris suteikia Jums stiprumą, ene 
rgiją ir spėką — Kaip Padaryti Ban
dymą, Kuris Pasako.

Aktuyliai kraujo tyrinėjimai paro
do, kad labai didelis skaitlius žmonių 
kurie yra silpni ir serganti turi nc^ 
dateklių geležies savo kraujuje ir jlo 
serga ne iš kitos kokios priežasties, 
kaip nuo nedatekliaus geležies. Gele
žies nedateklius paralyžuoja sveiką n 
galingą veikmę, nužemina visą orga
nizmą ir susilpnina visą systemą per
dėm. Išblyškęs veidas nerviška arzl- 
nanti disposicija nedateklius stiprumo 
ir pakantrumo ir negalėjimas pasista
tyti su stipriais ir buiniais žmoničmlN 
gyvenimo^ lenktynėse — šie yra lyg 
pavojaus ženklai, kuriuos gamta paro
do, kada kraujas darosi skystas, išbly 
škes, su vandeniu ir literifikai išalkęs 
geležies. Jeigu nesate užsitikrinę sa
vo sveikata, eikit pas savo daktarą ir 
liepkite jam išbandyti jūsų kraują ir 
dazinoti jūsų stovį, arba padarykite 
sGkantį išbandymą patįs: Pažiūrėkite 
kaip ilgai galite dirbti arba kaip toli 
nueisit nepailsus paskui imkit du peši 
kių gm. plyskelius Nuxated Iron tris 
kartus j dieną po valgiui per dvi są- 
vaiti. Tada vėl išbandykite savo stip
rumą ir pažiūrėsite kiek jus laimėjote.

Sustiprinant kraują ir pagaminant 
naujas raudonas kraujo celes, Nuxated 
Iron sustiprina nervus, atbudavoja su
silpnėjusias udis ir padeda įkvėpti at
naujintą energiją ir spėką į visą sys
temą.

Ne taip kaip senesni inorganiški ge
ležies išdirbiniai Nuxated Iron yra len
gvai asimiliuojamas, nepakenkia dag
tims, nepajuodina juos, ne nepagadina 
vidurius. Išdirbėjai gvarantuoja pa. 
aekmingus ir pilnai užganėdinančius 
rezultatus kiekvienam pirkėjui, arba 
jie sugrąžins jums pinigus. Ji yra pai 
duodama visose gerosę aptiekose.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vtda viiokias reikalus, kaip krimtnaUikuosv 
taip ir civilitkuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas: Miesto Ofisaal

>123 |. Hil:led SL W R. Burtom tt
Ant trečių lubų 1111-1> llnity Bldg.

Tel. Drover 1318 Tel. Central 4411 
a e

A. Petratia S. Fabijonas |

A. PETRATIS & CO. Į
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE į
European American Bureau į

.Siunčia Pinigus. Parduoda
Laivakortei.

NOTARU (IRAS
809 West 35th 8t„ Chicago, III. B

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611 .

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvii Gydytojas ir Chirurgai
25 East Washington St.

' Marshall Field Annez
18th fi. Ruimas 1827

Telephone Central 3862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

f

A. M. KA1TIS
REGISTRUOT* AKUŠERE

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

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

. ........................-„I-.......  I

JOHN KUCHINSKAS 
L r w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

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

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

Tel. Canai 2552.

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

jau išsiskirstė Varionys, Vir- nių reikalais ir jų grąžinimui 
kauskai, Batkunai, Sidorai, tėvynę.
Failiniai ir Kleraūskynė.

NAUJIENOS, CHi

Tauragėje pirklys Kaimas 
įtaisė lartoką ir garo malimą.

Kariškiams žemei aprūpinti 
Šiaulių apskr. Komisija yra nu
tarusi paimti iš šių dvarų že
mės: Agailių bar. Hano (Papil. 
vai.) 50 deš. ir Pabalvės Rei- 
chardo (Triškių vai.) 260 deš.

Šiaulėnų valsčiuje nutarė iš
sidalinti viensėdžiais šie kai
mai: MantViliškiai, Jasaičiai, 
Biretiškiai, Kildinai ir Nirtai- 
čiai. Paduota prašymų dėl išsi-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■v
T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

VILNIUJE.
Vilniaus universitetas jau 

pradedamas tvarkyti. Darbas 
vyksta. Neužilgo reiktų ‘ va
žiuoti profesoriams ir rimtai 
pradėti darbas. Rodos Vilnius 
Lietuvos aukštajai mokyklai 
geriau tinka, ne Kaunas.

Lenkų mokykloms tvarkyti 
pakviestas pedag. Kosciolkov- 
skis, žydų — pedag. Luderma- 
nas. Lietuvių mokyklų, tnodos, 
dar niekas netvarko.

Kol kas švietimo ministerija 
iš Kauno aukštykių dar tik ža
da ieškoti “žinomųjų pedago- 
gų” — instruktorių viduriniai 
ir pradžios mokyklai.

[“Vii. Aidas.”]

Paklaustas, ar tikrai 
I įvyks ir susiorganizuos Tautų 
Sąjunga, jis atsakė optimistiš
kai, bet vis dėlto statė sųlygų, 
kad valstybės, kurios dar nėra 
Tautui Sąjungos nariai, turės 
būti priimtos. Jų tarpe yra 
taip pat ir Lietuva. “Ir aš, sa
kė profesorius Nanscnas, kaip 
Norvegų atstovas, palaikysiu 
Tautų Sąjungos artimiausiam 
posėdy, kuris įvyks lapkričio 15 
dieną Ženevoje, Lietuvos pri
ėmimų. Aš turėjau progų susi
pažinti su lietuviais, kurių bū
das man sako, kad Lietuva ver- 1ta priimti į Tautų Sąjungų.” 

kKas link jo (p. Nanseno) užda
vinių jis pasakoja, kad esą daug 
klinčių jo darbo srity, bet vis 
dėlto mano sėkmingai pabaig
ti savo darbą. Vėl jau nuo ge
gužės mėn. jis neilsėdamas va
žinėja, buvo
Ispanuose, kur Tautų Sąjungos 
taryba turėjo susirinkimą. To
liau nuvažiavo į Rusų kraštą, 
aplankė Maskvą ir Petrapilį. 
Vėliau grįžo į Vokiečių kraštų 
ir dabar apsilankė Lietuvoje.

Politiniu atžvilgiu Nanseno

San -Sebastiane,

Ar myli muzikų?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas
3259 S. Ųalsted Str.

Tel.: Boulevard 9244"

Matiųinkų kursai. Bus ati
daryti šiemet spalių mėnesyje 
prie matininkų departamento. 
Mokslas tęsis dvejus metus. Mo
kiniai gaus stipendijos 75 auk
sinus menesiui. Vasaros prakti
kos pirmiausiais metais gaus 
150 auksinų, antraisiais metais 
— 650 auksr. Už mokslų nieko | apsilankymas Lietuvoje irgi tu- 
nereikės mokėti. Į kursus gim
nazijos arba realinės mokyklos 
klasių mokslus. Neturintieji 
lindynių privalo laikyti kvoti
mus. Mokomoji kalba lietuvių, 
bet jei rasis ligi 20 mokinių, 
nemokančiųjų lietuvių kalbos, 
tai jiems bus dėstomas mokslas 
ir lenkų kalba.

ri didelę reikšmę, ir mes tikrai 
žinome, kad jis, susipažinęs su 
Lietuva, tikrai palaikys jos ne
priklausomybę.

Koperativų Judėji 
mas Lietuvoj.

Tel. Canal 622Ž
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W 22nd & So. Leavitt SU 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Prof. Nansenas Kaune.
“Vili iaiB Aidas” rugsėjo 17 

rašo: t , -
Dabar vieši Kaune garsus 

profesorius Frid. Nanscn’as, 
vienas narsiausiųjų šiaurės po
lių tyrinėtojų. Jis atvažiavo į 
Kauną, kaipo Tautų Sąjungos 
įgaliotinis belaisvių ir tremti-

CUNARD LINIJOS
Laivas

SAXONIA
Stačiai į Hamburgą

Cabin — $180.00 ir $5.00 War Tax 
Trečia klesa $125.00 ir $5.00 War Tax 

Kreipkitės pas arčiausį Cunard Agentų.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Dvasia

1,188,438.32 sk. arba apie 30 
nuoš. bendros sumos.

Paskirstytų bendrovėms pre
kių tarpe pirmąją vietą užima 
druska, kurios išleista suvirš 40 
vagonų, toliau eina žibalas —8 
vagonai, vyniai — 3 vag., alyva 
— 2 vag., silkės — 1% vag., 
sąsiuviniai — 1 vag.

Sąjungos apyvartos lėšos su
sidaro iš trijų svarbiausių šalti
nių: indelių, kurie sisteinatin- 
gai augdami liepos 1 d. sudarė 
526,108.55 sk.; bend. avansų — 
224.354.39 sk. ir Sąjungos nuo- 
savių kapitalų — 143.005.81 sk. 
Beto liepos 1 d. apyvartoje bu
vo skolos įvairiems asmenims 
ir įstaigoms, bendra suma ku
rios siekė 216.121.64 sk . ir 
maž-daug iškaščiuotas grynas 
pelnas 202.484.57 s.

Be prekybos operacijų Są
junga užsiėmė žemės ūkio pro
duktų supirkinėjimu, kurio a- 
pyvarta per 6 mėn. siekė 1.355.- 
600.15 sk. ir tokiu budu bendra 
sąjungos š. mt. pirmo pusmečio 
a'pyVarta| pasiekė 5.313.514.43 

sk.
Daugiausiai supirkta linų, 

kurių atiduota valdžiai suvirš 
25 vagonų. Kiaušinių supirki
nėjimas, pradėtas birželio mėn. 
gale, davė 157.294.28 sk. apy
vartos.

Linų supirkinėjimas visą lai
tą buvo trukdomas tuo, kad pi
nigai už atiduotus valdžiai linus 
paprastai buvo mokami už 2-3 
savaičių po. linų atidavimo. 
Nuolatinių valdžios kreditavi
mas apsunkina ir taip sunkų, 
dėl apyvartos lėšų trukumo, Są- 
, ungos finansinį stovį.

Neprekybincs darbuotės sri
tyje padaryta labai nedaug. 
Platus Sąjungos planas sutvar- 
<yti bendrovių sąskaitybą, pra
dėti jų reguliarę instruktuotę, 
organizuoti, sistematingas pas
tai tas visa tai neįvykdyta, nes 
tam darbui trukų žmonių. Pora 
mėnesių sąjungoje darbavosi 
du instruktorių, bet vienas jų 
mvo išrinktas į St. Seimą, kitas 
gi įstojo su sąlyga laikinai Są
augoje darbuotis. Trūksta 

žmonių, ir vienas iš to išėjimas 
—> priruošti juos, — bet tam 
reikia laiko. Liepos mėnesį vie
nas Sąjungos senesnių bendra
darbių pradėjo tvarkyti bendro
vių sąskaitybą.

Prekybos išlaidų padaryta 
per pusę metų 101.987.76 skat. 
ar 1,91% bendros apyvartos. 
Neprekybos išlaidų, skaitant ir 
“Sietyno“ leidimą — 42,075.15 
skatikų — tai sudaro 0,79% 
apyvartos. Pelnas brutlo sie
kia 346,547.48 sk. ar 6,52% ben
dros apyvartos; atskaitę iš tos 
sumos pusės metų prekybos ir 
neprekybos išlaidas, rasime,

Pinigai is 
Rockfordo

Saugok akly regėjimą Or. A. R. Blumenthal

Kadaikankinies dėl galvos skaudė
jimo /kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
įminę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums geriausį patarnavi
mą dėl

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATUS Aptiekos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

U SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
Sagerintą Oph-

lalmometer. Y- 
patinga doma at- 

___Kreipiama i val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 8. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
1 gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
Vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1615 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 dieną.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n C.
A. BARTKUS. Fru.

1«19 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

MEI 10* 
STRAIGHT

STPAIGHr
10 •

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk sav6 vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums,

I. LEVIS CIGAR MFC. CO.NowrkKJ.
Largest Independent Cigar Facfory inthe World

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmojo 1920 m. pusmečio 
Šiaulių sąjungos darbuotė. 

į Kalbant apie sąjungos dar
buotę, negalima bent keliais 
žodžiais nepaminėti apie tas 
bendras politines ir ekonomi
nes sąlygas, kuriose jos darbas 
buvo atliktas, nes koperativų 
Sąjungos, kaip ūkio organizaci
jos, darbas~daug pridera nuo 
krašto santykių su kaimynais, 
nuo krašto transporto, finan
sų valiutos stovio, nuo jo vidu
jinės tvarkos ir kitų bendrų są- 
lygų-

Negalima pasakyti, kad tos 
praėjusio pusemečio sąlygos bu 
tų buvusios palankios Sąjun
gos darbuotei. Visai sugriuvęs 
transportas ir įtempti santykiai 
su kaikuriais kaimynais metų 
pradžioje, toliau staigus mar
kės kurso puolimas, nedavė Są
jungai galimybės kiek plačiau 
išvysti savo prekybos ope
racijos. Teisybė — transportas 
gan greit buvo sutvarkytas, bet 
markės kursas mažne iki birže
lio mėnesio tvirtai surišo mus 
su Vokietijos rinka ir visai už
kirto kelią į kitų valstybių rin
kas. Anglijos mėginimai užriš
ti prekybos ryšius su Baltijos 
valstybėmis kol-kas pasibaigė (kad Sąjunga sutaupė iki liepos 
geru noru, nes žemas markės 
kursas padarė jos dirbinių kai
nas mums visai neprieinamo
mis.

Kartu su markės kurso puoli
mu pradėjo kilti prekių kainos 
ir Vokietijoje. Vyniai nuo 32 
—35 auk. pūdui metų pradžioje 
pakįlo gegužės mėnesį iki 200 
auk., druska nuo 14 iki 30 auk., 
cukrus nuo 4 iki 14 auk. Gegu
žės mėnesy Vokietijos pastan
gomis markės kursas pradėjo 
kilti; mažne kartu su tuo, bet 
netaip staigiai, pradėjo kristi 
prekių kainos.

Tasai bendram krašto akiui 
taigi ir koperacijai kainų puo
limas laikinai pastatė Sąjungą į 
gana sunkią padėtį, juo dau
giau kad krizisas prasidėjo 

darbymečio laiku, kuomet pa
prastai prekybos apyvartos žy- 
miar mažėja.. 'Čiletai delta tani, 
kad Sąjunga mažai teturėjo ^fž- 
sigulėjusių prekių, pirktų dar 
aukštomis kainomis ir didelei 
Sąjungos rinkai menkai pajus
tas krizisas greit praėjo ir jau 
liepos mėnesio pradžioje Sąjun
gos apyvartos pradėjo sistema- 
tingai kilti. '

mėn. viso 200,000 auks. Sąjun
goje dirbo kartu su valdybos 
nariais 19 mokamų darbinin
kų, kurių 13 Šiauliuose 4 prie 
Mažeikių ir 2 prie Gubernijos 
sandelio.

Sąjungos turtų Liepos 1 dic-

žemės ūkio produktai, kilnoja
masis turtas ir tt; didžiausi 
turto dalis yra prekėse, kurių 
bendra vertė siekia 1,059,116'.- 
58 sk. ir linai — 216,502 auks. 
(Bendra aktyvo suma—1,312,- 
074.96 sk) Prekės dcl atsargu
mo įkainuotos žemesnėmis ne
gu rinkos kainos Liepos 1 d.; 
taip žibalas (buvo apie 4 vago
nus) po 105 auk. pūdui, druska 
(apie 12 vag.) po 30 auks., vy
nini (apie V/z vag.) po 160 
auk., muilas “Babbitt” po 500 
auks. dėžė, plūgai po 5 auks. 
svarui, geležis po 160 auks. pū
dui ir 11.

Tos žemos, kainos, bendri Są
jungos šių metų pirmojo pus
mečio darbuotės vaisiai ir arti
nantis ruduo duoda teisės pasa
kyti, kad sunkesnis Sąjungos 
gyvenimo laikas jau praėjo ir 
kad į savo ateitį prekybos sri-

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, UI.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruže vi- 
čiaus aptiekę:

VVAUKEGAN
PHARMACY,

12 
o uit u 

I SIZKS

Sąjungos sandėliais liepos 1 d. 
buvo 88; mažne du trečdaliai 
jų yra Sąjungos nariai, įmokė
jusio įstojamąjį mokesnį ir pa
jų. Bendra per pusmetį išskir
stytų prekių vertė siekia 3,957,- 
854.30 sk. iš tos sumos Mažei
kių sandelio rajonui tenka

— [“Sietynas”]

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.'

3453 North Cicero Avc.
Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tuino, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregyi- 
tę. Prirenka teisingai akinius, vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SU, kampa/ 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronli- 
ką, — nervišką ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8 
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

...... ............ ........!
DR. CHARLES SEGAL '

Praktikuoja 15 metai
Ofisas *

4729 So. Ashland Aven 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
Iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. lyto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880
.... i .................................................................. ....

DR. M. HERZMAN
18 RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonai:

1005 Marion Street 
VVaukegan, III.

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

ANOLA 
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron
chais, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, •užkimšimo, galvos skau
dėjimo z 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- 
linkinčj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, III. ir Anola atvyks 
pas jus piimutiniu grįžtančiu 
pačtu.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
jatamauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III. 

Phone: Humboldt 5849

PRANEŠIMAS

Šiuomi turiu garbės pranešti, kad 
perkėliau savo krautuvę į naują vie
tą, kuri randasi po No. 3548 So. Hal
sted St., tarpe 35to pleiso ir 36tos gat
vės. Todėl, meldžiami visi atsilanky
ti ir pamatyti mano naują vietą. Ant 
tokaus, stengsimės pardavot už že
miausią kainą, o duodami geriausi ta- 
vorą. Meldžiu nepamiršti mano nau
jo antrašo.

K. P. SIRUS,

3548 So. Halsted St.

Tel. Yards 8654
Mri. A. Michniewich
• ’ * AKUflERKA

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

8113 S. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrą lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 Iki vilai R

Z

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

3149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

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. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas narnų: Austin 2093.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

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. ■ 
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

i, .■■■■.a.har. -—,, mJi

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, Ui.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. S. BIEŽIS
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

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

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

S DR. YUšKA
: 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
■ 8 vakaro.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 3466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
PRANEŠIMAS

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

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Bes. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

■ Tel. Boulevard 2160

■ Dr. A. J. KARALIUS
■ Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.I

■ 3303 So. Morgan Street,
Chicago, Iii.

Tel. Pullman 8180
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
k: 8:80 vak.
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Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE

Reorganizuos LDLD. kuopą.
Galų gale, ir westsidiečiai mi

L. D. 45-tą kuopę. Tenka pažy
mėti, kad tai jie nutarė tik po 
ilgo svyravimo. Mat, iki šiol 
draugai vis mane, kad “bus ga
lima susitaikinti.” Jų viltįs te- 
čiaus neišsipildė. Netik kad 
nebuvo galima susitaikinti, bet 
ir pati knofia tapo palaidota. 
Liko tik kuopos vardas. Ir ne
stebėtina. Kada kuopoje pradėjo 
šeimininkauti “buvusieji žmo
nės”, tai daugelis rimtesniųjų 
narių visai paliovė lankylis į 
jos susirinkimus. Pasiliko tik 
vieni “buvusieji žmonės." Bet 
ir tie neilgai laikėsi. Pašuka-

vę, pasmarkavę jie dabar nuėjo 
kur jiems pridera: vieni pas vy
čius, kiti pas “taip sau žmo
nes”. Kuopa lodei paliovė vei
kusi. Beje, kaip kada jos var
das dar panaudojama tam, kad 
pridengus kitose kolonijose 
užsilikusių “buvusiųjų žmo
nių” nuogybę. Pa v., nesenai jie 
čia buvo surengę neva LDLD. 
45-tos kuopos vakarą. Bet tai 
nebuvo kuopos vakaras, tik bc-

2)
3)
4)

5)

Ma-

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

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

Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk 

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir 
moterįs visi neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Kada visa tani padarius galą 
kad fra inkš ta i nebesinaudotų 
musų kuopos vardu, tai senieji 
jos nariai ir nutarė reorgani- 
zuoti-atgaivinti ją. Sekamą sa
vaitę įvyks kuopos susirinki
mas. Jis, rodos, bus šaukiamas 
kartu su LSS. 22-ros kuopos 
susirink imu. Tai dėlto, kad di
džiuma LSS. 22-ros kuopos na
rių yra ir LDLD. 45-tos kuopos 
nariai. Taigi visi tie draugai, 
kur iki šiol priklausė kuopai ir 
kurie nesulaužė jos konstituci
ją, tegul atsilanko. Atgaivin
ti LDLD. 45-tą kuopą reikia to
dėl, kad musų organizacijos 
centras neužilgo išleis naują 
veikalą. Norint gauti jį, reikia 
užsimokėti nario mokestį. Tai
gi, pasiskubinkime.

— VVestsid ietis.

liais ir sesėmis kaipo su lietu
viais, o ne vien kaipo su tam 
tikros partijos sroves ar tikėji
mo žmonėmis^

Antra, supažindinti arčiau 
lietuvius su amerikiečiais tokiu 
budu, idant iš to butų naudos 
lietuviams kaip čia, taip Lietu
voj.

Trečia, daryti visu, kas gali
ma, idant padėjus Lietuvos rei
kalui ir Lietuvos žmonėms 
geriausiuose jų siekimuose.

Pirmasai kliubo surengtas 
vakaras La Šalie Otelio Raudo
nojoj Salėj, spalių 6 <!., sutrau
kė ne maža publikos, kaip lietu
vių, taip ir amerikiečių ir kitų 
tautų jaunimo; ir Kliubas šiuo 
pareiškia savo padėką visoms 
rėmėjoms, visoms lankytojoms 
ir lankytojams, kurių maloni 
parama davė puikaus pasiseki
mo vakarui kaip socialumo taip 
ir finansiniu žvilgsniais.

Ir dabar, gavęs iš savo bro
lių ir seserų tokio didelio pa
drąsinimo, tapjau gausiai pini- 
giškai savo kasą papildęs, Ame
rikos Lietuvių Dukrų kliubas 
rūpinsis stropiai siekti tų už
davinių, kuriuos jis yra sau 
pasistatęs.

Amer. iLiet. Dukrų vardu,
Liudytė P. Narmontaitė^ 

Chicago,
Spalių 12.20.

lietuvis, tūlas Joe. Judis. Ir jis, 
sensacingųjų laplkraščių žinio
mis, esąs “labai pavojingas.” 
Jie, girdi esąs “pirmas leitenan
tas” Chicagoj sulaikytojo “Le
nino sekretoriaus,” saldainių 
krautuves savininko, lietuvio 
Jono Jasinskio.

Je, ištiesų, prastų jie neareš- 
tuoja, lik “leitenantus,” “Leni
no sekretorius” ir kitus “vož- 
nius činovninkus,” kurie te- 
čiaus ir savo vardą tik dideliau- 
siu vargu tegali pasirašyti.

BRIDGEPORT

PALIKTA STORAGE’Y
$35.00

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

$35
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodama, 
'l'urime labai grašių 
atdyg lioa dienos ra
kandų seklyčiom! 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavua 
Priimami Liberty

$185, u i 
Gvarantuotas

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

špardavimas!!! 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 
Valkų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 b 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Tr visa?
kita buvo su vyru kalbė- 
Jis kalbėjo labai vyriš- 
aiškiai. Tik pasiklausy- 
“Ko-1 Amerikos darbr- 

nesugriaus Socialistų

“ŠLAPIOJ!” CHICAGA.
Degtinės! Chicagon pristatoma 

daugiau nei reikia.
A tint ink a m iv j i valdininkai 

jau kuris metas kaip pradėjo 
tardymų dėl taip vadinamojo 
“viskės skandalo”. Keli žmo
nės buvo pašaukti alkiausine- 
jimui, keli kiti sulaikyta. Bet 
kol kas šitie tardymai nieko 
gera dar nedavė. Artimiausie
ji “degtinės skandalo” kalti
ninkai dar vaikšto liuosi. Jie 
dar “nepagauti”... O tarp jų, 
kaip skelbiama, randasi ir ytin 
“žymių piliečių”: esamų ir bu
vusių politikierių ir dagi vienas 
kitas valdininkas.
ir patys tardytojai daug apie 
juos kalba. Bet tuo visa ir už-

“JAUNIAUSIAS KRIMINA
LISTAS.”

Apdegino savo panytę, kad ji 
nedavė jam — “kendžių.”

Chicaga turi jauniausį krimi
nalistą. Jisai yra keturių metų 
amžiaus kavąlierius, Rdbert 
Scanlan, gyvenąs 423 N. Lavvn- 
dalc gatvėj. Koronieriai užva
kar pripažino, kad jis yra kal
tas dėl pirmo laųisnio žmogžu
dystės. Tą žinogžudybę jis pa
pildęs sekamu budu: žaidęs 
gatvėj su savo taipjau jauna 
panyte, Dorothy Noble, ir kada 
ji atsisakiusi duoti jam “ken- 
dę,” jis degantį “inečį” priki
šęs prie jos “dresės”. Mergaitė 
labai a]xlegus ir nuvežta ligo
ninėn, pasimirus.

Pa virčio šerifas Peters te- 
čiaus gali nesidžiaugti: vesti 
prie kartuvių šitą “jauniausį 
kriminalistą’ jam1 neteks. Jį 
atsiėmė jo mama. Ji, sako, ir 
bausmę paskirsianti ar jau pas
kyrusi.

Chicagos apskrities (lomai.
Nuožmus Lietuvos priešai da

ro visa, kad pasigrobus ją į sa
vo rankas. Jie, tarytum duks- 
tantys žvėrys, terioja visą šalį. 
Jų pasimoj imama atmušti orga
nizuojasi visi sveiki ir galintįs 
laikyti ginklą Lietuvos piliečiai. 
Musų jaunuoliai, tarnaujantys 
jaunutėj Lietuvos armijoj, kar- 
žygingai mušasi su priešu, savo 
kraują lieja.

Amerikiečiai, stokime į darbą 
ir mes! L. G. D. Chicagos^ap- 
skritys, girdint šaukimasi pagal
bos iš Lietuvos, šiuo nori para
ginti visų L. G. D. skyrių valdy
bas, kad jos nieko nelaukiant 
šauktų susirinkimus ir rinktų 
aukas. Visa tai padaryti reikia 
kuogreičiausia — kol dar nevėlu 
eiti talkon Lietuvos žmonėms.

Beje, neužilgio įvyks Chicagos 
apskrities susirinkimas. Atsto
vai ir kyrių valdybos tegul bu- 
nie prisirengusios. Visi darban!

— Vincas F. Andriulis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

--------        - Zl'      _ _

■"TSeSkHTSTergin^111
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

ASMENŲ JIEŠKO.JIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 28 metų amžiaus be skir
tumo tikėjimo. Geistina, kad butų 
šiek tiek prasilavinusi valgį pagamin
ti.

Aš esu 29 metų vaikinas, laisvas; 
turiu gerą darbą ir lavus amatninkas. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. Su 
pirmu laišku paveikslą meldžiu pri
siųsti, 
duosiu.

Be paveikslo, atsakymo ne- 
Vyrų meldžiu nerašinėti.

C. L. B.
P. O. Box 145,

St. Charles, III.

Laikraščiai

RAKANDAI
UŽ STORAGE LfiSAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

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

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

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

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Glodeno. Girdėjau gyvena Mieson 
Ct., Iowa. Taip-gi Lucijos Glodenai- 
tės, po vyru Apecunienė. Meldžiu at
sišaukti; turiu laišką iš Lietuvos.

JUOZAS GLODENIS, 
R. 2, Box 202,

_______Benton Harbor, Mich.

Pasirodo,

PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ..............................
Čystos baltos žąsų sanitariškos

plunksnos svaras ................... $1.89
čysti balti žąsų puvai sv. ___  $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv......$2.25

BECKS DEPARTMENT STORE 
3823 So. Raisteli St.

98c

f—1 ' -11
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7* iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago/

Tai bent buveį prakalbos.
Praeitą seredą, spalių 13, 

Mildos svetainėje buvo sureng
ta “agitacijos prakalbos”. Ren
gė jas treičiasai “progresisčių” 
rajonas. Rengė tuo tikslu, kad 
susiagitavus naujų tos irųšies 

“progresisčių”. Agitatoriai bu
vo net du: viena moteris ir vie
nas vyras. Pirmoji teikėsi per
skaityti labai šaunų “referatą”, 
kurio turinį tegalėtų įspėti tik 
geras oro pranašas. Aš ir kiti 
klausytojai tegalėjome supras
ti tik tiek, kad jame po ketiatą 
kartų buvo minima Šeidcmeno 
ir kitų išdavikų ir pardavikų 
vardai.

Kas 
toju, 
kai li
kite, 
įlinkai
Partiją, tol jie neturės liuosy- 
bės”. Matot, kokią nevidone ta 
Socialistų Partija, 
kad visi tie musų gudruoliai,
kur iki šiol nuolat šaukė, kad 
“mums reikia, tik proletariato 
diktatūros”, reikia sugriauti “šią 
supuvusią tvarką” —< kad jie 
visi dar nežinojo tokio paprasto 
dalyko, būtent, kad visų nelai
mių priežastis yra Socialistų 
Partija... Valio, vyrai! Remki- 
le Palnierį ir kiek drūti kovo
kite su Socialistų Partija. Tai 
vienintelis jūsų jšganymas.

Maža to. Tas pats ‘išmintin
gas” kalbėtojas ir didis revoliu
cionierius [neužmirškite ir tai, 
kad jis kai tą, “draugo Frainos” 
draugams darant medžioklę, 
pats pirmasai kure pro langą 
ir vėliau juokėsi iš tų, kurie pa
teko j tų “draugų” rankas] pa
sakė dar vieną “šventą tiesą”. I 
Ji yra tokia. Lietuvos social
demokratai, girdi, eina kartu 

su lenkų imperialistais. Nežinia, 
kuo čia labiau stebėtis: ar tuo 
“išmintingu” kalbėtoju ar tų 
“agitacijos prakalbų” rengė
jomis. Gali būt, kad ir jos ir 
tas “kalbėtojas” visa tai skaito 
labai svarbia “agitacija”. Bet 
aš manau, kad reikėtų labai pa- 
jieškoti tokių naivių žmonelių, 
kurie šitiems sapaliojimams 
patikėtų ir todėl dėtųsi prie tų 
“progresisčių”. Bet—go ahead!

—A. K.

Vis dėlto, šis-tas išeina aikš
tėn. Laikraščių žiniomis, perei
tą savaitę, taigi tuo pačiu me
tu, kada ėjo tardymai ir vald
žios agentai, sako, visur landę, 
visur j ieškoję, kad gavus dau
giau lindynių prieš svaigalų 
platintojus bei jų pirkėjus, 
Cliicagon atgabenta daugiau 
kaip šeši tūkstančiai dėžių deg- 

1 tinęs. O dar dviejų vagonų 
laukta praeitos pelnyčio# naktį. 
Ar jų sulaukta — ftieks negali 
pasakyti.

Degtinė Chicagon atvežama 
iš Kentudky valstijos. Pir
miausia ji vežama į Pennsylva- 
nijos valstiją, o iš ten — ap- 
linkiniais keliais — Chicagon. , 
Svarbu dar pažymėti, kad ta
me bizny, kaip skelbia laikraš
čiai, dalyvaują du kongresma- 
nai ir vienas buvęs teisėjas. 
Kas jie — irgi “nieks nežino...” 

Sako, kad apskrities proku
roras Clyne jau kreipęsis į Wa- 
shingtoną reikalavimu, kad fe
deralinė valdžia pasiųstų spe
cialių investigatorių į Kentu- 
cky valstiją, kurie dar kartą Į 
turėtų 
dėl i us. 
riuose 
tinęs 
mui. 
veikti 
tai jie

tos deg- 
ipa uosti- 
pradėjo 

įstatymas,

Z"" 1 ..... .......
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.

Arti 88-th Street
j

Ras. 1139 Independence Blvd. CMcafc 
Telephona Van Buran 294

D R. A.A. ROTH
RŪBAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicaga 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 rjj.o; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 diena

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
DUKROS.”

“Amerikos Lietuvių Dukros” 
yra savitas Amerikos lietuvai
čių kliubas, besiskiriąs nuo ki
tų lietuvių moterų draugijų 
tuo, kad jis yra ne-srovine, ne
politine ir ne-tikybinė organiza
cija. Tarp jo !kol-kas dvide
šimt dviejų narių yra visokių 
pažvalgų, visokių tikybinių 
partiniųj ir politinių įsitikini
mų lietuvaičių. To kliubo sie
kiniai yra toki:

Pirma, susieiti su savo bro-

peržiūrėti degtinės san- 
Spėjama, kad kai ku- 
sandėliuose 
likę tik 
O x kada 

prohibicŲos
(sandėliai) buvo užvers

ti. Gali būt. Bet jeigu tame 
bizny dalyvauja tokici* “žymus 
piliečiai” kaip kad kongresma- 
nai ir teisėjai, — galite būti 
ramus. Visas tas “skandalas” 
bus tik tokia audra —■ šaukšte 
vandens, žmonės “viskės” dar 
nori. O jeigu jie nori, tai ko
dėl jiems nepristatyti jos, ir 
kartu nepasidaryti puikų biznį? 
Kodėl?

MEDŽIOKLĖS DAR 
TĘSIAMA.

Dar vienas lietuvis sulaikytas
Medžioklė “raudomiemsiems” 

išgaudyti dar tęsiama. Atatin
kamosios įstaigos praneša, 
kad Herrin’o miestely, pietinėj 
daly Illinois valstijos, praeitą 
pėtinyčią sulaikyta dar vienas

LAIŠKAMS POPIEROS.
Su dainomis — eilėmis.

Dabar Naujienų knygyne yra 
labai gražių laiškams popierų ra
šyti į Lietuvą. Tie laiškai yra 
su gražiomis eilėmis ir kvietko- 
mis.

Užsisakyk it tuojau
Kaina 1 laiško ir konverto 

su prisiuntimu 10c.
Surašąs Laiškų

I 1. Pas tėvus
2. Baltas karvelėli lėk į tą kraštą.
3. Pas pačią ir vaikučius
4. Užaugau kiemelyj
5. Kur banguoja Nemunėlis
6. Tikėk, kad grius tamsybių sienos
7. Kaip darže rūtelė
8. Į tėvus
9. Mylimąjai

10. Ant marių krašto Palangos mie
stelyj

11. Linksmas Pavasarėlis
12. Sveiki gyvi mano gentis, kas pas 

I Jus girdėti.
I 13. Pasakyk panytėle, ar tu mane

VIENI GRŪMOJA, KITI 
PELNOSI.

Kainos kurui dar nepinga.
Atatinkamųjų įstaigų valdi

ninkai jau kuris metas kaip ža
da traukti tieson papluša i las ku
ro spėk ulia tori us. Grūmoja,
bet tuo visa ir užsibaigia. Tie 
spėk ubą toriai elgiasi kaip tin
kami, ir gana. Jie lupa nuo pir
kėjų po dvyliką ir net po ketu-Į^yii. 
riolika dolerių už minkštųjų 14. Pas brolį.

... . 15. Gerk ir peškis, busi vyras,
anghųtoną! , 16. Pas savuosius

Tai yra negirdėtas plėšimas. I 17. Davatkų gadšinkos 
Keli metai atgal minėtųjų a n- ls- Knygynas
gitų tonui mokėta Uk penki ir n3{> Hal8ted gt 
pusę dolerio. Bet tai kas? Well, Chicago, III.
jeigu tai butų raudonieji — 
tuomet kita kvitą. Jie jau senai 
sėdėtų kalėjime ir jeigu norėtų 
iš jo pasiliuosuojti, butų reika
lingi užsistatyti po kelis tūks
tančius dolerių.

Pranešimai

**>*^^MMMMaMMMMMMMMMMM

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambaris 

vienam arba dviem vaikinam, be 
valgio arba su valgiu.

P. URBONAS, 
3313 So. Halsted St.

Tek: Drover 3720, 2-ras fl.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai; pirkėjęs gali rendavoti tuos pa
čius kambarius. Priežastis pardavi
mo, išvažiuoju į Michigan. Atdara 
vakarais.

2706 S. Emerald Avė.
2nd floor

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ ~~

REIKIA merginų j dirb
tuvę. Mes turime keletą gerų 
vietų į musų core room dėl 
moterų, norinčioms dirbti. 
Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite:
Employment Dept., 

tarpe 1 ir 5 vai. po piet 
INTERNATIONAL 

HARVEST CO., 
Traction Works, 
2600 W. 31 Blvd.

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai. Priežastis išvažiuoju 
į Lietuvą. Atsišaukite nuo 5 
vakare, po No.

2027 So. Union Avė.
iš pryšakio ant pirmų lubų

J. POCIUS

NAMAI-ŽEMĖ
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.

Pasigavo dukterį ir $150.
Pons William Meilins, 2240 

W. 23 St., pasigenda savo jau
nos dukters Paulinos ir šimto 
penkiasdešimties dolerių. Ir 
dukterį ir pinigus buk pasigro
bęs jo įnamis, tūlas Martin Sil- 
be (Zilbe-latvys?) Jisai dabar 
prašo, kad Marųuctte policijos 
nuovado kapitonas būtinai 
sirupintų sujieškoti jam 
tuos pusantro šimto dolerių

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks panedėlyj, 
spalių 18, kaip 7:30 vai. vakare Nau
jienų name. Visi Centr. Kom. nariai 
malonėkite susirinkti laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti.

J. J. Čeponis, Sek r.

REIKIA jaunų moterų, ant 
trumpų darbo valandų į genera- 
lę ofiso kafeteriją. Valandos: 
11:00 prieš piet iki 2:30 po pie
tų. Gera vieta. Atsišaukite:

SWIFT & CO., 
Employment Division 

General office Union Stock Yds.

nis 
lyj

PARSIDUODA -• 2 augštų medi- 
namas, elektros šviesa. Užpaka- 
garadžius. Atsišaukite.

2240 So. 50th Avė. 
Tel.: Cicero 5533, 

Cicero, III.

MOKYKLOS

pa- 
ir 
ir

Chicagoj pradėjo cirkuliuo
ti netikri pinigai. Tai “dešimtu
kai”, kurie yra padirbti iš alu- 
miniumo. Padirbti taip gabiai, 
kad juos nuo tikrų “dešimtu
kų” tegalima atskirti tik dėl jų 
lengvumo.

Calumet 
niasdešiint 
licija rado 
gaus lavoną.

upėj e, prie devy- 
penktos gatves, po- 
nepažįstamo žmo-

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.
Aukos rinkimų kampanijos 

fondui.
Cicero. — Per John Danielių:

J. Baske........
A. Kametis ..
F. Danielis ...
J. Bartkus ....
J. Jasutis ....
A. Gaimantas
J. Švėgžda ....
A. Adomaitis
J. Butman ....
A. Fisher .....
B. Butman ..
A. Slavinski .
M. Karinska .

Chicago. — Per LSS. 22rą kp.:
L. S. S. 22 kp...... .........  $15.00
A. Kundrotas ........................ 5.00
D. Maliorius........ ................ 5.00
A. Kemėža....... .....................5.00
P. Kemėžienė .....................5.00 kas žino pranešti ant šio adreso:

, k aa FELIX KAČERAUSKASbt. Strazdas........................  ».004435 So. Wood st<> Chicago, 111.

$2.00 
1.00 

. 1.00
1.00
1.00

. 1.00 
1.00

. 1.00 
1.00 
1.00

... 50

... 25 

... 25

Town of Lake. — S. A. L. Karei
vių 1-ma kuopa rengia prakalbas ant- 
radienyj, spalių 19, 7:30 vai. vak., J. 
J. Elias svet., 46-tos ir So. Wood gat
vės. Kalbės žymus kalbėtojai apie 
Lietuvos padėjimą ir Ex-Kareivių su
manytąjį Lietuvos kareiviams Kalėdi
nį Fondą. Publika kviečiama atsilan
kyti. —' Ex-Kareiviai.

North Side. — Norintis mokytis 
lietuvių kalbos (gramatikos) ar arit
metikos, ateikite panedėlyje, spalių 18 
d., 7:30 vai. vak. Association House, 
kambarys 8-čias, 2150 W. North Avė. 
Chicagos Lietuvių Dr-jos nariams lek
cijos veltui. Nenariams mažu primo- 
kėjimu. Naudokitės proga.

— Komitetas.

Roseland. — Kurie norite mokintis 
anglų kalbos ir aritmetikos, malonė
site ateiti Utarninke, Spalių 19, kaip 
7:30 v. v. Visų šventų parapijos sve
tainėn ir paduot vardus. Prasideda 
vieša vakarinė mokykla. — Komisija.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyks panedėlyj, 
spalių 18, kaip 8 v. v. Ch. Strumilo 
svetainėj. Yra nepaprastai svarbus 
reikalas, todėl visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime. — Valdyba.

LSS. 22 kp. nepaprastas susirinki
mas įvyks utarninke, spalių 19, kaip 
7:30 v. v. Meldažio svetainėj. Kiek
vienas LSS. 22ros kuopos narys šia
me susirinkime privalo dalyvauti — 
būtinai. Turime labai svarbių reika
lų, kuriuos atidėlioti nieku budu ne
galima. — Valdyba,
T“. . ....

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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

J. GINEIKIS, 
919 W. 33rd St.

Chicago, UI.

PAJIEŠKAU brolio Valerijono Ka
čerausko, metai atgal gyveno Pols- 
burg, New Jersey, dabar nežinau kur. 
Malonėkit atsišaukti pats» ar jeigu

FELIX KAČERAUSKAS ' I

REIKIA merginos arba moteries, 
stubą apšvarinti; mokestis nuo 12 iki 
13 dolerių savaitei ir valgis.

E. COHEN
5821 Winthrop Avė.

Tel.: Sunnyside 2524
Armitage 4843

PARDAVIMUI
PARSIDUODA POOLRUIMIS 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 duonke- 
pykla, bekernė. Pardavimo 
priežastis — savininkas išei
na į farmą.

12001 Indiana Avė.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė 
visokių tautų apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
938 W. 119th St. 
West Pullman, III.

PARSIDUODA saliunas, geroj vie
toj, arti didelių dirbtuvių, tirštai ap
gyventa apielinkė. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon, 
biznis — parsiduoda pigiai. 

1864 Stevvart Str. 
Kampas 21st Place

RAKANDAI

Senas

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda 
buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 
ir nedėlioj.

2810 W. Harriaon St.

vak.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio 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. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po naslmokini- 
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.

MOLEB BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

=?N
RUBSIUVYSTfl

Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing
Room 828, 74 W. Washington St.. ------ -------------- a

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir Jietuviškos 

calbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
cinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.


