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True translation fileti with the post-master at Chicago,’ III., Sept. 25, 1920 as required by the act of Oct. G, 1917

Lietuvos valdžia keliasi į Vilnių
Lenkai išnaujo grūmoja karu Padėtis Italijoj

Veržiasi prie Šeiny
Kariuomenė mušasi su darbi
ninkais ;septyni žmonės užmuš
ta, o du šimtai suareštuota; dar

bininkai užima naujų 
dirbtuvių.

Socialistų valdžia Siberijoje

Rusija įteike Lenkijai ultimatumą
LENKAI IŠNAUJO GRIMUO

JA KARU.

Lietuvos valdžia keliasi 
Vilniun.

Lietuvos Informacijų Biuro] 

iSHINGTONAS. Rug-

tinęs valstybės valdžia, veikian
ti sulig instrukcijomis iš Mas
kvos. Valstybės sostinė — Ver- 
chne-Udinsk.

Tomis pačiomis žiniomis, 
Verchne-Udin&ko valdžia pas
kelbusi ultiiii atimią, reikalau
dama, kad visos tolimųjų rytų

LONDONAS, rūgs. 25.
Exc range Telegraph agentijos 
žiniomis, kurių čia gauta iš 
Romos, T rine kilusių sumiši- 

I mų metu septyni žmonės tapo 
nušauta, o tūlas skaičius sun
kiau ar lengviau sužeista.

Kita žinia, kuri gauta iš Tu
rino, sako, kad riaušės prasidė
jo po to, kada darbininkai už-

True translation filed with the post- Į True translation filed with the post- 
’ master at Chicago, 111., Sept. 25, 1920
1 as required by the act of Oct. G, 1917

i/SITLitnZFkurio, Lenkn« nenori taikos 
atsiekė meta'.p darbininkų ir 
..liudytoju įgjkohniai, Italijos 
dailininkai vn naujų dirbtuvių;
i žinia ir nežai* , iš jų pasitrauk-i
Ii. Darbininkų d’ibuolojai at
virai prisipaž’s •*, kad jų patari-; 
. >;) darbinin’:f.i neklauso. Tai 
vv.ujusiai del'’- kilti jiems ne-.. , , x . i i nugarosis uoka algų už ;ą laiką, kti- J - 
•jo jie kon’: »1>: •, dirbtuves, i

Ir viešbučius!

Darbininkai ūži m i nė ja 
dirbtuves.

Tyko pasigrobti Lietuvą, Balt- 
gudiją ir dalį Ukrainos.

21 .dieną Valstybės Sek- j valdžios pripažintų ją esant teL
' sėta valdžia. Priešingai, sako 
uit imat um|as, Vcrclme-Udinsko 

dėlei naujo Lenkų grutnojimo armija akinsianti sau kelią 
visai neatsižvelgiant ką pasakys 
japonai.

retorini B. Colby tapo įteiktas 
Lietuvos Valdžios pranešimas,

karu po pasitarimų Suvalkų 
Kalvarijoj. Valdžios praneši
mas buvo toksai:

‘“Kuomet Lenkų delegacija 
yra pareiškusi Lietuvos Dele
gacijai Kalvarijoj, idant Lietu
viai tuoj atitrauktų savo ka
riuomenę už demarkacijos li
nijos, kuri buvo nustatyta 
Gruodžio 9 dieną, Lietuvos De
legacija buvo pareiškusi, jog ji 
sutiksianti atitraukti, bet rei-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 2«5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA ĮTEIKS LENKIJAI 
ULTIMATUMĄ.

Grūmoja nauju puolimu, jeigu 
bėgiu dešimts dienų nesutiks 
pasirašyti paliaubą mūšių.

master at Chicago, III., Sept. 25, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

VOKIETIJAI GRŲSIA FINAN
SINIS KIUŽIS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 19|7

Varšavos melai
Turinti 242 bilionu markių 

skolos.

da kariuomenei palieptai atida-
* ryti ugnį. Susirėmimo metu ! 
darbininkai daugiausia naudo- ; 
josi rankinėmis granatomis.

Didžiausio susirėmimo butu 
ties Garso Reiną Margherita 
aikšte, čia vienas kareivis už
mušta, o kitas pavojingai su 
žeista. Taipjau stiprus susirė
mimas įvyko P.iPazzo ir Via 
Chiglia distriktiiose. Pastaro
joj vietoj kulkasvydžiai veikė . 
net dvi valandi.

nARY2IUS ugs 25. — čia 
gautomis žiniomis, keliuose 
Italijos miestuose užimta vieš
bučiai. Padėtis Italijoj yra rus.

RYGA, rūgs. 25. [Rašo Daily 
News koycs’pondentas, Isaac 
Don Levine]. — Už Donibski’o, 
lenkų delegacijos pirmininko, 

los de- 
vadovauja- 
Grabski’o, 
Rusų-I>en- 

Tuo 
sėbrai

Stanislirvv 
visa, kad

BERLINAS, rūgs. 24. 
i modamas rezignacija, 
k:atu ir ministerijos

— Gru- 
o todėl 
krizisu,

Sako, kad Lietuvos teritoriją 
perėjo 80,000 bolševikų — iš 
Rytų Prūsijos; Lenkija dary

sianti “reikiamų žingsnių/*

PARYŽIUS, nigs. 25. —Gau-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LietuviŲ-Lenktj karas 
atsinaujino

Runai puola lenkus ties 
Gardinu.

Lietuvių kariuomenės butų su
daryta neutralu zona. Lenkai 
atsisakė priimti tokį pasiuly- 
jimą ir rugsėjo 18 dieną vaka
re pertraukė derybas. < 
reiškė, jog jie užpulsią 
kariuomenę rugsėjo 19 
nuo 6 vai. išryto”.

Pranešdama apie tat, 
vos Atstovybė 
Associated Prt
Varšavos nuo rugsėjo 19 die
nos, nauji mūšiai jau prasidė
jo.

Re to, rugsėjd 21 dieną gau
tas iš Kauno naujas kablegra- 
inas nuo Balučio, išsiųstas iš

Jie pa
mušų 
dieną

Lietu- 
nurodinėjo, jog 
*ss žiniomis iš

“Ryt keliamės Vilniun. Ad
resuokite viską Vilniun.

Lenkų fronte vakar lenkų 
žvalgybos ruožte, į pietus nuo 
Seinų, Lenkai mėgino artintis, 
bet atmušti mūsiškių ugnimi.

N a r u ševiči us, pi r m i n i nkas 
Lietuvių delegacijos arbitražui 
su latviais, šiandien išvažiuo
ja Rygon”.

RYGA, rūgs. 25. — Rusijos 
sovietų delegacijos pirminin
kas, Adolfas Joffe, šios dienos 
posėdy lenkų delegacijai pasiū
lė paliaubą mūšių, kuri, jo 
nurodymu, turi būt priimta bė
giu sekamų dešimts dienų — 
arba Rusai pradės žiemos kam
paniją. Šito, Joffes pareiškimu, 
sovietų valdžia tečiaus nori 
išvengti.

Savo pasiūlymą Joffe pradė
jo pažadėjimu atsiimti visą 
penkioliką taikos punktų, ku
rie buvo įteikta Minsko konfe
rencijoj ir kuriems lenkų dele
gacija pasipriešino.

Sovietų pasiūlytosios sąlygos 
paliaubai mūšių, kurios, kaip 
paaiškino Joffe, nustatyta* va
kar laikytame centralinio pil
domojo sovietų komiteto posė
dy Maskvoje, atsisako visų tų 
reikalavimų, kur turėjo tikslo 
sukurti Lenkijoj sovietų val-

licijos.
.Toffes pasiūlymai taikos per

spektyvą daro daug Šviesesne 
nei kad ji buvo iki Šiol.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SOCIALISTINĖ VALDŽIA
• SIBERIJOJ?

NĖ VALDŽIA NĖ DARBININ
KAI NENUSILEIDŽIA.

Nepaiso Japonijos pasimojimų.
Laukiama didelio angliakasių 

streiko.

TOKIO, rūgs. 24. — šiandie 
gautomis iš Vladivostoko žinio
mis, Verchne-Udinske, Siberi- 
joj, susikūrė socialistine bufe-

v

Pranešimas
“Naujienų” šėrininkams, 

kurie da negavote savo divi
dendų. Iš priežasties ne
teisingų adresų pasiųstieji 
dividendai sugrįžo, tad ku
riems priklauso dividendai 
malonėkite atsišaukti, arba 
prisiųsti jūsų teisingą ant 
rašą. Patėmykit, kad Nau
jienų Šėrų vertė pakilo.
“Naujienų” Administracija.

y _

LONDONAS. rūgs 
Didžiojo angliakasių 
klausimas vis dar neišrištas. Ir 
valdžia ir patįs darbininkai ma
tyt pasiryžę laikytis ligi pasku
tiniosios. Premieras Lloyd 

George siūlo, kad angliakasių 
reikalavimai butų atiduoti spe- 
cialei arbitracijos komisijai. 
Tai jis pasakė darbininkų dele
gacijai, kuri buvo atsiųsta pas

streiko

VARŠAVA, rūgs. 25. — šią 
naktį išleistas oficialiais lenkų 
pranešimas sako, kad į pietus 
nuo Grardino trįs bolševikų ka
riuomenės divizijos surengė ke- 

i prieš lenkus, 
i tečiaus tapo atmuštos.

į Tūkstantis užinutų rusų palik- 
vialdi- ta mūšio vietoj.

kad už-
Iki šiol veikimas tarp lenkų ir lietuvių 

Turine areštuota daugiau kaip tapo atnaujintas — dar dides- 
du šimtu įtariamųjų asmenų. j niy energingumu.
Darbininkai užgriebė laikraštį. ’ - ------------------------------

Laikraščio Nazione (Turine) True translation filed with the post- 
darbininkai susitarė ir užgriebė 
to laikraščio triobčsį. Jie sako, 
kad nuo šios dienos visus rei
kalus tvarkysią jie, o ne laik
raščio savininkai. Viename ban
ke to laikraščio darbininkų 
vardu padėta trįs milionai lirų 
—biznio reikalams vesti. Spėja
ma, kad tuos pinigus jiems su
teikė rusai bolševikai.
Pataria nevartoti prievartos.*
Darbininkų lygos taryba pri- 

ėmė rezoliuciją, kuria ragina
ma gyventojus užsilaikyti ra
miai, nevartoti prievartos ir 
netrukdyti pradėtąsias tarp 
metalo darbininkų ir samdyto
jų tarybas. Rezoliucija išspaus
dinta socialistų lienrašty Avan- 
ti.

Čia gautomis žiniomis, Itali
jos darbininkai pasidalino į du 
prešingu liogeriu. Tai dėl tos 
sutarties, kuri pareitą sąvaitę 
tapo padaryta tarp samdytojų 
ir darbininkų įgaliotinių. Ta 
sutartimi, kaip jau žinoma, ki
lusis metalo industrijoj krizisas 
norima išspręsti ramiu abipu 
siu nusileidimu.

Nori užimti palocius
Bicdnuomene čia labai su j u- 

dusi. Romoje, o ypač jos apie- 
linkėse jau nekartą bandyta 
užimti negyvenamuoisius (tur
čių) triobesius, palocius bei vi
las. Ryškiausiai tatai pasireiš
kė darant pastangų užimti pas
kelbusią Albani vilą, kuri prik
lauso kunigaikščiui Turloni’ui.

Užmušo nacionalistų vadą.
ROMA, rūgs. 25. — čia gau

tomis žiniomis, sumišimų metu 
Turine be kitų užmušta ir Jau- turioliką atakų 
nųjų Nacionalistų Asociacijos • kurios f - 
prezidentas, Mario Saulini.

Policija ir militariniai 
ninkai uoliai veikia, 
gniaužus neramumus.

Tuo pačiu pranešimu, karinis

master at Chicago, III., Sept. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6t 1917
LIETUVA RENGIASI RUSŲ- 

VOKIEČIŲ PIRKLYBAI.

KAUNAS, rūgs. 24. — Lie
tuvos užsienio reikalų ministe- 
rio Purickio pranešimu cliica- 
giškio dienraščio Tribūne įga
liotiniui, Lietuva rengiasi pra
dėti pirklybą su Rusija ir taip
jau besirengia tiesti kelią Rusų- 
Vokiečių pirklybai.

“Apsimainymas prekėmis 
tarp Rusijos ir Lietuvos prasi
dės neužilgio. Mes taipjau ma
nome atidaryti kelią siunti
niams tarp Rusijos ir Vokieti
jos” — pareiškė Purickis.

“Neužilgio bus atsiekta eko
nominio susitarimo tarp Vokie
tijos ir Lietuvos. Tai nesenai 
įvykusios konferencijos davi
nys.

“Lenkija kaltina Lietuvą, 
buk ši padariusi slaptą sutartį 
su Rusijia. Tai netiesa. Kada 
mes pasirašėme taikos sutar- 

t. Maskvoje, tai mes pareiškė
me, jogei busime neutralus. Ru
sai sąžiningai grąžino visą Lie
tuvos teritoriją, kurią jie buvo

mu 
daro 
kų konferenciją atidėjus, 
pačiu laiku Grabskio 
Varšavoje, susiburusieji milita-
rinėj l)mowskio partijoj, daro 
pastangų, kad sutrukdžius val
džios pastangas, besisickkrnčias 
daryti ūmia taika.

Karo partijos pienai.
Sakoma, kad Dmowskio 

frakcija turi dvigubo tikslo. 
Pirma, užimti Baltgudiją, Lie
tuvą ir tūlas Ukrainos srytis. 
Užimti pirma nei bus sutarta 
paliauba musių. Ir tai tuo išro- 
kavimu, kad, padarius taikos 
sutartį, šilas teritorijas jie ga
lės pasilaikyti sau. Antra, lauk
ti kol prasidės grumojaiiiasiai 
Rusų ofensyvas. Jeigu jisai ne
pavyks, tuomet visa tai Lenki
jai duos naujų progų taikos ta
rybose, o jeigu pavyks, Dmow- 
skFo frakcijai jis suteiks gali
mybės nuversti Witos-Daszyn- 
skio valdžią.

Iš lenkų šaltinių aš sužino
jau, jogei tuo laiku, kada rau
donoji armija artinosi prie 
Varšuvos, nacionalistai-demok- 
ratai ir militaristinė Dmowskio 
partija tikrai geidė, kad Var- 
šava pultų ir tuo duotų jiems 
progos sukurti naują valdžią 
Posene — nuverčiant dabartinį 
socialistų ir ūkininkų kabinetą.

Kaltina lenkų delegacijos 
sekretorių.

Nežinant p. Dombskiui len
kai vakar čia padare lokio įspū
džio, buk Rusai stengiasi' atidėti 
konferenciją, kuri nesušaukia
ma nuo praeito utarninko po
piečio.

Adolfas Joffe tečiaus įteikė 
p. Dombskiui laišką, kuriame 
atsakomybė dėl šito vilkinimo- 
si metama ant lenkų delegaci
jos sekretoriaus.

P-nas Dombski 
kad jo sekretoriaus
yra netikęs ir praeitą naktį pa
sitarime su Joffe, priėmė pasiū
lymą atnaujinti visatinę konfe
renciją šiandie, pietų metu.

pripažino, 
elgimąsi

BERLINO DIDVYRIAI.

Pasikoliojo ties Freiheit ir Vor- 
waerts redakcijų durimis.

IJtll, 1VU11 UllVU i j o • i

Jei angliakasių reikalavimų Įsiveržę pilin jie tečiaus pradė-
jo vaidytis: kiekvienas mat no- 

kambavį.
pasitartų.

Darbininkų vadai tečiaus pa-J įėjo gauti geriausį 
reiškė, kad priemiero pasiuly-(Neužilgio atvyko 
mas jiems nepriimtinas. Visn / įsiveržėlius išvijo, 
rodo, kad angVnkasių streikas seenų butą ir-Cellere viloje, ku-j 
įvyks jeigu paskutinėj valan- ri priklauso motinai Italijos 

koks nors ambasadoriaus Jungtinės*. Val-
’ r Mljobt.

doj tebus atsiekta 
tusito rimaš.

fokių jau

sikurė sovietai, Maskva dėlei 
to pareiškė nepasitenkinimo.”

■PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs. 24 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolęrių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais' Šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.48
Austrijos 100 -kronų............... $0.48
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.30
Danų 100 kroni} ................... $13.70
Finų 100 markių ................... $3.02
Francijos. už $1 ....... frankų 14.87 *
Italijos, už $1..............  lirų 23.70 .
Lietuvos 100 auksinų ........... $175
Lenkų 100 markių ............... $0.46
Olondų 100 guldenų ........... $30.75
Norvegų 100 kronų...............$13.40
šveicarų, už $1 ....... frankų 6.19
švedų 100 kronų ............... $20.10
Vokiečių 100 markių ........... <_

BERLINAS, rūgs. 21 (suvė
linta). -- Lustgartene komunis
tai šiandie surengė demonstra
ciją. Jų kalbėtojai stipriai už
sipuolė ant Nepriklausomosios 
Socialdemokratų partijos, kam ■ 
ji atsisakiusi dalyvauti rengi
me demonstracijos.

Demonstrantiai, atėję prie 
Freiheit, Vorwaerts ir Tageb-1 
latt triobėsių pareiškė ytin pik- ! 
tų žodžių tų laikraščių redakci
jų štabams.

ChioaigoJ ir apielinkėse. 
$L75 Giedri ir šilta.

finansų ministeris Wirlh šian-Ua iš Varšavos žinia sako, kad 
die netik privertė ministerių neveizint tautų lygos tarybos 
kabinetą, kad jis imtųsi šalies 
skolų klausimą spręsti, bet 
kartu įsigijo neginčijamos įtek
mės valdžios politikoje.

Nepaprastam jame kabineto 
posėdy Wirth aiškiai išdėstė fi
nansinę Vokietijos padėtį, pris
tatydamas prieš savo kolegų 
akis bilionus markių nedatek- 
liaus ir pareikšdamas kaltini
mo, jogei “nelemtumas finan
sų reikaluose yna netikusio 
šeimininkavimo liudymas.” 

Konfiskuos kasyklas.
Pasekmėj šito aiškaus daly

kų padėties pristatymo, kabi
netas kaip vienu balsu nutarė Tatai akyvaizdoj šitokio laužy- 

spręsti mo neutralumo, Lenkų valdžia 
konfiskavimą painformavo ir Lietuvos val- 

anglies kasyklų, gi ekonomijos džią ir tautų lygą, būtent, kad 
reikalų ministeriui įsakyta pa- galų gale ji bus priversta dary- 
ruošti įstatymų sumanymą — ti reikiamų žingsnių, kad savo 
remianties komisijos socializa- kraštą apgynus — kol specia- 
cijos reikalams tyrinėti rapor-1 Hoji

Wirlb’o pranešimu, Vokieti
jos skolos dabar siekia 
242,700,000,000 markių.

nuosprendžio, kurį ji padare 
dėl kilusio tarp lenkų ir lietu
vių ginčo, lietuviai vis dar tebe
tęsia karinį veikimą.

Tikrinama, kad Kauno valdi
ninkai bolševikų kareiviams iš 
Rytų Prūsijos leidžia pereiti 
Lietuvos teritoriją ir kad iki 
šiol per Lietuvą perėjo astuo- 
niasdešimts tūkstančių bolševi
kų ir tuo sustiprina raudonąją 
armiją. Tarp jų, sako, randasi 
du tūkstančiai Spartako orga
nizacijos narių.

Rolševikai vis dar naudojasi 
Vilniaus-Gardino geležinkeliu.

tuč tuojaus pradėti 
klausimą apie

apgynus
tautų Ij 

į skirta neutralumo išlaikymui, 
pradės veikti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
Amerikos laivas teikia para

mos bolševikų priešams.

SEVASTOPOL, nigs. 24. — 
Čia atvyko Amerikos laivas 
Faraby. Atvežė amuniciją, kuri 
duodama mainais už grūdus ir 
vilną.

SUDEGĖ 7,000 STATINIŲ 
DEGTINĖS.

' Nuostolių pridaryta už tris me
lionus dolerių.

CHOLERA KORĖJOJ.
20,000 žmonių serga, 9000 

mirė.
TOKIO, rūgs. 25. — Vėliau

siomis žiniomis, Korėjoj susir-1 
go cholera dar penkiolika tuk- 
stačių žmonių. Seniau buvo 
pranešta apie penkis tukst. su
sirgimų. Tuo budu Korėjoj da
bar serga cholera dvidešimt 
tuksančių žmonių. Iš jų devyni 
tuksiančiai jau mirę.

LEZINGTON, Ky., nigs 25.— 
Čia gauta žinių, kad Cedar 
Rrook distilerijoje, ' Tyrone 
miestely, vakar sudegė septyni 
tūkstančiai statinių degtinės. 
Gaisro priežastis nežinoma. 
Nuostolių esą pridaryta už tris 

, inilionus dolerių.

Pradėjo tardymus.

CHICAGO. —- Atatinkamieji 
valdininkai pradėjo tardymus 
dėl menamųjų suktybių pra
eitų balsavimų metu. Skanda
lai! esą įvelti abiejų republiko- 
nų partijos frakcijų šulai — 
Lowdeno ir Thompsono sekė
jai.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon ir pilnai at
sako už siunčiamus pinigus. Lietuvoje į vie
tines paštas pinigus išsiuntinėja Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankas.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj. Naujienos draftus 
ant didesnių sumų parduoda pigiau negu ban
kai.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į 

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St, Chicajro. III.

/
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EžERfiNŲ PADANGĖJ.
Gal nei vienam apskrity nėra 

tiek ežerų, kiek Ežerėnų. Tu r 
būt nuo to ir miestas turi koki 
nušaukimą. Kaip visur Lietuvo
je, taip ir šitam apskrity dau
gybė bežemių ir mažažemių. Jų 
padėjimas visai blogas — gaila, 
kad nėra jogios darbininkų or
ganizacijos, jie visai pamesti li
kimui — ant "Dievo valios’*. 
Prieš karą tokie bežemiai gerai 
pelnydavo iš ežerų, dar prie vo
kiečių ir gi nebuvo suvaržyti, 
taip pat nei prie bolševikų — 
buvo dėl jų liuosas įėjimas į eže
rus ir nežiūrint, kad karo lau
ke visą laiką gyveno, veinok pa
dėjimas buvo pakenčiamas. Pa
ėmus musų valdžiai visus van
denis savo žinion, bežemiai ir 
mažažemiai irgi nenusiminė, 

nors ir nebuvo kas juos suorg-a- 
nizuotų, ant tiek buvo ir patįs 
susipratę.

Tuojaus sudarė žvejų sąjun
gą, kad tokiu budu atkreipus į 
save vyriausybės domę, padavė 
prašymą, kad niekam kitam ne
išnuomotų ežerų, kaip tik gyven
tojams palei ežerus, kaip tai bu
vo apie Avilius, Imbradą, Ežerė- 
nus.

linkėję, liko išnuomoti žydeliui. 
Todėl tokių bežemių ir mažaže
mių padėjimas liko visai striu
kas tokiuose brangiuose laikuo
se,—o uždarbių jokių nėra; taip 
vargšai ir smilgsta. Jei kuris 
turi kuinelį užsiima spekuliaci
ja; kiti tokią spekuliaciją varo 
sėdėdami namuos mygdami 
"slaunią Lietuvos tautišką sa- 
magonką”.

— Ežerėnų apskrity labai ma
ža mokyklų, ypač po kaimus, to
dėl’ sunku, kad žmonėse butų su
sipratimas. Savivaldybės mo
kyklų neįstengė atidaryti tiek, 
kiek reikia. Antra, liko sunkus 
karo pėdsakai, žmonės nuskurę, 
o dar musų apylinkėj neišsaky
tas brangumas, pinigų nevienodu 
mas; rusų rublių skylėtų neima 
nei vtildžia, nei žydeliai ; tuo tar- 
pu tokiam padėjime geriausia 
dirva įvairiems spekuliantams; 
iš to viso skriauda tamsiems 
žmonėms. •
Švietimo Ministerija jokios pa
šalpos, nei nurodymų neduoda, 
net ir visai mokyklų reikalais 
nesirūpina, tai jau aišku, kaip 
diena. Galų gale kam čia rupin- 
ties kitais, bet tik pačiam ponui 
ministeriui su savo valdinln-

Ir musų “grudonačalninjcas" iŠ 
leido įsakymą žodis žodin, kaip 
Kauno, Į kelintą dieną įsakymą 
jau plačiai žinojo visuomenė, o, 
šalty šiai net turėjo pasirašyti, 
kad yra skaitę įsakymą.

Mes, darbininkai, dabar bijom 
ir išsižioti apie krikščionių de
mokratų ir liaudininkų darbus 
Seime, nes neturime 5000 auks. 
baudos užsimokėti. [“S-d.”]

Trijų mėnesių darbai.
Kaip tik buvo pradėta žemės 

reformos klausimas Seime 
svarstyti, socialdemokratų frak
cija siūlė pirmiausia nustatyti 
tos reformos pamatinius dės
nius, būtent: 1) kurias žemes 
reforma palies, 2) kokiomis 
sąlygomis, 3) kam ir kokiomis 
sąlygomis tos žemės bus duo
damos valdyti. Socialdemo
kratai šiais klausimais buvo 
nusistatę štai kaip: 1) imti vi
sus stambiuosius žemes ukius 
(dvarus) visliek ar valdiškus 
ar nuosavius, 2) už dvaro že
mę, trobas, inventorių neduoti 
jo valdytojui jokio užmokes- 
nio, 3) tuos dvarus pavestį val
dyti žemės ūkio taryboms, ku
rios spręs kūrins žemės plotus 
duoti pavieniai valdyti, o kū
rins reikia valdyti nedalijus.

Rodosi socialdemokratų nu
sistatymas aiškus ir vienintė-

Su šiuo laišku siunčiu jums 
paveikslėlį — tai bolševikai be
laisviai, kurie ėję ant Lietuvos 
1919 m. kaipo Kapsuko Lietu
vių Bolševikui kareiviai. Visi 
jie paeina iš Maskvos ir jos 
apielinkės; apie juos Amerikos 
lietuvių bolševikai pasakodavo, 
kad tai esą lietuviui. Paveikslė
lis Imtas rugpiučio 15, 1920, 
ant Vitauto Kalno. Aš buvau 
nusisamdęs juos kelioms valan
doms padaryt tam tikrą darbą, 
tai jie čia, atlikę savo darbą ir 
papietavę, silsisi. Juos galima 
sanndyt visokiems darbams, 
kiek pamokėjus ir pavalgidi- 
nus. Kad nueini į stovyklą, tai 
visi apninka ir prašosi, kad im
tum prie darbo (nes mat duo
da pasirinkt). Lietuvos karei
viai apsieina su jais gana man
dagiai ir mažai sergėja, nes nė 
vienas jų nenori dabar grįsti į 
Rusiją. Besikalbėdamas su jais 
patyriau, kad tai mobilizuotie
ji, ir jie visai nepritariantys 
bolševizmui. Jie visai nežino
ję, kur juos-varo kariauti. Pa
sakos apie Lietuvių Bolševikų 
Kariuomenę 'neturi nė jokio 
pamato, čia ant paveikslėlio 
matysite ir vieną chicagietį, 
mano draugą, kurs dabar jau 
visai kitaip mano apie juos, ne 
kaip būdamas Amerikoj.

— A. Rypkevičia.

Moksli: Žmogų Dabina-Atneša

GefhHB
Nepraleiskit šios progos, kur bus 2 sykiu atkar

tota 4 veiksmų drama

“BEDARBE’’
Spalio (October) 10 dieną, 1920, M. Meldažio svet.,
2242 West 23 Place. Pradžia 6:30 valandą vakare.

Los geriausiai žinomi artistai, tai be abejonės 
ir atvaizdinimas bus geresnis negu praeitame sykį. 
Režisorius P. Sankunas.

Visuomenė labai reikalavo pamatyti 2rą sykį 
“Bedarbę”, tai ir pamatys. Mes buvome priversti 
atkartoti ir nesuvilioti visuomenę su pilna užduo
timi. Su prielankiu užkvietimu,

I

Lietuvių Laisvės Kliubo Komitetas.

Šokis su Rožių Dovanomis
rengia

Auksinės Rykštės Lietuvaičių Paselpinis Kliubas 
Subatoj, Rugsėjo 25-tą, 1920 
MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242 W. 23-rd Place
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 55c., su karo taksais 

Muzika Tarųuinos Jazz Band
Visus kviečiame atsilankyti.

Bet čia nežinia ai’ mažažemiu! 
pavėlavo susiprasti ar tiesiog Vy 
riausybė nenorėjo jiems išnuo
moti, — gana to, kad jie ne ga
vo, bet visi ežerai Ežerėnų apy-

kais šviesu ir užtenka. Tat be
žemių ir mažažemių vargams— 
nei galo nesimato, o apšvietus 
reikalai ir visai užmiršti.

[“S-d."] A. žansparnis.

SocialdemokrataS
Lietuvos Social-Demokratu

Partijos Organas
Vienatinis tikras Lietuvos darbininkų reikalų 

išreiškėjas.

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

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

liai galimas, jei mes ištikro no
rime visą biednuomenę žeme 
aprūpinti, o ne tik tuos, kurie 
pinigų turi.

Bet šitaip rišo klausimą tik 
sauja lė socialdemokratų, o iš
rišo jį kr.-dem. su darbo fede
racija ir liaudininkais. Jiems 
s.-d. frakcijos nusistatymas ne
patiko. Besirūpindami darbo 
žmonių gerove jie rado reika
lingu išleisti štai kokius įstaty
mus:

1) Dvarininkams leisti par
duoti dešimtą savo žemių dalį 
už pinigus. (Dvarininkai, jei 
nori, ir, žinoma, gali nusipirk
ti)- .......

2) Iš tų žemių, iš kurių bus 
duodama kariškiams, bus gali
ma duoti ir bežemiams bei ma
žažemiams, bet valstybe jiems 
jokios pašalpos neteiks. Kuo
met ir klek reiks už tą žemę 
mokėti, nieko nepasakyta. (Iš 
bežemių galės žemės imti, ži
noma, lik kiek turtingesni, bet 
ir tai mažą gabalėlį, o tie ką nė 
grašio neturi, ką nė karvutės 
neįsigyveno, tie darbininkai že
mės imli nepajiegs).

Mes išanksto žinojam, kad 
liaudininkai su1 kr.-dem. vi
siems darbininkams žemės ne
duos, ir mes apie tai savo lai
ku darbininkams sakėm. Net 
žemę j 3 menesius paimti iš 
dvarininkų nepajiegė. Jau per
nai rašė kr.-dem. “'Laisvė” ir 
darbo federacijos “Darbinin
kas”, kad dvarus reikia darbi
ninkams patiems imli; bet ir 
dabar, kuomet jų rankoje Sei
mas, jų rankoje visa Lietuvos 
valdžia, dvaruose darbininkai 
po senovei dirba dvarininkui. 
Kodėl? Gal socialdemokratai 
kalti? [“S-d."] J. P—tis.

Laiškas iš Kauno.

Tel. Yarde 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.
' Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.

Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 
mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

“Socialdemokrato” prenumerata Amerikon
• $2.00 metams

Pavieniai numeriai 
po 5 c.

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

[Rašo sugrįžęs Lietuvon'
/ “naujienietis”]

KAUNAS, VIII. 19.
Kaune dabair viskas ramu. 

Karo stovis veikia pilna to žod
žio prasme. Mobilizacija eina 
ramiai. Mobilizuojama vyrai 
iki 27 metų. Girdėt, kad Vil
niuj taippat eina mobilizacija, 
— tai Kapsuko su Angarieciu

Kaune yra daug iš Amerikos 
parvažiavusių pažįstamų: Lau
kis, Anupras Ka ralius, Bri j li
nas ir daugelis kitų. Laukis 
dirba Valstybės spaustuvėj kai
po rankinis raidžių rinkėjas, 
bet nelabai patenkintas. Pr. 
Butkus važinėja po Vilniaus 
guberniją organizuodamas vals
čius ir Šaulių sąjungą. Kiti vi
si vaikščioja Kaune, Laisvės 
Alėja, j ieškodami kelio į Ame
riką ...

Pinigų kursas šiandie Banke 
42 auksinai už vieną dolerį, o 
pas spekuliantus 45% auksinų.

Džiaugsmą, Girbufl ir Laimą
Didelis vargas dabar žmogui 

be mokslo. Nemokintas žmogus 
yra visų skriaudžiamas ir nieki
namas. Ant., tamsių žmonių 
sprando kur. kas lengviau jodi
nėti. Juk mes visi matome, ži
nome, ir suprantame, kaip sunku, 
nemiela, nepatogu, ir keblu gy
venti nepšviestam žmogui.

Taigi kiekvienas privalo viso
mis išgalėmis darbuotis, kad į- 
<y ti mokslą. Nes tik tas moks
las, kurį įgysite AMERIKOS 
LIETUVIŲ MOKYKLOJE, bus 
tikras, naudingas, garbės vertas. 
Darbininkams ir amatninkams 
noksiąs yra reikalingas ir nau
dingas. Mokslas jus nenusilp- 
nins, nenumarins, nenualsins; 
bet atgaivins, paguos, prikels iš 
griuvėsių. Tąsik netunosite su
kniubę pa vargų naštą; negyven 
rite skurde, kuomet turėsite 
ibelną apsišvietimą. Jeigu jus 
pripažintumėt ir suprastumėt kp 
kia yra nauda, nėra nei mažiau
sio iš roką v i mo, atidėlioti moki- 
iiimasi ant toliaus, bet tuojaus 
pradėtumet darbą. Turėkite no
rą pasinaudoti gerais patarnavi
mais iš šios mokyklos, kuri duo
da kiekvienam auksinę progą ir 
{eras pasekmes.

Todėl, su didžiausiu džiaugs
mu ir pasišventimu privalote ru 
pintis visomis pajiegomis, idant 
prašalinti tamsumą... Maža nau
da stovinėti ant gatvių kerčių 
užkabinęjant praevius; dar ma
gesnė nauda praleisti laiką ir gra 
sius smuklėse. Tuomi pačiu lai
ku galėtumėt atsiekti naudingą 
tikslą atsilankydami gerą mo
kyklą, kuri išauklėtų jumyse 
Šviesų protą ir priteiktų tvirtą 
valią; štai taptumėt tinkančiais, 
mandagiais, pasišventusiais vi
suomenės nariais.

žinoma, mokslas yra neleng
vai atsiekiamas dalykas; bet po 
kintami visi pelningesni užsiėmi
mai pakliūna. Užtai mums vargs 
tantiems ir tarp apgaudinėtojų 
gyvenantiems yra vienantinis 
mokslas; jis yra musų išgany
mas ir labiausiai reikalingas 
kiekviename žingsnyje.

Kad norite būti garbingais, 
galingais, laimingais, tai lanky
kite AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLĄ. Gerus laikus turė
kite praleizdami valandas prie 
knygos, prie skaitymo, prie tobu
linimo savo proto. Pažinę musų 
mokyklą negalėsite atsidžiaugti. 
Tą pabaigę mokėsite gerai Ang
liškai kalbėti, rašyti, skaityti, 
aritmetikos ir suprasite daugelį 
kitų dalykų. Su tikra pagarba, 
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas.
AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA.
3106 S. Halsted St., Chicago, UI.

Pirma Iškilminga Baliu
rengia

Lietuvos Dukterų Kliubas Amerikoje 
Seredoj, Rugsėjo Sept. 29,1920 La Šalie viešbuty 

Red room 19 lubų

Pradžia 8:30 vai. vakare

K Tikietus galima gauti pas panale Bronzaitę aptiekoj 4559 So. 
Hermitage Avė., J. J. Elias bankoj 4600 So. Wood St., Metro p ai i ton 
State Bank, 2201 W. 22 St. ir prfG durų baliaus dienoj.

Gerbiamieji, piętyyiai ir Lietuvaitės, visi nuoširdžiaį esate kvie
čiami atsilankyti į šį puikų balių, Dar tokio baliaus Chicagos lie
tuviai neturėjo, todėl jaunimas, čia jums viena iš didžiausių progų. 
Neužmirškite, kad čion susirinks puikiausias jaunimas iš visos Chi
cagos. Bus šokami seni ir nauji šokiai. Kliubas deda visas pa
stangas, kd Jums suteikti ir duoti Jums progos gražiai ir linksmai 
laiką praleisti. Todėl neužvilkite. Visi į Balių.

Kviečia KOMITETAS.

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS SU PROGRAMŲ
rengia Pirmyn Mišrus Choras 

Visas pelnas skiriamas palaikymui Viešo Knygyno 
Nedėlioj, Rugsėjo 26-tą, Knygyno svet.

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 6:30 vai, vakaro.

Kviečiame gerbiamąją visuomenę skaitlingai atsi
lankyti,, kur galėsit išgirsti linksmų dainelių ir kitokių 
pamarginimų programą. Kviečia Komitetas.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

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

Seklyčioms rakandų eilės yra valiausios mados; 
devynios apmuštos tikra molina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro
gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sugėdysite betik $37.00

nt 75 nuošjmčius.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.,
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

' Tel. Canal 114.

Graikiškos Serbentus. PRANEŠAME apielinkės lietu
viams, kad mes užlaikom puikią už
eigą pasilinksminimui ir pakeleiviai 

Skryniose po 56 svarus, 25 centai guli gauti puikią nakvynę. Patama- 
svaras. Kam mokėti augštas kai-, rimąš pirmos klesoa. 
nas už vazinkas, jeigu •.serbentus at
sako taųi pačiam tikslui.

Prisiųsk pinigus su užsakymu, $14 
skrynia. •

THE PI LOT GROCERY . ‘ 
1133 No. 5th Springfield, Illinois' 

Bell Phonc Capitol 329

ALEX ARMON IR JOE POCIUS 
936 W. 33rd Street, 

Telephone Y arda 2750.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

■■■■■■■■■B■■■■■■■■■■ 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiM
' , ATPIRKĘ $10,000 sandėlį 
bankruto išpardavime, mes 
duodame musų kostume- 
riams pasinaudoti proga iš
pirkti tą sandėlį sučėdijant 
ant 50 c. nuo dolerio. Sandė
lis susideda iš sweater-coat 
visai šeimynai; merginų dre 
šių ir vaikų drapanų. Veikit 
tuojaus. Kalbame lietuviš
kai

ŪUBENSTEIN BROS., 
4911 S. Ashland Avė.

2)
3)
4)

5)

Žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
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, UI. '

Tol. Austin 737
DR. MARY A 

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
_ - Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegyste ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
aro na su elektra, parodančia ma

žinusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
deldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampa* 
Xrihiand 4*®. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Rempaa Ashland Avė.

Pbone Drover 966h.

Ryt. 1139 Indepeiidrnce Blvd. Chicago
Telephon* Van Baran 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10 —11 ryto; 2—3 po piet
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Pats persitikrinka ir kitam pranešk. Mes jums pata
riant prisiųsti mums savo antrašą, o mes prisiusime jums 
kataliogą dykai. Mes turime didelę krautuvę ir dirbtu
vę. Užlaikom visokius muzikališkus instrumentus, Victro- 

las, lietuviškus rekordus dideliame pasirinkime ir lietu
viškus volelius grojikliams pianams, visokių dainų ir šo
kių. Visiems patarnaujame geriausiai. Meldžiame atsilan
kyti musų krautuvėm arba prisiųsti savo antrašą.

Victor Victrolas nuo $25.00 iki $700.00.

KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH. Dar Tebesitesia Dr. A. R. Blumenthal

Kimball 
Instrumentai 
Viena kaina 
visiems ir 

visur

< kimball-

Daugiau kaip 
$500,000 
Insrrumenty 

yra vartojama 
kasdien

THE FAMOUS KIMBALL
PI ANOS and PLAYERS

Parsiduoda dabar, musų pasitikinti ir gerai žinoma 
muzikališkų tavorų krautuvė, parduoda juos už Kimball dirb
tuvės kainą ir ant lengvų išmokėjimų.

Nusipirk sau patinkamą Kimball’o dirbtą pianą šitoj 
jums parankioj krautuvėj.

Atdara vakarais dėl jūsų parankumo.
The Eagle Co. duoda jums pilną vertę už jūsų pinigus 

šiame vienos kainos geriausios rūšies tavorų išpardavime. 
Musų sumanumas vėl pasirodo šiame geros rūšies muzika
liškų instrumentų išpardavime, musų gerai įtaisytoj naujoj 
krautuvėj, tik ką užbaigtoj.

Kimball Pianai — $435 iki $715.
Kimball PJaycrs — $715 iki $1045.

Turi daug Victor Victrolų 
muzikališkų instrumentų.

3236 So. Halsted St.

Eagle Afusic Co.,
- Victor rekordų ir kitokių

Ncdėlioj, rugsėjo 19 d., vie
tos lietuviai turėjo sutaisę de
monstraciją protestui prieš 

Limkų pasikėsinimus ant Lie-1 
tuvos. Demonstracijoj daly- į 
vavo apie 5000 žmonių. Nešė 
daugybę iškabų su visokiais už- 
:tisais, kaip antai: “10,000 De
troito lietuvių protestuoja prieš 
Liukų melų politiką ir reika
laujam, kad Amerikos valdžia 
pripažintų Lietuva”. “Jeigu vil
kas turi tiesos veršį vadint drau
gu, tai Lenkai turi liesos va
dinti Lietuvius draugais”. “Len
kai valdys Lietuvius mirusius, 
o n? gyvus”. Ir lt. Atmaršavus 
į llarmony salę keli kalbėtojai 
sakė .prakalbas, o bažnytinis 
clioais gražiai sudainavo kele
te dainelių. Demonstracijoj 

dalyvavo taipjau ir ukrainie
čiai, deltogi buvo sugiedotas ir 
Ukrainą himnas.

— S. Shimktfs.

ELIZABETH, N. J.

Pranešimas West 
Pullmano Lietuviam

Rugsėjo 10 dieną A. Lutvino 
svetainėj buvo prakalbos su
rengtos atskirų I. W. W. uni
jos narių, nes čia jų kuopos 
rtra. Nors plakatuose buvo 
skelbiama, kad prakalbos ren- 
r;i mort protestui prieš Lenku 
I uolinių Lietuvos, tečiaus kal
bėtojas Geležėlė kalbėjo vien 

flpie I. W. W. uniją. Po pra
kalbu vietos komunistėliai darė 
t iukšmo, kaip Laisve juos kad 
išmokino, bet publika nutildė 
iuo; šaukdama: “Sėskitės, mu- 
čelninkai 1”

— J. B. Viturukas.

ROCKFORD, ILL

pardavimas numažintom kainom naujai atidarytoje LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖJE 4201 Archer Avė. ir daugmusų nauji ir seni pirkėjai pasinaudojo tą 
ja proga. Kam reikalingi rakandai, atsilankykit pas mus pirmu negu eisit kur ki
tur, o persitikrinsite, jog aplaikysite savo pinigų verčios, aprič teisingo ir man
dagaus patarnavimo.

V. MAKAVECKAS. Bendroves 
pirmininkas per kurio pastangas 
Lietuvių Rakandų Krautuvė įgijo 
visuomeniškų užsitikėjimą ir išbu
jojo taip į taip svarbią visuomenei 
įstaigą. Užprašo ir ant toliau jo 
patarnavimu naudoties.

M. J. KEZES. Bendrovės sek
retorius ir kasininkas po priežiu- 
ro gurio ir bus vedama naujai 
atidarytoji krautuvė ant 4201 Ar 
cher A ve. Musų pirkėjai jau 
turėjo progą su juom susipažin
ti,' ir neapsivils jeigu su savo 
reikalavimais, kreipsis prie jo, o 
jis kaip ligšiolei suteiks kiek
vienam širdingą ir teisingą pa- 
tarnavmą.

1). ŽEMAITIS. Visiems gerai 
pažįstamas Wcst-Sidės biznienu< 
dabar musų bendrovės stambus ak- 
cijonierius ir dalininkas, užprašo 
visus savo draugus ir pažįstamus 
atlankyti jį jo naujame užsiėmi
me, o jis pasistengs kiekvieną už
ganėdinti.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880
V— ... ■ /

Idant davus progą musų pirkė

jams šiuo nupiginimu pasinaudoti

abi krautuvės bus atdaros kožną va

karą iki 9 vai. tiktai per šį mėnesį

i» furniture
JFurniture, Rūgs, Stovės. Setfing Machines, 

Talkincf Machines, Pianos, Gtc.

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 1^0 St-

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

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

Lietuvių Rubsiuvių 
prakalbos. K.ilbė- 
vardo neįsidomėjau 
tos bendrovės nau- 
Buvo taipjau plati- 

kooperacijos 
laikraštis

Didžioji Krautuvė 
1930-32 So. HALSTED STREET 

Chicago, Illinois
Phone CanaL6982

ĮJU—mirMĮMT,

Skyriaus Krautuvė 
4201 ARCHER AVENUE

Chicago, Illinois
Phone McKinley 3171

KAKTANAS, APTIEKORflS
523 \Vcst 120 St., W. Pullman, III. 

Tel. Pullman 169.

Praeitą subatų (rugsėjo 18) 
čia buvo 
Iknd'rovės 

tojus — jo 
aiškino

dlngiuną.
nemas Lietuvos 
reikalams pašvęstas 
“Sietynas”, leidžiamas iš Rasei
nių. Dabar girdėt, kad ir Roek- 
f< rde įsikūrė Lietuvių Rūbų
Siuvimo Bendrovės skyrius. 
Laimingos kloties.

t u vos Laisvės Paskolos Sky
riaus prakalbos. Kalbėjo kok-

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai pri- 

siųsk savo paveikslą, kad atgaivintų mu
sų širdis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 
yra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
čios ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 
be žodžio. O tamista užganėdinsi save, ir 
savo draugus, kad atlankysi musų paveik-

slų išdirbystę. J. p. RASHINSKI,
Atlas Art Studio 3202 So. Halsted St.

bu buvo labai panaši į Stilsono 
pi įkalbas, dėlto mūsiškiai vie
tos bolševikeliai gausiai sutei
kė jam aplodismentų, tam kl 
rikalų oratoriui. Mat tasis gy
rė rusų bolševikus. Rodė dar 
ir paveikslų, bet jie buvo labai 
neaiškus. Ar pardavė kiek bo- 
nų, nežinau.

— Revoliucionierius.

Rusiškes ir TurkHkc« Minos
12th STREET
Tel. Kedlie 8902

8514-16 W. 12th S
Art| St. Louta A**

CHICAGO, ILL

Žydų skerdynės 
Seinuose.

miestų ir tuojaus pradėjo plė
šti krautuves, pliekti gyvento
ju;, skriausti moteris. Buvo iš
pieštos 25 krautuvės ir apgrob
ta 150 atskirų butų, iš ko nuo
stolių padaryta iki 2 milijonų 
m’rkių. Dvidešimts’dvi niote- 
iiyr> tapo išžagintos. Rugsėjo 
9 dieną įsiveržė į sinagogų pil
ni Odų laike lenkų kareiviai, ir 
užpuolę ant rabino ir kitų, ku
rie meldėsi, nutraukė nuo jų 
UŽ: 
kino ir daužė.

i
Seinų, Punsko ir kilų mies-j 

te’ių gyventojai yra pasiuntę t‘u’ta 
prie Lietuvos Valdžios delega-į 
cija, maldaudami, kad jie iš- 
n: ujo nebebūtų atiduoti po 
L< ūkų karinės valdžios globa. 
Deki šių | 
Valdžia tur 
vi nytų Valstybių valdžios pa-

Pramonės Tarybos Dircktoria- 
to susirinkimas.

Paaiškėjo, jog nuo laiko Ta
rybos įsteigėjų susirink i'mo, 

kursai buvo liepos 31 dieną, Di- 
rektoriatas yni pasiuntęs Lie
tuvos Valdžios žinion priimtuo
sius galutinoj redakcijoj Sta
tuto įstatus, paruošęs aplikaci
jų formas ir projektą atsišau
kimo j visuomenę delei Ameri
kos Lietuvių Pramones ir Pre-

^HBBH'BBHHHHHHHBHHHBI

; Reumatizmas Sausgėla. ■
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas 
gybė 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą

ligas; mums šiandie dau- 
žmonių siunčia padčka-

įvilkimus'ir visaip juos {nic- kyJ)OS Tarybos įsteigimo. Susi
rinkime buvo svarstoma apie

paskelbti visuotinojo 
susirinkimo protoko- 

slatulai ir atsišaukimas. 
Be to, svarstyta klausimas apie 
įvairių prekybos ir pramonės

priežasčių Lietuvos j bendrovių registraci ją Lietuvo- 
r garbės prašyti Su-! Je > . 1 1 i V • -s. 1 1

55c arba dvi už $1.05.

Itistin Kulis
3259 So. Halsted SI. Chicago, III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS'“, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JOHN KUCHINSKAS

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857 .

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. 5. BIBdS*
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St, kampas 
Lcavittt St. Phone Canal 6222. ¥*• 
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nu« 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo riete; 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

. ■■ "neeiui'MM——%>. bu er-iij-. ■

Telephone Yards 5082

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

i
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto i 

ir nuo 5 Iki 8 vakare.
f

J Tel. Boulevard 2160

S Dr. A. J. KARALIUS 5
■ Gydytojas ir Chirurgas
[ VALANDOS: 9—12 ryto '
1 2—9 vakaro
j 3303 So. Morgan Street, ■
• Chicago, Dl.

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 Abstraktus 

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

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

Tel. Canal 2552.

* ir- apie jų teises. Prašyta 
pr gaminti arba jeigu yra pri
siųsti normalinis statutas pa
našioms bendrovėms.

Tolinus svarstyta klausimas 
apie persiuntimą pinigų Lietu
von. Išreikšta pageidavimas, 

idant toksai pinigų siuntimas 
per įvairias lietuvių įstaigas ir 
bankas butų kiek suvienodin
tas ir kad patsai pinigų siun
timas eitų stačiai Lietuvon, be 
Vokietijos tarpininkystės. Bu
vo teikiami įvairus sumany
mai. Nutarta paruošti prane
šimai apie tat, kaip galėtų bū
ti suorganizuota, ir sušaukti 
Iii tuvių bankų ir šiaip lietuvių 
įstaigų, kurios užsiima! pinigų 
siuntimu Lietuvon, pasitari
mas, kursai turės įvykti spalių 
6 dieną 10 vial. ryto.

Visais Amerikos lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Tarybos 
reikalais prašoma kreiptis ad
resu Lietuvos Misijos, 257^West 
71 st Street, New York, N. Y., 
Lithuanian Board of Trade and 
Industry.

Amerikos Lietuvių Prekybos 
ir Pramones Tarybos Direkfo
rintas, kaipo šio pasitarimo su
manytojas, turbūt paskelbs pa
kvietimus ir pačią šio pasitari-

tiri prie Lenkų Valdžios, idant 
panašus užpuolimai, kuomet 
daromos yra pastangos suda
ryti tarp Lenkijos ir Lietuvos 
ta kos sanlikiai, nebepasikarto
tu. Be td, turiu garbės pa
brėžti, jog visi šie biaurus len
ku karei vijosi antpuoliai ant tai- 

gyventojų yra atsikartoji- 
tų pačių įvykių, kurie jau 
buvę, kuomet pernai Sei- 
ir Punskas buvo užimti

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
Perkelia ofisą i People Teatre

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po pieta.

6 iki 8 rak. Nedėk 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet
Tel. McKinley 26S

Vi - ■ '' - • t-TO--------- ignrsy

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro]
Lietuvos Atstovybė Ameri

koje yra gavusi žinias apie len
kui kariuomenes phdarytasias 
žydų skerdynes Seinuose, kuo
met ji laikinai buvo tų miestą 
užėmusi. Lietuvos Valdžia bu
vo pasiuntusi rugsėjo 13 dienų 
tam tikrų komisiją ištirti apie 
tos kariuomenės žygius ir da
bar tos žinios liko nuo Lietu
vos Valdžios rugsėjo 21 dienų 
gautos ir suteiktos atskiroj no
toj nuo rugsėjo 21 dienos Val
stybės Sekretoriui, B. Colby. 
\ “Gerbiamas! Tamsta:

“Mano vyriausybes įsakymu 
aš turiu garbės pristatyti Tam
stai pranešimų apie biaurų el
gimąsi Lenkų ’ kariuomenės, 
kuri išnaujo buvo užėmusi 
Lietuvos Seinų ir Punsko mie
stus. Lietuvos Valdžia turi gar
bės kreipti Suvienytų Valstijų 
ddmę į sekamuosius faktus, 
kurie tapo patvirtinti tam tik
ros komisijos paskirtos ištyri
mui. Rugsėjo 8 dieną 5 vai. po 
piet pirmos ir antros Lenkų di- Misijos bute, New Yorke, įvyko | ___
vizijos kareiviai įėjo į Seinų Amerikos Lietuvių Prekybos ir'mo dienotvarką.

m u 
yra 
na i 
lenkų kariuomenes ir kad at- 
k: khis šios Lietuvos dalies gy
ventojų pasipriešinimas prieš 
enkų okupaciją gali būti pra

šalintas ne kitaip, kaip tik jei
gu ji bus pavesta Lietuvos Val
džios žinion, kuriai ji ir teisės 
žvilgsniu turėtų priderėti.

Reikšdamas pagarbos 
ženklus,

J. VILEIŠIS 
Lietuvos Atstovas Amerikoje

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

dirbtuves. Ca*h arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

CarteFs Liitle Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
PĖJ1MO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Iš Amerikos Lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Tarybos 

veikimo.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: v 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted St.. Chicago.

1HHBHBHHHHHHBHHHHHHB 
; DR. YUšKA : 

J 1900 S. Halsted St. ■
Tel. Canal 2118

į Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 g 
II vakare. B

Rezidencijai 2811 W. 68 St !
Tel. Prospect 3466

IBBBBBBBBB1BIBIBBBBR 
, ........................ .. ........ . -......L . ........................— ■ ■■

A 
Tel. Pullman 842 ir 8180.

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojai ir Chirurgas 
10900 Mlchlgaa Avė. Rocelande.

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

Reikalaukit tikrojo CRH52? HLLS
(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)

Rugsejd 11 dieną Lietuvos

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 et. kamp.Marehfield at.
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Chicagoje eina dviejų 
“baseball” organizacijų tar
dymas. Išėjo, mat, aikštėn, 
kad į jas įsiskverbė korup
cija (papirkimas). Po pri- 
sieka sudėti kaikurių žmo
nių liudymai sako, kad pe
reitų rudenį, kuomet White 
Sox lenktyniavo su Cincin- 
nati lyga delei pasaulio čam- 
pionato “baseball” žaidime, 
tai svarbesnieji žaidėjai bu
vo papirkti ir išanksto buvo 
sutarta su jais, katra pusė 
turi laimėt.

Papirkimas buvo padary
tas tuo tikslu, kad galėtų 
pasipelnyti “gambleriai”, 
statydami pinigus ant 
tos žaidėjų pusės, kuri tu
rėjo laimėt žaidimų. Ir kai- 
kurie tų “gamblerių” prisi
pažino pelnę šituo budu po 
$2000, po $3000 ir po dau
ginus.

Šitų dalykų tardymas la
bai nupuldys “baseball” 
reikšmę amerikiečių akyse. 
Iki šiol jie buvo be galo įsi
mylėję į tų žaismę. Ji skai
tėsi populeriškiausiu šalies 
sportu.

Ir nėra abejonės, kad tai 
yra geras sportas. Geresni 
būdų išmankštyt žmogaus 
kūnų sunku ir sugalvoti. 
Bet, deja, tas sportas jau se 
nai yra patekęs į komercijos 
rankas. “Baseball” žaidė
jai yra profesijos žmonės, 
kurių jiegos yra parduoda
mos už pinigų; ir tie, kurie 
jas perka, daro iš to pelnin
gą biznį.

Prie šito biznio, pagalios, 
prisidėjo da ir “gamblerla- 
vimas”. Ir geras, sveikas 
sportas tapo visai supurvin
tas.

Pelnų gaudymo sistemoje 
ir švariausi dalykai tampa 
subiauroti.

Reakcionierių 
pageidavimai.

Amerikos klerikalų suva
žiavime tapo tarp kitko nu
tarta “prašyt Lietuvos val

džios (per atstovybę), kad 
tiems Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, kurie ne
perka Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonų, butų uždėta tam 
tikra mokestis, kada anie 
grįš Lietuvon“.

Paikesnio nutarimo nega
li būt. Paskola yra laisvos 
valios dalykas. Jų duoda 
tas, kas nori, kas turi pini
gų ir pasitiki skolininku. 
Kas nenori arba negali sko
linti, to versti negalima, nes 
tai butų jau ne paskola, o 
konfiskavimas arba stačiai 
plėšimas.

Valdžioms kartais prisek 
na prievarta imti turtų iŠ sa
vo piliečių. Bet jeigu yra 
toks reikalas, tai teisingu
mas reikalauja, kad konfis
kavimas butų pradėtas nuo 
tų, kurie turi atliekamo tur
to.

Lietuvoje yra prisikrovę 
daugybes turto dvarininkai. 
Bent dalį jo paėmus į vals
tybės rankas, iždas butų ne
sunku pripildyti.

Jeigu Lietuvos lobininkų 
turto neužtektu, tai butų ga
lima pakratyt krepšius tų 
pralobusių lietuvių, kurie 
gyvena Amerikoje. Čia yra 
šimtai “dvasiškų tėvelių”,

Kas pažangesnis: anarchizmas, 
sindikalizmas, komunizmas 

ar socializmas?
III.

Sekantis iš eilės “izmas” 
yra komunizmas.

Tuo vardu yra vadinama 
labai įvairus judėjimai. Ko
munistų buvo senovėje ir vi
duramžiuose; jų buvo kele
tas dešimčių metų atgal ir 
yra dabar. Ir tarp tų įvai
rių laikų komunistų yra 
daug skirtumų. Be to, yra 
didelių skirtumų ir tarp ko
munistų, gyvavusių arba 
gyvuojančių tuo pačiu lai
ku.

Bet mes čia neketiname 
nagrinėti visas komunizmo 
rųšis. Imsime tiktai tą, ku
ri viešpatauja šiandien ir 
kuriai vadauja Rusijos bol
ševikai.

Ji labai žymiai skiriasi 
nuo socialistinio judėjimo, 
ką stengiasi pabrėžti ant 
kiekvieno žingsnio ir patys 
tos srovės vadai. Socialis
tams jie nesigaili tokių epi
tetų, kaip “parsidavėliai”, 
“geltonieji”, ”buržuazijos 
uodegos” ir tt.

Šis komunizmas tečiaus 
turi vieną labai svarbią y- 
patybę bendrai su socializ
mu. Jisai pripažįsta valsty
bę ir valdžią. Tuo jisai, ly
giai kaip ir socializmas, 
griežtai skiriasi nuo anar
chizmo ir sindikalizmo.

Komunistai (bolševikiški) 
neturi to naivaus įsivaizdi- 
nimo, kad naują visuomenės 
tvarką galima įvesti, nekliu
dant valdžios ir ignoruojant 
valstybės organizaciją. Prie
šingai, jie mano, kad kelias į 
darbininkų pasiliuosavimą 
gali eiti tiktai per užkaria
vimą valdžios — paimant 
valstybės organizaciją į dar
bininkų rankas.

Tai reiškia didelį žingsnį 
pirmyn, palyginant su anar
chizmu ir sindikalizmu. Kai
po būtiną visuomenės per-]

ti, ekonomijos srityje, sindi- 
kalistų keliu. Todėl sindi- 
kalistai pirma labai karštai 
simpatizuodavo komunis
tams; tiktai šiandie jie ėmė 
aštriai kritikuot juos, kada 
bolševikai pasuko į valstybi
nio socializmo kelią.

Pirmutinė bolševistinio 
komunizmo stadija tuo bu
du yra kaip ir sindikalizmo 
tąsa. Sindikalizmas-gi yra 
tąsa komunistinio anarchiz
mo.

Mes jau žinome, koks ry
šys yra tarpe sindikalizmo 
ir anarchizmo. Pamatinė 
anarchizmo idėja yra neap
ribota asmens laisvė pilna 
nepriklausomybė asmens 
nuo asmens. Anarchizmas- 
komunizmas pakeičia as
menis kuopomis; pas jį vi
suomenė susideda ne iš at
skirų laisvų asmenų, o iš lai
svų komunų. Sindikalizmas- 
gi tas komunas įkeičia pra
moninėmis darbininkų or
ganizacijomis, kurios gali 
būti taip didelės, kaip būrys 
darbininkų stambioje dirb
tuvėje arba net ištisoje pra
monės šakoje. Iš tokių su- 
organizuotų darbininkų bu
rių, paėmusių dirbtuves į sa
vo rankas, turi, pagal sindi- 
kalistų pieną, susidėt visuo
menė.

Bolševistinis komunizmas 
daro dar vieną žingsnį to- 
liaus. Jisai prie sindikalis- 
tų pieno prideda dar valsty- 
bę.

Ta tvarka, kurią pradžių- 
je mėgino įvykinti Rusijos 
komunistai, turėjo būt to
kia: visuomenės rėmai yra 
valstybė, kontroliuojama 
darbininkų, o tuose rėmuose 
gyvuoja darbininkų organi
zacijos, valdančios dirbtu
ves. Valdžios tikslas iš vie
nos pusės yra padėt darbi
ninkams atimt dirbtuves iš 
kapitalistų, o iš antros pu
sės — tarpininkaut susižino
jime tarpe atskirų dirbtuvių 
ir taip pat tarpe dirbtuvių 
ir žemės ūkio.

Šitas pienas nepasisekė, 
kadangi Rusijos darbininkai 
neįstengė patys vesti dirbtu
ves. Valdžia turėjo paimti 
jas į savo rankas. Negana 
to; ji net panaikino visas 
darbininkų komitetų teises 
dirbtuvėse. Dirbtuvių ve
dėjais ji paskyrė komisarus 
ir suteikė jiems diktatorišką 
galią. Darbininkai turi da
bar tiems komisarams, dirb
tuvių viršininkams, “nusi
lenkti be pasipriešinimo”, 
kaip sako Leninas. Pagalios, 
dirbtuvės tapo įvesta net ka
rinė disciplina.

Šitokiai tvarkai industri
joje atitinka ir panaši tvar
ka valstybėje. Komunistų 
valdžia Rusijoje yra diktato
riška, turinti neapribotą ga
lią ant piliečių. Vietiniai 
valdininkai yra statomi Ir 
atstatomi centralinės vald
žios. Spauda, organizacijos, 
susirinkimai yra po absoliu
čia valdžios kontrole.

Formaliai tą valdžią turi 
savo rankose darbininkų kle- 
sa. Kitos klesos ne tiktai 
nedalyvauja valdžioje, o ir 
neturi balsavimo teisės. Bet 
ir darbininkai ne visi yra 
prileidžiami prie valdžios, o 
tiktai “parinktieji” — tie, 
kurie priklauso komunistų 
partijai. Ta darbininkų da
lis tečiaus, kuri priklauso.

kurie ne tiktai puikiai gyve
na, o ir turi tūkstančius do
lerių pasidėję bankuose ar
ba įdėję į visokius biznius. 
Jie tikrai gali apseiti be tų 
“svieto marnasčių”. Kode! 
tad neuždėti ant jų mokes- 
ties?

Yra čia, be to, ir didokas 
skaičius gerai pasiturinčių 
biznierių. Jie dažnai mėgs
ta skelbtis kaipo dideli ‘tė
vynės mylėtojai”.

Taigi, jeigu reikia prie
varta imti iš žmonių turtą 
valstybės reikalams, tai turi 
būt pradėta nuo šitų ele
mentų. Kada jau bus paim
ta iš jų, kas galima paimti, 
nedarant jų biedhesniais už 
darbininkus, tada, jeigu da 
reikės pigigų, bus galima 
reikalaut, kad visi duotų po 
lygią dalį.

Jeigu imti prievarta, tai 
ėmimas turi būt teisingas: 
pirmiausia iš tų, kurie turi 
daugiausia.

O jeigu nėra prievartos, 
tai negali būti bausmės tam, 
kuris neduoda.

Jeigu valdžia nori, kad 
žmonės gausiai skolintų jai, 
pinigus, tai ji turi gerais 
darbais įgyti jų pasitikėji
mą.

varto sąlygą, komunistai 
stato užkariavimą organiza
cijos, apimančios visą visuo
menę. Todėl jiems yra daug 
lengviaus, negu sindikalis- 
tams, išrišti gamybos su
tvarkymo klausimą, nuver
tus kapitalizmą. Įgijus kon
trolę ant valstybės, galima 
ne tiktai išvyti kapitalistus 
iš dirbtuvių, o ir sureguliuot 
santykius tarpe pramonės ir 
ūkio ir taip pat sutvarkyt 
darbo vaisių padalinimą.

Lengviausias būdas tam 
yra pastatyti dirbtuvių ve
dėjais valstybės tarnautojus 
ir jų priežiūrai taipgi pa
vest komunikacijos priemo
nes (gelžkelius ir tt.) ir pre
kybą. Valdžia tuomet pas
kiria kiekvienam žmogui 
darbą, valdžia gamina, nu
stato kainas ir pristato pro
duktus tenai, kur jų reikia. 
Kiek gamint ir kokias kai
nas imti, gali apskaitliuot 
valdiškas statistikos depar
tamentas. Kad butų lygs
vara tarpe gamybos ir var
tojimo ir tarpe atskirų ga
mybos šakų, reikia tiktai, 
kad atskiri valdžios depar
tamentai susižinotų tarp sa
vęs ir veiktų pagal bendrą 
pieną.

Šitokią tvarką, ištiesų, ir 
įvedė, arba stengiasi įvesti, 
Rusijos komunistai-bolševl- 
kai.

Tai yra, kaip jau musų 
skaitytojai žino, valstybinis 
socializmas.

Bolševikai tečiaus pasirin- 
ko jį ne susyk. Pradžioje 
jie manė galėsią išvengti jo. 
Kada jie nuvertė laikinąją 
valdžią, tai jų obalsis buvo, 
kad dirbtuves turi paimti į 
3avo rankas darbininkai, ku
rie jose dirba, ir vesti jas 
per savo komitetus ir tary
bas. Reiškia, pradžioje Ru
sijos komunistai mėgino ei

komunistų partijai, yra pa
statyta po partijos centro 
diktatūra; partijos nariai Ir 
tuopos turi be pasipriešini
mo pildyt savo centro palie
pimus.

žodžiu, visa galia komuni
stinėje Rusijoje yra sukon
centruota būrelyje žmonių, 
iš kurių susidaro ^partijos 
centras. Tas būrelis per val
stybės biurokratiją kontro
liuoja ir valstybę ir pra
monę.

Šitokios rųšies “socializ
mą”, žinoma, galima įvykin
ti bent kada. Tam nereikia, 
kad darbininkai butų susior
ganizavę, apsišvietę ir apsl- 
pažinę su industrijos vedi
mo klausimais. Užtenka, 
kad jie turėtų pakankamai 
nuolankumo ir pasiryžimo 
pildyt savo vadų valią. To
dėl komunistai ir nesupran
ta tos socialistų nuomonės, 
kad socializmo įvykinimas 
reikalauja tam tikro darbi
ninkų subrendimo laipsnio; 
tokį argumentą jie skaito 
“darbininkų mulkinimu”.

Bolševikiškas “socializ
mas” tečiaus negali paten
kinti darbiųinkų, išmokusių 
vertint savo laisvę ir teises. 
Jisai įvykina lygybę, o ne 
laisvę.

Komunizmui Rusijoje te
ko atlikti tas darbas, kuris 
senai buvo atliktas demo
kratinėse t vakarų Europos 
šalyse: sugriaut viduram
žių sistemą, paremtą luomų, 
teisių ir privilegijų skirtu
mais. Didelę dalį šitų skir
tumų vakarinėje Europoje 
panaikino absoliutizmas (nc- 
apribotoji monarchija), pa
darydamas visus žmones, iš
skiriant mažą saujalę, betei
siais. Kitą dalį tų skirtumų 
panaikino buržuazinės revo
liucijos. Jos suteikė pilie
čiams lygias (daug-maž) tei
ses.

Rusijoje-gi viduramžių si
stemos pamatai nebuvo iš
ardyti ligi pat antrosios re
voliucijos. Tą darbą, kur} 
dirbo Europos absoliutiz
mas ir buržuazinės revoliu
cijos per šimtus metų, kad 
prirengus dirvą demokrati
jai, čia dabar reikėjo attikti 
umu laiku. Todėl čia tapo 
pavartota revoliucijos ir de
spotizmo priemonės kartu.

Bet despotizmas gali tik
tai sulygint, o ne paliuosTot. 
Proletariatui-gi laisvė rupi 
ne mažiaus, kaip lygybe 
Pradžioje savo judėjimo ji
sai, tiesa, labiausia linksta 
prie socializmo dėlto, kad 
jam puola į akį “neteisybė” 
visuomenėje, didelis skirtu
mas tarpe turto ir neturto. 
Tame judėjimo laipsnyje ir 
atsiranda komunizmas, ku
rį Engelsas apibudina, kai
po “lygybės komunizmą” 
(Gleichheitskomuismus). Te 
čiaus juo ilgiaus darbininkai 
(Gleichheitskommunismus). 
Tečiaus jpos ilgiaus darbinin 
kai kovoje prieš savo išnau
dotojus, juo labinus pabunda 
juose savo žmogiškos vertės 
supratimas. Tolyn vis la
binus jie ima branginti save 
laisvę, savo teises kaip pri
vatiniame gyvenime, taip ir 
dirbtuvėje ir valstybėje. Ši
tas laisvės vertinimas darbi
ninkuose, pagalios, taip išsi
plėtojo, kad jisai darosi 
svarbiausiu akstinu jų ko
voje. Senos industrijos ša-

yse darbininkai šiandie su 
didesniu užsidegimu kovoja 
delei teisės organizuoties ir 
turėt balsą darbo sąlygų nu
statyme, negu delei užmoke- 
sties.

Tokie darbininkai anaip
tol nesutiks būti po valsty
binės biurokratijos diktatū
ra, kad ir ta biurokratija 
susidėtų iš pačių darbinin
kų. Jie reikalauja apsi
sprendimo teisės, demokra
tijos, ir valstybėje ir indus
trijoje.

Taigi išsiplėtojusia darbl- 
hinkų judėjimas yra toli nu
žengęs nuo tų idėjų, kurias 
skelbia komunizmas. Ko
munizmas yra nesubrendu- 
sio darbininkų judėjimo vai
sius.

Skaitytąjį Balsai
[Ui išreikštas štame ekprtuje 
nuomones Redakcija neatsako)

Gal buvusieji “Lietuvos” 
dienraščio direktoriai 

paaiškins.
Gerb. “Naujienų” Redakci

jos prašome išspausdini šį mu
sų paklausimą kaslink suban- 
krutijimo “Lietuvos“ dienraš
čio.

Mums, toli nuo Chicagos gy
venantiems, sunku' žinoti, kaip 
ir kas atsitiko su bankrutiju- 
dos “Lietuvos” dienraščio tur
tu, ir kaip dabar bus su tais 
įmonėmis, kurie turėjo pirkę to 
,dienraščio bendrovės Šerų? Tų 

’iėrų buvo pirkę ne tik chica- 
ąiečiai, bet ir daugybė žmonių 
gyvenančių toli nud Chicagos 
ir dabar jie nežino, ar tie pi- 

’ nigai, kur šėrininkai sumokė
jo, visai jiems pražus, ar dar 
ką-nors gaus, tai yra, ar bus 
kiek nors šerininkanis atlygin- 

< ta. Ir ar tie' Šerai bus dar 
kam-nors tikę, ar reikia mest 
i pečių ir deginti? Kur dingo 
“Lietuvos” dienraščio spaustu
vė — mašinos ir visas kitai in
ventorius, kas dabar visą tą 
biznį valdo?

Kelis kartus kreipiaus laiš
kais buvusios “Lietuvos” re-
lakcijos adresu, bet negavau 
nė jokio atsakymo, dėl to da
bar kreipiuosi per “Naujie
nas”, prašydamas paaiškinti 
viešai, kaip tie dalykai su “Lie
tuvos” bankrutinimu ir joj li
kusiu turtu yra.
“Lietuvos” Šėrininkas J. A. K. 

Binglianiton, N. Y.

LEIDIMAS KNYGŲ1 PRENU
MERATOS KELIU.

Kad mums reik knygų, ypač 
lidesnių, pažangaus turinio, vi
ii apsiskaičiusieji tai jaučia, ir 
kad prenumeratos būdas įsigyti 
lokių veikalų yra prieinamiau- 
das, niekas to negins. Bet kad 
be puikaus sumanymo nėra 
išdirbtos sistemos, tvarkos, visi, 
kurie su panašiais sumanymais 
ką bendra turėjo — žino. Šiam 
rašinėly turiu omenėj tvarką.

Kokia tvarka (sistema) pre
numeratos budu leisti knygas 
turėtų būt, kad skelbiamas vei
kalas 1) išeitų laiku, 2) toks 
kaip žadama, ir 3) tokia kaina 
kaip skelbiama.

Visų pirmai sumanytojas turi 
duot šiokią tokią garantiją, kad 
prenumeratorių pinigai nežus; 
linkimui prenumeratos turi būt 
apribotas laikas; paskirtu lai
ku nesurinkus užtektinai pini
gų, nekantriems prenumera
toriams reikalaujant, pinigai 
turėtų būt grąžinami, pasilai
kant 10% ar apie tiek.

Antra, veikalas turėtų būt 
prenumeratoriams jei ne. 50%, 
tai mažiausia 35% pigiau, negu 
jo normale kaina; tas lik ir pas
katintų knygų mėgėjus piie 
prenumeratos.

Trečia, veikalas turi būt iš
leistas pilniausiai technika, ko
kybe, dydžiu — kaip žadama'.

i
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Tokią, kaipo pamatinę tai
syklę leidimo knygų prenume
ratos keliu aš tesugebėjau nu
rodyt. Malonėčiju kitų sugesti
jas — papildymus, pataisymus 
— išgirsti, bet nenumesti šalin 
nepastebej u s.

Tų pamoką gal ne vienas, 
kurs buvo kada nors prisidėjęs 
prie knygų leidimo prenume
ratos keliu, patyręs. Man žino
ma, kad tik kun. Dembskis 
leisdamas tokiu budu knygas 
pilniau savo pažadus išlaikęs; 
kitų leidėjų, pav., knygos 
“Moteris ir Socializmas” išleis
ta p<) kelių metų ir maža dale
lė prenumeratorių tegavo, 6 

“Sveikata ir Apsivedimas” ro
dos nuo 1912 m. ir šiandie te
beleidžiama, nors daugelis net 
su apdarais užsiprenumeravo, 
kaip kad ir aš pats.

Pajudinau Šį klausimą todėl, 
kad pamačiau “Meilės ir Šei
mynos” leidėjus besirengian
čius išleisti veikalą “Lyties 
Mokslas,” kurs busiąs nemažas 
ir prenumerata skiriama $5.

Aš pilnai pritariu prenume
ratos būdui, bet jis turi būt re
formuotas! —A. Rūkas.

........ į.

Mkcijos Alsakpai I
J. BurkuČiuii, Chgo. — Min

tis graži, bet eiliavimas nevy
kęs. Negalim suvartot.

A. Vainorui, Pittsburgh. — 
Iš tamstos raštelio skaitytojai 
vistiek nieko nesupins, apie ką 
dalykas eina. Todėl nedėsime.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip krimtnalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas: 

>121 $. Halsted St 
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
127 B. Dearbom SI 

im-UVnityBIdc.
Tel. Centfal 4411 t

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 
25 Kast Waehington St, 
Marshall Field Aniu'X 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

T. Pullman 5432 

AKliSERKA
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

DIt. C. K. KLIAUGA
DKNtlSTAS

1821 So. Halsted Stn Chicaęo, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto tr 1—9 rak 
Phone Canal 257

-------------------------------------------

Telefonai. Fnllniaa 8$S 
DR. P. P. ZALLYS

Liet n v t» Dentiata*
msni S. Mickigan A v., Rosefaad I

Valantfovi 9 tM • vakaro, |
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PERVIRŠIS

$25,000.00$200,000.00

BANKINES VALANDOS:
Kasdiena, apart šventadienių, 
nuo 9 iŠ ryto iki 5 vai. po pietų.

IR VAKARAIS, Utaminkais 
ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

Didžiausias ir stipriausias Lietuvių Bankas
* Amerikoje.

Padėtus Pinigus Galima Atsiimti ant Kiekvieno Pareikalavimo.
Mokama $3.00 nuošimčio.

Pinigai Lietuvon Pristatome į 38 Dienas.
Parduodam Draftus, ir Cash Lietuviškas Markes
BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elias, President, 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres.

& Cashier,
Joseph J. Krasowski, Vice-Pres.,
S. V. Valanchauskas, Ass’t.

Cashier.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Lietuviai Amen (iečiai
Jei norite Siusti Pinigus į Lietuvę,
Jei norite Savo Gimines Parsitraukti iš Lietuvos, 
Jei norite Patjs Važuoti Lietuvon, 
Jei norite Investyti Pinigus kad jie

Uždirbtų Didesnį Nuošimtį,
Jei norite Rasti Saugumą Savo Sunkiai 

Uždirbtiems Skatikams —
------- Ateikite Visi Čia =

Saugumų ir Užtikrinimą Rasite šiame Banke.
TURTAS

UNIVERSAL STATE BANKO
Virš $2,600,000.00

'Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

• rECHO-Sl.OVAKI.IA.
Tautinlnkams-rtocialistanis 

nevyksta.
[Iš Federuotosios Presos]

Proga, rūgs. 1 (paštu). — 
Metaį atgal Cecilijos tautinin
kų socialistų partija buvo su
tverusi kooperacijų draugiją. 
Sutverta ją su didžiausiu triuk
šmu, bet dabar, po melų gyva
vimo, ji atsidūrė finansiniuose 
keblumuose ir jau nustoja gy
vavusi. Ji buvo vedama gry
nai kapitalistiniais pamatais ir 
viską pirko ir pardavinėjo į nie
ką kitą neatsižvelgdama, kaip 
tik į pelną.

Tas nepatiko didžiumai na
rių ir pradėjo trauklios iš drau
gijos, atsiimdami savo pinigus 
Belo buvo tiek daug skundų, 
kad net teismai turėjo įsimai
šyti. Dabar kalbama, kad tos 
draugijos prekės tapo parduo
tos dviems milionieriams ir 
pati draugija nustoja veikusi.

Tuo pačiu laiku, tikrieji ko
operatyvai, vedami čcchų ir vo
kiečių socialdemokratų nuola 
tos stiprėja ir tarpsta ir vei
kiausia patrauks tūkstančius 
narių iš tautininkų organizaci
jos.

Esant tokiems susižinoji
mams reikėtų padaryti ir su- 
tartįs su užjūrio unijomis apie 
persikėlimą narių iŠ Europos 
unijų į Amerikos unijas, kas 
galbūt gailaus privestų prie 
įsteigimo internacionalinės uni
jos kortos.
__I . . , - - -
True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Sent. 25, 1920 
as reųuired by the act qf Oct. 6, 1917

Padėtis Rusijoje.-
Anglijos darbininkų delegaci

jos raportas apite Rusiją.
Felix Morley

[Spccialė Naujienų ir Federuotosios 
Presos koiespondencija]

Londonas. — “Rusijos revo
liucija dar neturėjo tikros pro
gos”, pareiškia pasiųstoji į Ru
siją Anglijos darbininkų dele
gacija savo raporte, kurį išlei
do Anglijos Darbo partija. De
legatai pasmerkia tęsimą blo
kados ir ragina tuojaus pada
ryti taiką su sovietų valdžia.

“Mes negalime pasakyti, ar 
prie normalių sąlygų, tas ypa
tingas socialistinis eksperimen
tas butų pasisekęs, ar nepavy
kęs”, sako raportas. “Prieš 
tuos, kurie siekėsi socialio per
versmo, stovėjo nepaprastai 
dideli sunkumai”.

Lietuviai Važiuokit Tiesiog i Lietuva
KAINA Į EIDKUNUS - $130.40

PASPORTUS PARŪPINAME GREITAI IR ATSAKANČIAI.
PINIGUS SIUNČIAME PAGAL DIENOS KURSĄ, O ANT SUMOS 

VIRŠ $1000.00 DAR PIGIAU.
ŠIMTAI ŽMONIŲ IŠVAŽIAVO PER MUS IR VISI PASIEKĖ LIETUVĄ 
LAIMINGAI.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRAITIS ir S. L. FABIAN Vedėjai. 
809 West 35th Street. (Kampas Halsted) Chicago.

ATDARA VAKARAIS: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■HaHBEBnBaaHBiBBaaBBaaBfiaBEaHBBnBaaaaBaaBBB

Musu Kostumeriams
Yra tai musų pienas padaryti savo Banką Biznio Centru 

Lietuviams Stockyardų Distrikte.

AR JUS PADĖTUMET MUMS?
Jus žinot tą, kad jus Jaučiatės kaip namie musų Banke taip 
greit, kaip jus įeinat, kadangi Čia kalbama lietuviškai.
Jus žinot tą, kad jūsų pinigai čia yra saugus, kadangi 
šitas Bankas yra po valstijos valdžios priežiūra.
Jus Žinot tą, kad jus galit atsiimti savo pinigus bile laiką, ka
da tik jus norit.

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

♦ MUSŲ BANKĄ

Kapitalistai apsivylė.
[Iš Federuotosios Presos]

Praga, rugp. 23 (paštu). — 
Konservą tyviai Cecilijos ele
mentai tikėjosi panaudoti su
grįžusius iš Rusijos cechų le
gionierius kovai prieš sociali- 
zaciją. Bet jie labai apsivylė.

Vakar įvykęs legionierių at
stovų susirinkimas išsireiškė 
už tuojautinę socializaciją, o 
legionierių kongresas Tabore 
vienbalsiai priėmė programą, 

kuris stovi už socialistinę res
publiką.

AR JUS PADARYSIT TĄ?
Mes pasitikime, kad jus padarysit tų ir dekavojam jums iš kal

no už jus padėjimą.

PEOPLES = BANK

VOKIETIJA, 
liniją stiprėjimas.

[Iš Federuotosios Presos]

Bcrlinas, rūgs. 1 (paštu). — 
Generalinės Vokietijos Unijų 
Lygos pildomasis komitetas pa
skelbė, kad skaičius narių Vo
kietijos laisvose unijose (ku
rios skiriasi nuo krikščioniškų
jų ir geltonųjų unijų) jau vir
šija 8,250,000 darbininkų. Iš 
pavienių unijų stipriausia yra 
metalo darbininkų unija turin
ti 1,700,000 narių.

Bankas ant Kampo 
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

Iki Eitkūnų $106,70
Visa kelionė aprūpinta kaip buvo prieš karę.

Skubėkite užsakyti vietas.
PASPORTUS, Lietuvos Pilietybės popierius parūpinu per 

kelias dienas. ,

SIUNČIU PINIGUS PAGAL DIENOS KURSĄ.
Priimu pinigus dėl pasidėjimo j LIETUVOS PREKYBOS ir 

PRAMONES BANKĄ, kuris moka 3% ant pinigų įdėtų neribo
tam laikui; 5% ant pinigų padėtų vienam metui; ir 7% ant pini
gų padėtų dviems metams ir ilgiau.

Atdara Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis vakarais
Nedėliomis 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

ADOMAS M. MAKARAS .
Buvusis Su v. Valstijų Valdžios Raštininkas.
3256 S. Wallace St. Ineikite iš 33-eios gatvės.

Lietuviškų šokių gaidos, visokiems instru- 
f mentams. Taipgi parduodam styginius ir puče- 

mus instrumentus. Reikalaukite kataliogo.
V. NICKUS,

10803 So. Wabash Avė, Chicago, III.
.............. .......................... ................................... .

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Globos ateiviais darbininkais.

[Iš Federuotosios Presos]

Ne\v York. —• Vietinių uni
jų delegatų susirinkimas galu
tinai nufcarS įkurti itnmigraci- 
jos biurą ant EIlis salos, kuris 
butų po priežiūra darbininkų 
unijų.

EIlis salos biuras bus lik 
vienu iš daugelio būdų globo
jimui atvykstančių! į Ameriką 
darbininkų. Pakeltas žydų dar
bininkų unijų klausimas rado 
pritarimo ir organizuotieji dar
bininkai rengiasi apsaugoti uit- 
civilis nito išnaudojimo ir tuo 
pačiu laiku apginti unijų iško

votos gyvenimo sąlygos.
Išrinkta nuolatinį komitetą, 

daugiausia iš siuvėjų unijų, ku
ris turės apdirbti smulkmeniš
kai pienus kaip tuojaus su
traukti atvykstančius Ameri
kon darbininkus į Amerikos 
unijas.

Kuo ne vienbalsiai delegatai 
nutarė priiminėti į Amerikos 
unijas be įstojimo mokesčių v' 
sus Europos darbininkus ir vi
si entuziastiškai rome pieną 
užmegsti artimesnius ryšius su 
Europos unijomis, kad padu 
tins lengvesniu persikėlimą.

Buvo raginama įkurti dar
bininkų biurą —Europoje, kuris 
lartųsi su užjūrio unijomis ir 
praneštų Europos darbinin
kams kada yra patogiausia va
žiuoti į Ameriką, tuo apsišau
nant nuo užplaukimo ateiviais 
bedarbės laiku ir paskatinant 
i m migraci ją, kada būna darbi
ninkų trukumas.

“Taika dabar ir tuojaus — 
ai yra didžiausias reikalas Ru

sijos ir viso pasaulio ir vardu 
viso pasaulio žmonijos, mes at
sišaukiame į savo šalį, reika- 
auti, kad taika butų padaryta 
dabar ir kad Europai butų lei
sta nusigrįšti nuo baisaus ka
ro, bado ir ligų vaizdo ir eiti 
)rie atbudavojimo savo namų 
ir atsteigimo savo sunaikintos 
civilizacijos... Rusija gali duo
ti mums daug savo gamtinių 
urtų, ir Rusija daugelio rcika- 
auja iš mus... Laikytis bloka
dos ir intervencijos politikos 
yra pašėlimu ir kriminale pai
kyste, kuri gali užsibaigti Iš
ropos nelaime”.

Delegacija, susidedanti iš 
Ben Turner, pirmininko, Mar- 
garet Bondfieki ir Robert 
Williams, praleido Rusijoje še
šias savaites. Ji aplankė Pet
rogradą, Maskvą, Smolenską ir 
.enkijo^ frontą, taipjau buvo 

daugelyje miestelių ir kaimų 
ant Volgos upes, nuo Nižni 
Novgorod iki Astrachaniaus.

Visur jie matė pasekmes blo
kados. Kaimuose, nors maiš
as buvo gana geras, buvo di

dele stoka drabužių, ūkio pa
la rgų ir mašinų. Miestuose 
buvo . didele stoka maisto ir 
darbo nuojiegumas industrinė
je apygardose žymiai sumažė
jo, delei fizinio žmonių nusilp
nėjimo. Delegatai skaito, kad 
tas daugiausia įvyko delei to 
Fakto, kad transportas, kuris 
turėtų gabenti maistą iš kaimo 
i miestą,„slaugiausia buvo už
imtas gabenimu maisto, amu
nicijos ir kareivių į frontus.

“Garvežiai, kurie galėtų dirb
ti, stovėjo ant šoninių bėgių, 
lėlei stokos dalių juos pataisy
ti. Jų neįleidžia į Rusiją blo
kada. Dirbtuvės, kurios turė
tų gaminti įrankius, - ūkio ir 
produktyvus mašinas, yra už
imtos išdirbiniu daugiausia 

bomluj, kamiolių. ir tankų.
“Didžiuma aprašymų apie 

sovietų Rusiją, kurie pasirodė 
musų šalies kapitalistinėj pre- 
;oj, buvo iškraipymas faktų”, 
jakd raportas. “Įgytieji įspū
džiai yra visai skirtingi nuo 
paduodamųjų tuose aprašy
muose. Mes nematėm jokios 
prievartos ar sumišimų gatvė
je, nors mes liuesai vaigščio- 
jome visokiomis valandomis 

dieną ir naktį. Mes nematėme 
žmonių mirštant gatvėse iš ba
do. 1 ■

“Mes nematėme jokio mai
šymus į žmonių religinį gyve
nimą. Mes nematėme chi n ie
čių kareivių. Mes nematėme 
didelio perteklio pas žymiau
sius komisarus. Mes nerado
me, kad moterįs ar vaikai bu
tų buvę nacionalizuoti. Mes 
tikrai matėme visuotiną supi
mą transportacijos, su jos bai
liomis ekonominėmis pasek1-

MERGINŲ IR MOTERŲ 
ATIDAI

MOSGERS
3210 So. Halsted St

>

Mes jau turime vėliausios 
mados ir vienos iš didžiausių 
Jackson Corset Co. gorsetus. 
Šie gorsetai yra padaryti tvir
tai ir gražios išvaizdos. Norin
čios turėti dailų ir prieinamos 
kainos gorsetų, meldžiu kreip
tis prie

Chicago, Illinois. ■

'(Seka ant 6 pusi.).
r

Pinigai 
Lietuvon 
Telegramų 
ar Paštu

Mes turime savo žmogų, 
kuris pristato pinigus grei- 

, tai ir teisingai.
Banko turtas virš $4,000,- 

000.00

taše State Bank
1341 Milwaukee Avė.

Banko valandos nuo ryto 
iki 4 po piet, Utaminkais ir 
Subatomis iki 8 vakaro.

Musų banke kalba Euro- 
piškąs kalbas.

Vienu Laivu Tiesiai
j Ūbavę

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

Mes turime šimtais^rirodymų už Musų teisingumų
Visais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP it BARČUS
4547 So. Hcrmitage Avė. Chicago, III.

• Tek: Yards 145.
v

PINIGAI Į LIETUVĄ.

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

Fcderal Agency Company 
666 W. 18th St., Čhicago.
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(Tąsa nuo 5 pusi.).

Važiuok Lietuvon
Laivakortės tiesiog į Liepojų 

(Libau) 
Kainuoja $145.00.

Laivakortės tiesiog į Eitkūnus 
(Eydtkuhnen) 

Kainuoja $106.80.
Del platesnių žinių kreipkitės į

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašų priėmėjo 
iš Lietuvos.

Central Manufacturing 
District Bank
1112 West 35th Street

Turtas viri $6,OOO,000.oo
. A STATE BANK
I

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Suimtoms vakarais

mėlius ir mes matėme klaikius 
prirodymus nuolatinio ned-ai- 

valgymo ir kentėjimo”.
Drabužiai daugumos rusų 

yra labai nuplyšę. Ženklai li
gų ir nedavalgymo yra maly
ties visur. Sveikatos komisa
ras Dr. Semaškų pranešė dele
gacijai, kad pereitą sausį suau
gę žmonės gaudavo tik pusę 
tiek maisto, kiek reikia palai
kymui sveikatos. iNet vaikai, 
į kuriuos pirmiausia atsižvel
giama, gaudavo tik du trečda
lius reikalingo sveikatai mai

sto.

ArNori Kad Justi Gimines
Trumpu laiku gautų jūsų siunčiamus pinigus?

Kad nori keliauti j Lietuvą, tai gali laivakortę pirkti į LIEPOJŲ (Liba- 
vą). Kad nori pirkti draftą, bile kokios šalies pinigų pagal kasdeninio kurso, 
tai mes jums geriausiai patarnausim. , s
TEISINGUMAS. — MANDAGUMAS IR PATARNAVIMAS, YRA MUSŲ 

PAMATAS.
Verta kiekvienam lietuviui susipažinti su pirmutine Lietuvių Valstijine 

Banka Amerikoj.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SEcuRiTY Bank ■MaHmiBmamB of chicago

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President '...........

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
♦

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakaro.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources ................................................ $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
. į senų Tėvynę.

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal- i 
vą! libandžiau visokius mazgojimus, e 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepaaelbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” <’ I

MARE. ‘‘Na, tai kam tau kfst be
reikalingai ! Žiūrėk, kokie mano plau- į 
kai graius, ivelnus ir ėgsti. O tai 2 
todėl, kad ai vartoju R U EEEES t” I

Kas tai yra RUFFLES? Ar | 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantjs vanduo? Ne!! RUF- | 
FLES yra tai paprasčiausia i 
plaukų ir odos sustiprintojis, |

kuris prigelhi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ' 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt i 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j

RUFFUKS
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos į 
trynrmo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® I

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 2 
pridėti prie kiekvienos bonkutės *Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ’ 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 

F. AD. RICHTER & CO., 3X6-330 Broadway, New York*>—<>—*

Tik keli miestų vaikai, virš 
1 metų amžiaus, gauna pieno. 
Butu trukumas aln'lnai nėra 
taip labai didelis, kadangi pe
reitais metais pabudavota nau
jų namų.

Industrinis gyvenimas Rusi
jos revoliucijoj padarė socialį 
perversmų. ‘‘Aiškus nelygu
mai turtuose, kurie sudaro taip 
didelį skandalą kapitalistinėse 
šalyse; didelis skirtumas eko
nominiame padėjime tarp tur
tingojo ir beturčio; tie dalykai 
jau nebegyvuoja Rusijoje. Tas 
sulyginimas paliečia švietimą 
ir pasilinksminimus, taipjau 
maistą, Imtus ir drabužius. Di
desnė dalis bilelų į didžiuosius 
teatrus, apie buvimą kuriuose 
beturčiai pirmiau nū svajoti ne
svajojo, dabar yra paskiriama 
įvairioms unijoms, išdalinimui 
savo nariams už nustatyta že
ma kaina”. <

Didelės pastangos dedamos 
ekonominei rekonstrukcijai. 

Pasibaigus Denikino kampani
jai ir dar neprasidėjus Lenki
jos atakoms, raudonoji armi
ja dalinai buvo paversta į Dar
bo armiją. Darbas buvo pra
dėtas ant naujų transportaci- 
jos ir elektrofikacijos projek
tu. Savanoris ir nemokamas 
darbas subatomis po piet, ku
riame komunistai vadovavo, 

.“patapo viena iš paprastų ypa
tybių miesto gyvenimo”.

Delegatai išreiškia įsitikini
mą, kad tie ir kiti atsiekti da
lykai tapo nupirkti už brangią 
kainą. Laisve žodžio ir spau
dos “yra aštriai užgniaužiama 
visiems tiems, kurių veikimas 
skaitomas gręsiančiu sovietų 
rėžimui. Nuolatos įvyksta areš
tu už menamuosius politinius 
prasižengimus”. Valdžia skaito 
tuos metodus reikalingais, ka
dangi buk “susidariusi pavo- 
iirnga situacija dėlei svetimų 
šalių atakų ir svetimų agentų 
kurstimo ir skatinimo viduri
niu konspiracijų”.

Apie Komunistų partijos po
ziciją raportas sako, kad. ji 
naudoja “visus galimus bu
dus” užtikrinimui savo viešpa
tavimo sovietų rinkimuose. 

Daugiau to, tie, rinkimai “da
rosi retesniais ir labiau forma
liais”, kuo labiau yrą sukon
centruojama gale pildomųjų 
komitetų rankose.

Iš kitos pusės, visi nuoširdus 
komunistai stengiasi prisiimti 
atsakomybes autokratinės val
džios. Paskutinio komunistų 
kongreso proklamacija, kad 
“labiausiai nežymus ir aitriau
sias darbas ekonominėje sfero
je, turi būti skaitomas svarbiu 
partijos darbu” yra vykinamas 
komunistų jų kasdieniniame 
gyvenime.

Pastebėdami, kad nuolatinis 
svetimų šalių užpuldinėjimas 
gali sutverti militaristinę dva
sią, kuri gali privesti Rusiją 
prie sunaikinimo Anglijos ry
tines imperijos, delegatai pa
brėžia dabartinį nuoširdų troš
kimą taikos, kuris gaivina so
vietų vadovus.

“Rusijos valdžia atsižadėjo 
imperialistines politikos cariš
kosios Rusijos ir yra pasiren
gusi rišti sunkius tautybių 
klausimus teisingumo pamatu. 
Reikia pastebėti, kad kokios nū 
būti/ tūlų komunistų vadovų 
pažvalgos į geistimimą pasau
lines revoliucijos, praktiškos 

administratyvės problemos, ku-< 
rios stovi prieš juos, yra tokio

ji

Metropolitan State Bank
Ant kampo 22ros ir Leavitt gatvių.

iiiiiiiiiĮI Kapitalas ir perviršis $245,000.00.
Turtas daugiau kaip $1,350,000.00.

pobūdžio, kad jos reikalauja 
paskutines uncijos jų energi
jos... Rusijos valdžia, nors ti
kisi socialių revoliucijų visur, 
nemano bandyti įvykinti jas 
pagelba savo armijų spėkos”.

Išreiškiama nuomonę, kad 
galima butų padaryti taiką su 
Rusija, pamatu bendro nesi- 
inaišymo į užrubežinius reika
lus.

Nors tik keli iš 90,000,000 
Rusijos valstiečių yra įsitikri- 
nusiais komunistais, bet beveik 
niekas jų nėra priešininkais 
bolševikų valdžios. Tam dele
gatai paduoda dvi priežastis:

1. Faktas, kad valstiečiai de- 
’ci revoliucijos įsigyju žemių;

2. Jų patyrimai iš Denikino,
Kolčako ir kitų kontr-revoliu- 
cionierių parodė jiems, ko ga
lima butų tikūties, jei bolševi
kai liktų nuversti. |

Didžiausis vargas, kokį vai-' 
Ižia turi su valstiečiais, tai pri
statymas į miestus grudų, ka-( 
ta miestai mažai ką turi duo-’ 

’i valstiečiams mainais. Seka-į 
uos statistikos apie pristatytus 
valdžiai grūdus parodo tečiaus,; 
kad tas keblumas yra išriša
mas:

1918 m. 20,000,000 bušelių,
1919 m. 73,333,000 bušelių,
1920 m. (iki gegužės) 116,- 

300,000 bušelių.
Tuo pačiu laiku plotas val

dybės kooperatyvių ūkių padi- ( 
įėjo nuo 23,509 dešimtinių: 
1918 m. iki 650,000 dešimtinių 
’apkrityj, 1919 m. (Dešimtinė 
z ra 2% akrų).

Raportas svarsto išsivysty
mą Rusijos industrijų po įvy- 
kinimui nacionalizacijos ir pa- 
luoda žodžius Miliutino, nario 
vyriausios nacionalės ekono-
•nijos tarybos, kad “karui tę- 
•ianties mes negalime išplėsti 
ndustrijos; mes galime tik pa- 
aikyti ją”. Jurų ir upių laivai, 
burkos, valtįs, submarinos, tor
pediniai laivai, aeroplanai, gar
vežiai ir tavoriniai vagonai da
bar yra sėkmingai išdirbineja- 
ni, taipjau ir taisomi.

“Transportacijos sistema ge- 
•’ėja. Mažiausia 4,000 garve
žių dabar dirba Rusijoje ir ne
užilgo jų skaičius pasieks 6,- 
100. Mažai abejojama, kad 
netolimoj ateityj didelis page
rėjimas situacijoj bus padary
mas”.

Traukiniai vaigšto tarp Pet
rogrado ir Raku, atstume, tie
sioj linijoj, 1,500 mylių.

“Vienu ypatingu apžiūrėtu 
ksperimentu buvo Rusijos- 
Amerikos įra<nkių dirbtuve, 
steigta Maskvoje 70 mašinis
tų, kuriuos deportuota iš Jungt. 
Valstijų ant “sovietų arkos”.

Delegatai sako, kad “mes 
buvome labai nustebinti šviesia 
sovietų valdžios politika vaikų 
gyvenimo dalyke” ir pašvenčia1 
du puslapius aprašymui moky-
klų, vjaikų-daržų (kindergar-

VALANDOS: — Kasdieną nuo 9 
įgavai, ryto iki 4 vai. vakare. Utarninkais 
===t ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

ciali* 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.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, • tartum kas 
1 gerklę kita, 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
1645 Wcst 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso vaiąpdos nuo 10 ryto iki, 8„vai. vakare 
NedėHomis nuo 10 iki 12 dieną

Aprėdą lų, laikrodžių-Iaikrodėlių, 
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikaliu instrumentu; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Sankrova įvairumų

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerų patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

Parduodame laivakortes į Lietuvą ant geriausių lai
vų, gauname pasportus į trumpą laiką.

Mainome ir siunčiame pinigus pagal dienos kurso, grei
tai ir atsargiai.

Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakaro. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 3 po pietų.

Kreipkitės ypatiškai arba rašykite:

M. Edutis & Co.
5 N. La Saite St., Room 508, (’hieago, III.

> - - -i

ten) ir vaikų kolonijų. Daug 
liūdnesnis yra skyrius apie 
“bendruomenes sveikatą”. Ja
me pasakojama apie tyfą, rau
pus ir cholerą, kurie siaučia 
Rusijoje, beveik visišką truku
mą vaistų kovoti su ligomis ir 
didelį mai tingumą tarp Rusi

jos daktarų ir slaugytojų, ku
rie atiduoda savo gyvastis su
stabdymui tų epidemijų.

“Mažiausia”, sako raportas, 
“mirtingumas vien nuo tyfo 
siekia iki dviejų ar trijų šimtų 
tūkstančių. Daugelio tų mir
čių galima buvo išvengti, jei 
butų galima buvę sustabdyti 
plėtojimąsi karštliges švarumu,

Muilą, tečiaus, Rusija gali gau
ti tik iš svetur, taipjau ir dizin- 
fektantus. Dėlei netekimo šių 
dviejų svarbiausių dalykų vie
šajai sveikatai, talkininkų blo
kados politika yra pasmerk ti
na, kaipo priežastis daugelio 
tuksiančių mirčių”.

Susilaikftnti raporto kalba ir 
jo laikymasis vien pozityvių 
faktų, padaro jį svarbiu jo rei
kalavime atnaujinti normalius 
ryšius su Rusija. Išvada, kad 
“dabartine Rusijos valdžia tu
ri būti pripažinta be jokių są- ■ 
lygą” yra pasirašyta kelių žmo
nių, kurie Anglijos darbininkų I 
judėjime skaitomi yra konser-

plovimu muilu ir dizinfekcija. valyvais.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teismą už perkalbetoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
RUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

lillllllllillllllllllflllliuuillllllll^

Phone Canal 1678
> Notary Public
JUSTIN MACKIEWICZ

Real Estate
Loans, Insuranve & Foreign 

Exchange
2342 South Leavitt Street 

Chicago, III.
Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa- 

gal dienos kursą.

Saugok akiiį regėjimą
t

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jusą a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausį patarnavimą 
dėl

Akių , A ūsą, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro* 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akjs 
Skaudamos Akjs 
Raudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs.
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausįs 
Tekančios Ausįs 
Ūžiančios Ausįs 
Užkimštos Ausįs
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos:'nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.
r— ■1 ...— ■■■■'•

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

DENTISTAS
Męs mvo darbą gvarantvojaipe 

Kalbame visas Esropiškas kalbas 
3804 S. Kedrie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street
k.................................■■■................... ... ...... .
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iBtuvhi Rateliuose NORTH SIDE

BRIDGEPORT
Jaunosios Birulės” vaikų

— North Sidės Draugijų at- telio 
stovai paskyrė Apšvictos Ko-' 
misiją, kuriai pavesta surengti!
visą eilę mokslinių paskaitų, bus spalių 31 d. Schoenhofeno

- Valikli draugija “iBiiunė- salėj, Ashland ir Mihvaukec— Valikų draugija “IBijunė-
208 Mo- |į8” pradeda veikti. Jos moky-

terų Kuopos pradės savo sezo- j kielėj bus mokinami vaikučiai 
no darbą. Nedėlioj, rugsėjo 26 lietuviškai skaityt, rašyt, taip-
dieną choro repeticijos bus

kiekvieną nedėldienį, 2 vai. po
pietų. Choro vedėja bus Salo-

Lietuvių kal-
nlo-

mė Staniuliutė. 
bos rašymo ir skaitymo 
kins p. J. Martešius.

Ši draugijėlė mano 
daug veikti ir užlaikyti
vardų, kurį ji įgijo kaipo vie
na gabiausių vaikų draugijė
lių.

šiemet
savo

Tėvai, kurie nori mokinti sa
vo vaikus lietuvių kalbos ir 
dainavimo, atsiveskite savo vai
kučius prisirašyti prie šios 
draugijėlės.

Atidarymo sezono koncer
tas bus Liberty svetainėj, spa
liu 31 d. —Valdyba.

H

■

A

4.

savo 
prie

dienas; narių vos keli belikę.
— K. Rūgte.

Prasidedąs visatinas puoli
mas kainų.

Fordui nupiginus kainą

Paš. toj pačioj salėj turės vaka- tą dešimčių metų, baigia savo! 
rą spalių 24 d. Dramatiško Ra- 

arlistai vaidins dramą 
Lizdas Naminio Liūto”.
— Viešojo Knygyno vakaras

jau dainuot ir žaist. Vieną ne
dėldienį bus skaitymo rašymo 
pamokos, antrą nedėldienį žais
mių.

— Atidaroma taipjau lietu- , 
vių kalbos ir gramatikos mo
kykla suaugusiems.

— “Pirmam” Mišrus Choras 
turįs apie 50 dainininkų, stro
piai ruošiasi ateinančio sezono 
koncertams. Northsįdiečiai gali 
didžiuotis, turėdami tokį skait-1 
lingu nariais chorą. j

S. L. A. 226 kuopa ren- darbo.

• “Kairieji” buvo jau su
rengę savo prakalbas, su Bim
ba kaipo kalbėtoju. Jis tvirti
no, kad visi turėsią dirbt fiziš
ka darbų (pats Bimba fiziško 
darbo labai vengia): daktarai, 
advokatai, etc. turėsią bent tris 
valandas dienoj akmenis skal
dyti ir kitokius darbus dirbti. 
Taip mat busiu komunistų 
tvarkoj. Koks ponas, toks 
kronias, koka išmanymas, to
kia kalba.

tos kainos, kokia buvo prieš 
karų, pradedama kalbėti, kad 
prasidedąs ir visalinas puoli

mas kainų. Eąą grudų mar
kele labai atpigę grudai, taip
jau nupuolusi galvijų kaina. 
Taipjau nupingą ir audeklai. 
Viena bovelninių daigių audi- 
nyčia rytuose jau paskelbė, kad 
ji keliais nuoš. nupigina savo 
išdirbinius. Neapdirbta bovel- 
na nupiginsi 100 nuoš.

Plienas irgi pradedąs pama
ži pigti ir jau lengviau jo gau-

FederaKe Agentūrą Bendroves.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 
dė) rtuntimo t užsienius au pasiunti
mo kaštais utovi *<aip:

ŠIANDIEN, SEPT. 25, 1920. Pinigai 
LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.00
LATVIJOS 100 rublių ...... $1.75
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.00 
LENKIJOS 100 markių ...... $0.45

Draftais r> nuošimtis maiiųu. Mai- 
•ajot pinigą 1 i>laig< 80 puatimUa 
daugiau. Pteteai aplaikyti per 
laiškus liakad pasiųsti | Europą 
tą pačią dianą pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam | visus 
Lietuvos kraštus.

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

— Darbai sumažėjo, žmo- 
, nių pakankamai jau yra be 

Daugiausia, siuvėjų.
giasi vakarui, kurs įvyks spa-' — Vielos parapijiečiai įtaisė 
lių 10 d. Związko Polek salėj, dabar savo fėrus, bet biznis ne 
Be kitų, pirmą kartą North Si- kaip einu. Mat, kiti laikai, ir 
dėj dainuos p-le Unė Babickai- žmonės nori ką geresnio rasti.

— Viena vielos katalikiška 
Sav. ' draugija, išgyvenus apie treje-

Trįs dideles Chicagos “mail 
order” firmos — Sears, Roe
buck & Co., Montgomery Ward 
& Co.» ir Butler Bros, nupigino 
kainas nuo 10 iki 30 nuoš. že
miau savo katalogų kainų.

DR. DOMININKAS J. BAGOČIUS, 
mirė 24 Sept. 1919.

Metiniai atminčiai vyro ir brolio mirties.

Kriaučių Kliubas

Ankstybas Rudeninis Atidarymas
Mes apturėjom pilną rudeninį čeverykų eilę, ir mes siūlom savo kostume- 

riams ir publikai už kainas 40% žemiaumarketų kainų.

Mes esame čeverykų biznyje jau 40 metų, ir mes n?perkam nuo jobberių ar 
wholeselariij, bet tiesiog iš dirbtuvių, sučėdinant jums dviejų tarpininkų uždar
bius.'

keletas

■
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iš Gerųjų Mus y Daiktų

s

$3.35

Moteriški juodi, ir 
rudi kid čeverykai, su 
francųziškomis ar ku- 
biškomis kurkomis, 
augančioms merge
lėms, kiekviena pora 
gvarantuota, verti

$4.85
Vyriški juodi ar ru

di veršio odos, angliš
kos, bull dog, ar tie
saus išdirbinio; visi 
perdėm iš odos—kiek 
viena pora gvarantuo
ta verti $6.85, specia
liai po

$4.85
Vaikų juodi ir rudi 

veršio odos, angliški 
pirštagaliai, visi per- 

FJdėm iš odos, kiekvie
na pora gvarantuota, 
visos mieros verti$5,-

$3.85
Mergaičių juodi su 

aukštais viršais gu- 
zikiniai čeverykai, vi
si perdėm iš odos, kiek 
viena pora gvarantuo
ta mieros nuo 9 iki 2 
verti $5.50, specialiai 
po
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Atmindami tą skaudžią valandą, kurioj tu
rėjom su Domininku ant visados atsiskirti, ne
galime taipgi užmiršti tos brangios pagelbos, 
kurią Chicagos Lietuvių Daktarų Dr-stė pp. Ol
šauskai, Juozupaičiai, kun. Paškauskas, ir kiti 
ypatiški draugai, pažįstami ir giminės suteikė 
laike laidotuvių.

Moteris M. D. Bagočiene, 
Brolis F. J. Bagocius.

A. a. PRANCIŠKUS KRIST 
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 2 d., 1920. Pranciškus Krist 
tapo užmuštas medžių pjovimu 
mašinos, bedirbant Kerry Tim- 
ber kompanijos kempėj Snnysi- 
de, Oj-egane. Velionis buvo 27 
m. amžiaus, kilęs iš Zubriu kai 
mo, Suvalkijoj. Amerikoj pali
ko du broliu, Jonų ir Jurgį, ir 
seserį Petronę, o Lietuvoj tėvus 
ir dvi seserį, Oną ir Pranciš
kų. Jo kūnas tapo pargaben
tas j Wilwaukee, Wis.-, ir palai
dotas kapinėse rugsėjo 13 d. 
1920.

Nuliudime pasilikę,
Broliai ir Sesuo.

kainas.
turėtų

ir 10c

ne

dar nereiškia nupigimą duonos 
ir mėsos vartotojams. Jei mil
tai ir mėsa nupigtų, tai tuo vei
kiausia pasinaudotų lik san- 
krovininkai, kurie dabar semia
si didžiausių pelnų. Juk vai
siai ir daržovės dabar yra žy
miai nupigę, bet ar gaunate 
juos pigiau? Tuo lik pasinau
doja perkupčiai, kurie dabar 
semiasi didesnių pelnų, bet var
totojai moka senąsias 
Pav. tomeitės, kurios 
parsidavinėti po 4c už 
pardavinėjamos po 8c
svaras (kuomet niekuriose vie
tose jos parsiduoda net po 2c 
svaras).

Ford Motor Car. Co. pavyz
džiu pasekė dar viena automo
bilių kompanija. II. H. Frank- 
lin paskelbė, kad ir
ii nupigina kainas nuo 17 iki 
21 nuoš. Jos automobiliai, ku- 

parsidavinėjo nuo $3,050 
$-1,350 dabar, parsidavinčs

nuo $2,400 iki $3,{j00.
Viepa laitų koiųpanija iš Ak- 

ron, O. tuoj paskelbė, kad ji 
pakelia tairų kainą 10 nuoš. 
Bet Fordas tuoj persergėjo tai
rų fabrikantus, kad jie neban
dytų kelti kainas ant jo auto
mobilių vartojaiiių tairų, nes 
is tokiame atsitikime pats pa

būdavus ir finansuos tairų dirb
tuvę.

Miesto tarybos ; komitetas, 
kuris tyrinėja brangumą pra
gyvenimo, pasišaukė viršinin
kus didžiųjų viešbučių ir val
gyklų, kad jie paaiškintų kodėl 
jie nenupigino kainų, nors už
dam inės (\vholesale) maisto 
kainos nupuolė. Niekurie vieš
bučiai jau prižadėjo nupiginti 
kainas.

Kad privertus visas valgyk
las nupiginti kainas, Chicagoje 
dabar yra vedama kampanija, 
kad niekas neitų pietauti į val
gyklas, bet visuomet neštųsi 
m savim “lončių”. Esą už 
naistą, kuris namie atseina 28c 
valgyklose mokama nuo 60c 
ki $1.00.

Mes turime daugybę augščiausios vertės čeverykų, kurių kainos yra numažin 
tos taip pat ir mes kviečiame iu« ateiti ir peržiūrėti musų lange sudėtus čevery- 
kus, kurių kainos yra paženklintos aiškiomis skaitlinėmis.

Richard Forbes nušautas.

Mes turime pilną eilę sunkių čevery .r, judų ir kitų spalvų, extra mierų dik- 
toms moterims.

1 KUR

/

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

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

■ i,

Užvakar ryte Gallaghcr & 
Wilson karčiamoje prie 3859 
Cottage Grove Avė., tapo pa
šautas Richard Forbes, biznio 
agentas automobilių mechani
kų unijos. Jis mirė tą patį va
karą Michael Reese ligonbutyj 
itsisakęs pasakyti kas ji pašo-.

1341 So. Halsted St.

citi aik-

prie šai- 
kurį nu-

B'l SALUTARAS ?hem COMPANY
L Vftl PROF. J. BALTRENAS,

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

chigan Avė. irgi buvo apšaudy
tas. Jis buvo ten kartu su sa
vo biznio draugu Thomas Rey
nolds, viršininku krutamu jų 
paveikslų operatorių unijos.

Kiek sprendžiama, priešinin
kais vadovauja Thomas Mur-

Jis buvo kaltinamas sąryšyj su 
užmušimu Maurice Enright, 
bet delei stokos prirodymų li
ko paliuosuotas. Murphy irgi 
buvęs apšaudytas savo namuo
se 81 6 W. 51 PI. ir jis iš jų ne
žinia kur išsikraustė.

Sudegė dirbtuve.
Užpereitą naktį* sudegė 

toriai Construction Co. dirbtu- 
;ė prie 92 gatvės ir upės, South 
Chicago. Nuostoliai siekiai 
P200,000.

Ma

SVARBUS PRANEŠIMAS.

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

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

Užpuolė merginą.
Nežinoimas vyras užpereitą 

naktį Evanstono pelkėse už
puolė p-lę Dolores Teigei), 20 
m., studentę St. Francis ligon
butyj, į kurį ji tada ėjo. Jis 
uivilko ją į pelkę ir kadangi 
įasipriešino, jis ją labai sumu- I 
iė. Po pusvalandžio jis pabę-' 
R>, o ji šiaip taip nušliaužė pas 
laktarą, kuris tuojaus davė su
tartą signalą ir 300 žmonių šo- 
<o j ieško t i užpuoliko. Tečiaus i 
jo nebesurado. ;

Jau 35 moteris buvo užpul-; ,ka'u,s’ ^praleiskite šios progos, 
! bet kreipkitės į

FEDERALĖS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ

G66 W. 18th Street, Chicago.

‘oš toje apielinkėje ir gyvento- 
ai susiorganizavo, kad kaip 
lors užpuoliką sugavus.

Pranešimai
Roseland. —

jeigu kas turite kokių 
ar tai giminių atsiėmi-

reikalų.
Todėl 

reikalų, 
mo į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems per
vedimo, kreipkitės į musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu budu jisai atliks ir patirs 

i visus jam pavestus reikalus ypa
tiškai ant vietos, taipgi musų 

. atstovas lankysis po visus Lietu- 
i vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Ture

i darni kokius nors Lietuvoje rei-

PROTINGA SISTEMA.
Norintieji mokinties 

ietuyių kalbos, gramatikos ir anglų i 
prisirašyti vakarais das jums bus apsvarstinėti vis- 

val. vak. serodomis, I 
pėtnyčiomis, Aušros 

10900 Michigan Avė.

Mirė JUZEFĄ GOTAUTIE- 
NĖ 23 d. rugsėjo. Paeina iš Ju 
deikių dvaro, Telšių pav., Kauno 
gub. Priežastis mirties nepasek 
minga operacija. Laidotuvės at
sibus Panedėlyj, rūgs, 27, 8:30 
vai. ryto, iš namų 12025 Pamell 
Avė. W. Pullman, III., į Ap- 
veizdos Dievo Bažnyčią, iš ten j 
šv. Kazimiero kapines. Gimines 
ir pažįstami malonėkite daly
vauti laidotuvėse . Pasilieka di
deliame nubudime jos vyras.

TlesiogiLiepojų
Laivakortė kainuoja $145.- 

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

Laivai išplauks: Rugsėjo

čio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir

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

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

Jį nušovus pradėjo 
štėn kova tarp dviejų 
šaikų. Jis priklauso 
kos Maurice Enright, 
šauta keletą mėnesių

Tommy Enright, brolis nu
šautojo Maurice Enright, nese
nai karčiamoje prie 47 ir Hal
sted gatvių pašovė Ruimingą, 
kurį jis kaltino dalyvavime pa
vogime saliunininko O’Leary 
(irgi iš los pačios šaikos) deg
tinės. Apie tą vagystę policija 
nieko nežinojo. Apie Fannin- 
go pašovimą policija žinojo, 
liet tąsi s atsisakė Enrightą 
traukti teisman.

Pats Tommy Enright pereito 
panedėlio naktį prie 35 ir M i-

raibos ateikite 
įuo 7:30 iki 9 
itarninkais ir 
rambariuose, ; 
Mokykla nebus galima atidaryti pa
to! mokinių nesusirašys ganėtinas 
.kaičius. Todėl, kam brangu moks- 
as, pasiskubinkite užsirašyti ir ki
lis paraginkite.

Pranas Grybas, 
10500 Lafayetto Avė.

Pirmyn Mišrus Choras rengia drau
gišką vakarėlį su prograrpu Viešojo 
knygyno naudai; bus nedėlioj rugsC- 
:o 26 d., Knygyno svet., 1822 Waban- 
<>ia Avė. Pradžia 6:30 v. vak.

—Komitetas.
-------- o--------

Liet. Taut. Li uosy bes Draugijos 
nėnesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
•uprsSjo 25 d., 7:30 vai. vakaro A. Va
lančiaus svetainėje, 1732 So. Union 
gatvė. Malonėkite visi nariai atvyk
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui; taipgi atsiveskit naujų na
rių draugijai. — Valdyba.

Cicero. — L. S. S. 138 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks subatoj, rug
sėjo 25, kaip 8 v. -v. J. Neffo sve
tainėj 1500 So. 49 avė. Visi draugai 
prašomi susirinkt laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvic- 
tos Draugystės susirinkimas bus ne- 
lelioj, rugsėjo 26, kaip 2 vai. po pie
tų J. Neffo svetainėj 1500 So. 49 avė. 
Visi nariai prašomi susirinkt laiku.

— A. Liutkus, sekr.

St. Charles, 111. — Nedėlioj, rūgs.
26 d., 5 vai. po piet, šv. P. bažnyti
nėj svetainėj, įvyks svarbios prakal
bos, rengiamos Liet—Am. Rūbų Išdir- 
bimo Bendrovės. Kalbės B-vės pirm. 
A. Karsokas apie Lietuvos reikalus. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetus.

___j___ ______ -__

Protingiausis užsilaikymo bu-

ką jūsų abelno žinojimo šviesoj. 
Vien tik pasirodymas kokio nors 
pareiškimo apskelbime nėra nie
kuomet patenkinančiu dorady- 
mu jo teisingumo. Pareiškimas 
privalo išlaikyti jūsų kritiką ir 
tuir suteikti paliudymą, Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras Karčiojo 
Vyno pajiegia išlaikyti kiekvie
ną kvotimą, o lydimai atkeliau
ja kasdien su kiekviena krasa. 
Tas vynas yra tinkamiausi gy
duolė nuo pilvo netvarkes, nuo 
prietvario, nerviškumo, ir 1.1. 
Jeigu jum sreikalingas tonikas, 
kurs atnaujintų jūsų gaivumą, 
reikalaukit iš savo vaistų parda
vėjo Trinerio Angelica Karčiojo 
Toniko. P-nas Jerry Brokl para
še mums iš Park Falls, Wis. rug 
piučio 10, tokį laišką: “Jūsų An
gelica pagelbėjo man sugrąžin
ti mano sevikatą ir aš noriu, 
idant ta gyduole plačiai pagarsė
tų, kadangi ji ištikro yra puiki. 
Alano žmona vartojo jį taipgi 
puikiausiu pasisekimu. Nors 33 
metų amžiaus, aš jaučiaus lyg 
18 metų senumo”. Tik neimki
te jokių pamėgdžiojimų, netikrų 
vaistų. — Joseph Triner Com-( 
pany, 1333-1345 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

SULAIKYMAS.
Autoritetai praleidžia daug laiko ir 

energijos, kad suradus budus ir įran
kius prasisaugojimui nelaimių — ug
nies, karų ir t.t. Kiekvienas privalo pa 
gelbėti sulaikyti kiekvienų ligų kiek 
jis gali. Kartais yra labai keblu iš
vengti šalčio arba kitų naikinimų jū
sų gyyastinius organus ir naturalio 
pasipriešinimo ligoms. Tokiuos atsiti
kimuos laikyk po ranka ištikimų gy
duolę už kurių nėra geresnės lyiip Neu 
ropin Stomach Bitters. Vartojant jį 
reguliariškai padidįs jūsų apetitų, pa
taisys gromulevimų, prašalįs vidurių 
užkietiėjimą ir sulaikys nuo visų bu
simų complikacijų, atgaivins iš blogo 
veikimo gromuliavimo organus. Pavar
tojus po gavimo šiurpo arba šalčio 
jis sušildys vidurinius organus, palai
kys kraujo cirkuliacijas atsakančiai, 
sulaikys nuo “pagavimo šalčio” ir •• 
daug kitokiij įvairių komplikacijų. Ne- 
urokin Stomack Bitters pas jūsų par
davėjus arba, rašyk tiesiai savo prigim 
toj kalboj, J. B. Scheuer Co., 17 West 
Austin Avė., Chicago, 111.

INFORMACIJA

Visiems dykai, kurie norit jpryti 
farmas ar kitų kokį biznį Aš nieko 
neparduodu tik patarimus duodu. Ve- 
lik savo patyrimu gelbėt. Kreipkitės 
per laiškų arba ypatiškai.

J. M. Staugas

2325 So. Westom Avė.

Ypatiškai kreipkitės vakarais ir ne
daliomis nuo 12 iki 2 po piet.

STATAU NAUJUS NAMUS 
ir pertaisau juos į krautuves ar karp 
kas nori. F ’ ” '
pigiai, 
vak.

Tel.

Darbą atlieku greitai ir 
Esu namie nuo G iki 9 vai.

WILL1AM SMITU
827 W. 33 St.

Boulevard 4823

PRANEŠIMAI
Town of Lake. Susirinkimas 

S. A. L. Kareivių pirmos kuopos į- 
vyks panedėlyje, rugsėjo 27 d. J. 
Ežerskio svet., 4600 So. Paulina St. 
Visi nariai turite atsilankyti, nes tu
rime daug reikalų atlikti dėl 
mo Kalėdinių dovanų .Lietuvos 
viams. — Valdyba.

rinki 
karei

“A pš vietos” Moterų Dr-tes 
repeticija bus šiandie, rugp. 25 d., 8 
v. vak., namuose prie 3240 Emeralct 
Avė. Visi lošėjai ir lošėjos malonė
kite susirinkti laiku. — Komitetas.

teatro
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Pajieškojimai L“™'*dakbininkv PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMALŽEMĖ.

ASMENV J IEŠKOJIMAI j
PAJIEŠKAU savo brolio Felikso 

Joniko; prieš karą gyveno Easton, 
Pa., dabar nežinau kur, nes jokios ži
nios apie save neduoda. Jis pats, ai 
kas jį žinotų, malonėkit pranešti man 
adresu:

LIUDVIKA JONIKAITft,
į Puokę, Sėdos pašt., Mažeikių apsk., 

Lietuva.

MOTERŲ

PAJIEŠKAU savo brolio Antano Pa 
giaracko, 18 metų Amerikoj, Kauno 
rėd., Panevėžio apskr., Piniavo yals., 
Pakadžupių kaimo. Kas žino tokį žmo 
gų, malonėkite pranešti, nes aš išva
žiuoju Lietuvon.

JOHN. PAGARECK1,
903 W. 19-th St., Chicago, III.

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pusę dienos 
subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

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

PARSIDUODA saliunas, biz
nis geras, visokių tautų apgy- 
ventoj 
šia 
mo 
tos.

apielinkėj, 
lietuvių ir lenkų, 
priežastį patirsite 
Atsilankykite bile 

^48 W. 120 St, 
West Pullman, III.

daugiau- 
Pardavl- 
ant vie- 
kada.

PARSIDUODA automobilius 
Ford, 1920 metų, trįs mėnesiai 
kaip pirkias, daug ekstra prie
taisų, kurių penkant negausi. 
Parduosiu pigiai.

.1. Masiliūnas,
1945 W. 14-th St.

PARSIDUODA — 2 augštų, mūras 
2 po 6 kambarius flatai. Pastogė fr 
basementas. Karštų vandeniu apšildo 
mas. Lotas 50x125. Arti 63 St. Kaip 
tik j vakarus nuo Ashland Avė. Tik
tai $9,300. Cash $3,500. Ateikit pas

EICHBERG,
1714 W. 63 St., Prospect 47

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Subata, Rugsėjo 25 d., 1920

DRAUGIJOS

PARSIDUODA—saliunas iš prie
žasties nesutikimo partnerių. Gera 

bizniui vieta. Tirštai žmonių apgy
ventoj apielinkėj ir arti dirbtuvių. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes

tas.
2700 Ogden Avė.

PAJIEŠKAU savo moters Domicėlės 
Vasileuskienės-Moliukės, kuri prasiša
lino nuo manęs palikdama keturis va» 
kučius apverktiname padėjime. Kas 
patėmysit, malonėkit pranešti man už- 
ką busiu dėkingas.

ST. VASILEUSKAS, 
2248 W. 23 St., Chicago, III.

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

PAJIEŠKAU Franciškaus Vaičiulio, 
Jono brolio, kuris yra miręs, yra ir 
taip svarbių reikalų. Malonėkit jis 
pats atsišaukti ar kas ji žino pranešti 
ant šio adreso:

MRS. M. WAIČIULIENĖ
P. O. Box 285, St. Charles, III.

Paimkit Grand Avė. gat-
vekarį iki Rockwell St.

Atsišaukit į Employment 
Dept.

PAJIEŠKAU Willimo Žiedelio, pii^ 
miau gyveno Wisconsin valstijoj, o 
dabar nežinau kur gyvena. Malonės 
jis pats ar kas kitas pranešti, nes 
turiu svarbių reikalų iš Lietuvos <lel 
jo.

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

MECHANICAL RUBBER 
CO.

2639 Grand Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Šiuomi pranešu giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad aš gyvenu Chica- ( 
goj. Dirbu automobilių šapoj prie 
medžio darbo. Meldžiu ir susirašyti Ir 
vienas kitam duoti paaiškinimą.* Esiu 
Kauno rėd., Telšu aps., Luokės par.

ANTON SIRATAVICH
3421 So. Emerald Avė, Chicago, 111. PAPRASTŲ DARBININ-
SIULYMA1 KAMBARIU KŲ. $6.00. J DIENĄ.
Išsiduoda kambarys šviesus 

ir vigadnas su valgiu ar be val
gio prie mažos šeimynos. Te
lefonas uanniose.

Donile
Yds 3111 471 W. 31 St.

2-ros lubos

9Į/2 VAL Į DIENĄ.
NUOLATINIS DARBAS.

PRIŲE IRON &
STEEL CO.

Išsiduoda kambarys vienam 
arba dviem. Garu šildomas, 
elektros šviesa. Šiltas vanduo ir 
maudynė; prie lietuvių.
5519 Eliza bet h St., Chicago.

67th St. and 49th Avė

REIKIA TĖVŲ

GERA PROGA Amerikoniškai-Lie- 
tuviškai kabančiam vyrui kolektoriui 
ir naujų kostumerių jieškojimui. Turi 
būt vedęs ir duoti gerus paliudijimus. 
Alga ir Komisas.. Ateik pas.

PRUDENTIAL INSURANCE CO.
2204 So. Cravvford Avė, Room 12

PAJIEŠKO GERŲ TĖVŲ.
Jeigu kas norėtų priglausti mažą, 

8 Va metų senumo šviesplaukią lietu
vaitę, teatsišaukia kasdiea auo 9 iki REIKIA

MARŲ JURGELIONIS, 
538 So. Dearbon Street, 
Room 903, Chicago, UI.

KEIKIA DAmUNINKV 
Moniąę

REIKIA—MERGINOS 
patarnavimui ant stalo 
Patyrusiai mokama $20 ir dau
giau. Ateikitetuojaus

1947 So. Halated St.

KARPENTERIŲ IR TRO 
KERIŲ PRIE BUDAVOJI- 
MO IR PATAISYMO TAVO 
RINIŲ KARŲ (VAGONŲ). 
NUOLATINIS DARBAS. 
PROGA UŽSIDIRBTI LA
BAI GERĄ ALGĄ. ATEIKI 
TE.
MATHER STOCK CAR CO

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ 
prie lengvo dirbtuvės dar
bo Patogi vieta, gera mo
kestis.

AMERICAN EVER

Kampas 45-tos gatves ir Pe- 
oria gat.

U. S. YARDS.

READY WORK

REIKALINGAS kriaučius prie 
abelno vyrų drabužių darbo. Darbas 
nuolatinis, su geromis išlygomis ir 
pastovia vieta. Apie išlygas klauski
te laišku:

WM. THOMAS (HAMOŠAITIS)
2K) W. Main St. Collinsville, III.

3711 S. Ashland Avė. 
Kreiptis pas M. Bass.

REIKIA —
Moterų plovėjų naktimis.

Naktinis darbas. Ateikit pas: 
Superintendenfs Office 
14-th floof

MANDEL BROS.
State and Madison

REIKIA
Pakuotoji}. Patyrimas nereikalin

gas. Ant visada. Ateikit į samdy
mo skyrių:
HIBBARD, SPENCER, BARTLETT 

& CO.
State & South Water St.

Reikia
REIKIA DARBININKO

vyru

Reikia

Punch press operatorių, 

liejėjų; padėjėjų dirbtuvėj; 
ros algos.

Pastovus darbas.

Su

ge-

Patyrusių špūlių vyniotų
jų (corewinders) ant wors- 
ted siūlų.

CARON SPINNING CO.

STURGES & BURN MFG.
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI

CO.

1213-19 W. Van Buren St

PARSIDUODA saliunas geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj. Sar 
vininkas rengiasi važiuoti Lietu
von.

Atsišaukite į Naujienas po No. 
144.

REIKIA
Punch Press operatorių, ciny- 

tojų ir dirbtuvės pagelbininkų. 
Gera mokesti., nuolatinis darbas'
STURGES & BURN MFG. CO duosime pigiai.

Melrosa Park TU SAWhOK,ivieirose t ark, lll. 918 w 14th st (Barzdaskutykloj).

PARSIDUODA žalvarinė lova, labai
Par-

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon.

12000 S. Emerald Avė.
W. Pullman, III.

Tel. Pullman 674.

PARSIDUODA automobilius 
Detroter, 5 sėdynių, elektra 
štarduojanias ir šviesos, geri 
gumai ir viršus. Parduosiu už 
$350.00, vertas $500.00,

3126 S. Lowe Avė., ant 3-čių 
lubų.

PARSIDUODA Monro© 1918 auto
mobilius, 5 sėdynių, nedaug vartotas, 
gerame padėjime, važiuoja kaip nau 
jas, vienas extra tajeris, selfstarterrs 
ir visi kiti parankumai. Galima ma
tyti visada.

2233 Ford Avė., ant Union Avė.

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

552 W. 87th St.
Savininkas galima matyt po 5 vai. 

vakare.

PARSIDUODA kriaučių 
šapų. Vieta sena ir gerai iš
dirbta.

Parduosiu labai pigiai.
1339 So. 50 Avė.

PARSIDUODA bučernė, grosemė' 
ir lietuviškų sūrių išdirbimas. Gali i 
ir namą kartu nupirkti. Namas vie
no augšto su basementu, ir keturiais 
kambariais, užpakalyj garage dėl 
dviejų mašinų. Parsiduoda pigiai. 
Vieta gerai išdirbta, lietuvių ir lenkų 
kolonijoj. 4516 So. California Avė.

Išvažiuoju iš miesto, turiu 
parduoti $200.(16 Victrola ir re
kordus liž $75.00.

1734 Van Vuren St., 2-nd fl.

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

PARSIDUODA — delecates- 
sen ir grosernė, 5 gyvenimo 
kambariai, kampinis Storas, ge
ras biznis, pigi randa, gera vie
ta duonos kepyklai. Parduosiu 
pigiai, imsiu automobiliu.

6058 So. Racine Avė.
Phone Normai 2106

PARSIDUODA brangus Wilton 
karpetas, nedaug dėvėtas, 9x12—$60.- 
00. '

1210 N. Kedzie Avė. 
Jąnitor lietuvis.

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

2013 Canalport Avė.

PARSIDUODA poolruimis, cigarai, 
cigaretai ir kendės. Gera vieta dėl 
saliuno, jeigu kas norėtų. Pelno at
neša suvirš $200.00 į savaitę. Parduo
siu pigiai.

D. G., 
2026 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

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

V. DOM.
12105-7 So. Halsted St. • 

West Pullman, III.

automobiliai
PARSIDUODA Cadilac, 7 pas., 

pirmos klesos mechaniško padė
jimo. Galima matyti bile kada.

4434 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA automobilius Au- 
bum, 7 sėdynių, 6 cilinderių visos ma
šinos yra gerame padėjime. Parsi
duoda laba? pigiai. Kas pirmas pirks 
labai pigiai. Galima matyti nuo 9 v. 
ryto iki 5 v. v. nedėlioj iki 1 v. po piet 

J. V. JUŠKA,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA Allen automobilius, 
penkių sėdynių, naujos mados, par
duosiu už labai pigią kainą. Savi
ninką galima rasti namie nuo 6 iki 
8 vakare ir nedėlioj per visą dieną. 

L. VEZIS.
1612 N. Winchester Avė.

PARSIDUODA — Cheorolet, 
5 pas. vėliausio modelio, pir
mos klesos padėjime, išrodo ir 
važiuoja kaip naujas. Daug 
extru. Naujai malevotas.
$400.00.

1817 So. Peoria St

BARGENAS
Parsiduoda automobilius Pre- 

mier, 1917 — 8 pas. Limouzi- 
nas. Parduosiu labai pigiai, ar
ba mainysiu ant 5 pas. karo.

Tcl. Yards 7125
1543 W. 46-lh St.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

PARSIDUODA 1445 N. Kostnei 
Avė., moderniškas 2 augštų, 8 fialų 
mūrinis namas. 4—5—5 kambarių, 
elektros šviesa, balkių lubos , ugnia
vietės, ir t.t. Rcnda $80 į mėnesį, Rei
kia cash $3500. Atsišaukit pas 

4326 Milwaukee Avė.
Phone, Kildare 2410

PARSIDUODA — labai pigiai me
dinis 4 kambarių namelis. Guzas, 
elektros šviesa, vanos, karštu vande
niu apšildomas ir ccmetinis basemen
tas. Arti šv. Kazimiero vienuly- 
no ir, netoli Marųuette parko.

S. D., 
6835 So. Rockwell St.

PAILSI DUODA 6 pagyvenimų me
dinis namas, Lietuviškoj susėdijoj. 
Rendos neša $85 į mėnesį. Geras in- 
vestmentas.

MRS. SEWELL 
313 Root St.

Kreiptis nuo 6 v. vakare ir netlėl- 
dieniais.

•/yry ir Motery Rūbų Kirpt 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi 
lys trumpu laiku išmoksite viso a 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
dus kirpimo, designing ir Siuvime 
.kyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mali 
■ios varomos elektros jiega.

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

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

MA8TER DESIGNING SCHOOI
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams: 

Pirmininkas, Aątanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė.

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė.

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St.

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St.

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

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

$35 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg iios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE.

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

ir nedėliomis iki 4.

$185, u ž 
Gvarantuotas

Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
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.
Nedaliomis iki 4 vai.

ATEINANTIEJI 5 METAI.
Kur busi 1925 metuose? Negy

venk be tikslo. Nedaleisk išlaidoms 
praryti viską ką uždirbi. Jus žino
te dirbtuvės paleidžia darbininkus. 
Buk protingu, per ateinančius penkis 
metus jus galite įsigyti nuosavą ne- 
prigulmingą biznį.

Daleiskit mums parodyti kaip. 
Idant tapti pasekmingu žmogumi jus 
turite pasinaudoti dabartinių sanly- 
gų proga ir įgyti nuosavos žemės da
bar, kada uždirbate geras algas. Ka
da laikai pasikeis, jūsų locni namai 
ir biznis lauks jūsų.

, Jeigu veiksit tuojaus jus galite 
gauti sklypą kietmedžio žemės, nuo 
10 iki 160 akrų Kalkaska ir Antrim 
apskričiuose Michigan valstijoj tik po 
$15.00 iki $35.00 už akrą. Mes rei
kalaujam tiktai mažą įmokėjimą ir 
likusius lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Mes neparduodame peikiąs 
arba akmenėtą žemę.

Per dvidešimts metų mes padėjom 
dtiems pasidaryti ūkininkavimo pra
džią — mes ir jums padėsim. Pata
rimas apie ukius dykai. Mes pade
dame naujokams visokiais budais, pri 
skiriant ir tai kad paskoliname pini
gų budavojimui ir pirkimui gyvulių, 
rankių ir tt. Apdrauda dykai.

Nevilkink, atsisėsk ir parašyk 
mums reikalaudamas knygelės dykai 
ir pilnesnių informacijų.

SWIGART LAND CO.
1247 First National Bank Bldg. 

Chicago, III.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 Š. Halsted, 2407 W. Madlaoa, 
1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke
. ---- --- -—--------—________ .______ _ _

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 Kl\ 
Valdyba 1920 metams. 

". Lapie, pirm., 12143 Green St. 
K. Alvinskis, psd., 12020 Halsted St. 
.. Andruška, tar. rašt., 

12248 Err—Md
A. Statkus, fin. rašt.,

J. Gruzdis, ižd., 
J. BiepŠas, iždo
A. Mikalauskas,

K.

J.
Avė.

Avė.12039 Union
722 W. 120 St.
glob.,

12048 Union iždo gi.,
859 W. 122 St.

Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St.

P. Laukis, marš.-durininkas,
12143 Green St.

Avė.

DIDELIS BARGENAS.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus sėklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kcdzie Avė.

Parsiduoda 4* pag. naujas mūrinis 
namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa- 
rankum'ų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tile padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarpdurise. Randos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brighton Parke, lietuvių koloni
joje, 
ninko.

Atsišaukite tiesiai prie

2424 West 45th St. 
2rų lubų iš fronto.

savi-

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

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

ANT GREITŲJŲ
Parsiduoda gražus mūrinis, dviejų 

aukštų namas. Viskas pagal nau
jausią madą, 5 metų senumo, vande
niu šildomas, elektra, gasas, visos 
grindįs geltono aržuolo. 3 pagyveni
mai ir krautuvė, gali pirkti su krau
tuve arba namą vieną, turi būt par
duota į 10 dienų. Pirmas teisingas 
pasiulimas bus priimtas.

A. S.,
6530 So. Robey St., 

Chicago, III.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

MOLEK BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m. 
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

2841 W. 40th Place 
Benį Pasanka, padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

1635 N. Hermitage Avė. 
Dominik Danta, fin. rašt.,

6950 Wolfrane St. 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, 111.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dieni kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

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

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m-

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So AVood

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė

Finansų Rašt., S. Stankus,
6418 So. Justin St 

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St

st

St

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Av<

Avė

Si

St

Si

buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, sh rekordais ir deiman

to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

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

NAMALŽEMĖ
PARSIDUODA šiai r- rytinis kam

pas Halsted ir 17th St. Dviejų augštų 
medinis namas su garažium užpaka
lyj. Bučernė užima pirmų augštą. 
Ateikit pas Halsted Co., 17th Str., & 
Halsted Str.

Phone Canal 8046.

PARSIDUODA 3V2 akrų, 4 
namas, cemento besementas, 
karvė, kiaulė, vištos ant

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

PARSIDUODA namas dviejų šeimy 
nų didžio, 30 pedi} lotas, baismentas, 
pastogė ir t.t. visi parankumai. Kam 
reikalingas tokis namas atsišaukite 
tuojaus, nes tuojaus turi būti parduo
tas. “Bargenas”.

3112 S. Union Avė., Chicago, III.

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

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

‘irmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

Nųt. Rašt., Kaz. Demereckis,
3327 So. Wallace 

Fin. Rašt., AVilliam Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3417 So. Emerald Avė 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 351 h St 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place 

Draugystė laiko savo susirinkimu' 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve 
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys 
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

PARSIDUODA mūrinis 
mas, 2 įaugštų, kampinis,

P. Condratas, 
3130 So. Htlased St.

na-
3500

STOCK’AI—ŠEROS
L-|—, ra i "ii.»**’ * • ■* ’ ’ ■

PARSIDUODA ŠERAI — 
lOElgin Motor Co. $90 
10 Co-operative Grocery

Society America $350
L. J. Mather 

6807 Union Avė., 
PhoneEngehvood 187

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

r’irmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, III 

Padėjėjas Bomašius Maziliauskas,
Box 1079, Melrose Park, III 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Mayvvood, III 
Fili, raštin. Frančiškus Kazakauskas

Box 681, Mcliose Park, III 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, Iii 
t. Kasos globėjas Myk. Zankevič.ia

Box 842, Melrose Park, Ui 
2. Kasos globėjas Petras Apcravičla.

Box 514, Melrose Park, lll 
Maršalka Stanislovas Poška .

Box 403, Melrose Park. III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III 
Savo susirinkimus Kn. Algirde 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. p» 
piety, Frank ir Jame svet.. 171 — 2.' 
gatvė, kampas Lake gatvės

_ j............ ..................... —-

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama.

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos jr lietuvit 
kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys 
tės, stenografijos. I\pewrillng, pir 
klybos teisių. Suv Vaisi, istorijom

Pirm. Ant. Margevičla,
1923 S. Union Avė 

PadCj. Juoz. Valantiejus.
619 Wes1 14th Place 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė 

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barber St 

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
abelnos istorijos, geografijos, poli j Petras Venckus ir Petras Vertelis.
tikinus ekonomijos pilletystSs, dai Maršalkos:

1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis.

liarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo D ryt« 

iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai xnui. anpuuų uu.nvi, i-.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO- Komitetas Juoz. Švedas.

M ■■h

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm.? 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham St.
J. Kalaine, Nutar. RaŠt.,

1965 Evergreen Avė. 
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
L Dauginis, Ižd., 1604 \V. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. VVestern Avė. 
, Susirinkimai atsibuna pirmą scre- 

<ią kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
I. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas.

1719 N. Harmitage Avė.
L. Asbmanta, nut. raštininkas,

610 W. 19 St.
Fran. Girdvvainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
\L Yamilaitis, kontr. rašt. ,

1744 N. Hoyne Avė.
D. Shcmaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė. 
Susirinkimai būna kas mėnesi an- 

rą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet, 1750 So. Union 
\ve.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuviy Unijos Lietuvių Skyrius.

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis, Pirm.,

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

Susirinkimai laikomi pirmų ir tre- 
Mą pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey StM kaip 
7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 Winchester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. VVood St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis.

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt., J. Ascilla.

4725 W. 12-th Place, Cicero. 
Iždo globėjai:

K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. Cernauskas, 1719 W. North Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A; Kvedaras,
3122 So. Union Avė. 

Vice-pirmininkas, A. Tavvidas,
3259 So. Union Avė.

G. šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St.

Finansų Raštin., A. Pužas, 
3537 So. Union Avė. 

Kasierius, J. Mazelauskas.
3259 Sq. Union Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas,
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. Ce- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood «t„ Chicago, UL

KENOSHA W18. DRAUGYSTĖS 
BALSAS.

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229 
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct.
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct.
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St 

Teisėjas, Ant. Butelis, 818 Quince St.


