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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai nebeeisią ant Vilniaus
Veržiasi ant Minsko

Lenkai giriasi laimėjima s ir nesiskubina
su taika

LENKAI NEBEIS ANT 
VILNIAUS.

Kai žavimas apsistojo ir lenkai 
“kol-kas” neisiu ant Vilniaus, 
bet kartu vistiek grąsina Lie

tuvai.

VARŠAVA, spalių 3. — Len
kijos užrubežinių reikalu minis
tru» princas Sapieha .šiandie pa-
skelbė, kad Lenkijos 
ko’-kas nemano užimti
vos sostinę \ ilnių. .lis s?kė, 
kad Anglijos ambasadorius da
vė formalį pakausimą apie Lvn 
bijos mieri "ame <bd\ke.

Kartu su si t paskelbimu atė
jo lca<l kurinvintas Jšuvnl-
kų sek tore apsistojo neaprube- 
žiuotam laikui, padarius sutartį 
su lietuvi&kh

“Lenkija nenori karo su Lie
tuva", sakė princas Sapieha, 
“bet jeigu lietuviai ir toliau ko
operuos su bolševikais, lenkai 
turi teisę kariauti su bolševi
kais visur už ginčijamos terito-• •rijos .

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

TAUTŲ LYGOS KOMISIJA 
MATYSIS SU PILSUDSKIU.

Vykstanti j Suvalkus komisija 
tarsis su Pilsudskiu apie 

Lietuvą. x

VARšAVA, spalių 4. — Tau
tų lygos pasiųstoji karinių eks
pertų delegacija’ apsvarstymui 
padėties, kokia pasidarė dėlei 
Lenkijos ir Lietuvos ginčų, at
vyko šiandie į čia, važiuodama 
į Suvalkus. Delegacija suside
da iš Francijos, Ispanijos, Ja
ponijos ir Italijos oficierių, prie 
kurių prisidėjo Anglijos atsto
vas iš Rygos. Ji bus priimta gen. 1 
Pilsudskio fronte ir jau tada va
žius įsteigti kvatierą Suvalkuo
se.

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

LENKAI NORI PULTI ANT 
MINSKO.

Plenuodami “taiką” jie kartu 
nori vytis rusus dar toliau. Ru

sai es^^arti susmukimo.

VARŠAVA, spalių 4. — Karo 
ir taikos pienai yra išdirbami 
kartu po vienu stogu nesenai len 
kų atimtoj teritorijoj, kur pre
zidentas gen. Pilsudskis įsteigė, 
savo laikinę kvatierą.

Viename namo kambaryje, 
kur gyvena generolas, yra išdir- 
biflėjami pienai tolimesniam vi- 
jimuisi sumuštų sovietų spėkų 
šiauriniame fronte. Sovietų 

spėkos traukiasi betvarkėje.
Kitame kambaryje civiliai 

valdžios atstovai buvo priimti 
prezidento apsvarstymui, seka
mo žingsnio, kokį lenkai turi 
padaryti Rygoe taikos konferen 
cijoje.

Paskelbta, kad šiauriniame 
lenkų fronte besivejanti rusus 
kavalerija pasiekė vietas arčiau 
kaip 45 m. nuo Minsko. Nieku- 
riuose sektoruose bolševikai esą 
arti susmukimo. Viename sek- 
tor visa brigada savanoriai pa
sidavė belaisviais veik be mū
šio.

Pripetės apygardoje po mu- 

šio lenkai suėmė 1,200 rusų. 
Pietuose gen. Romerio kavaleri
ja daranti progresų.

Lenkai giriasi suėmė 42,000 
belaisvių.

VARSA VA, spal. 4. — Pa
skelbta, kad prezidentas Pilsuds 
kis yra šiauriniame fronte, kur 
jis vadovavo puolimu, kuriame 
sumušta šešiolika bolševikų di-

spėkos vizijų.
IJetu- i štabai 3 ir 4-tos bolševikų ar-

luijų tapę paimti, taijiį^ tapę 
paimti štabai 21. 41, 54 ir 57 
divizijų, kelių brigadų ir kelių 

; pulkų.
Vi-o skaičius belaisvių siekiu 

12.000
Ku-ai sus’rupinę nuostoliais.

LONDONAS, spalių 4 Atė
jusios į Stockholma presus ži
nios i*t Finlandijos, vis dar tvir
tina. kad dideliausias susirūpi
nimas vešpatauja sovietų rate
liuose.

Perduotosios per Rusijos ru- 
I bezių žinios sako, kad sovietų 
» spėkos traukiasi Lenkijos fron
te ir Kryme ir yra sudemorali- 
z notos delei bado.» Jos pasiduo
da arba bėga iš armijos didelia
me skaičiuje.

Sovietų valdžia įvedė privers
tiną aukojimą drabužių dėl ka
reivių. Paliepimas sako: “Te
gul kiekvienas, kuris turi du 
švarkus, dvi poras batų, dvi kai 
lių kepures, atiduoda vieną ii* 
išgelbsti kareivius nuo žuvimo 
nuo šalčio”.

Trockio pastangos suverbuo- 
ti naujas spėkas Siberijoje ir ; 
rytinėse provincijose, nepavy

ko, kadangi valstiečiai agrikul- 
turiniuose distriktuose, taipjau 
miestų darbininkai sukįlo prieš 
tolimesnius verbavimus.

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

RUSAI SKELBIA NEDIDE
LIUS LAIMĖJIMUS.

Lenkai yra prie Novo Grudeko 
ir Nesvyžiaus.

LONDONAS, spaliu 1. — Ne-
dūlioj išleistas sovietų oficialis 
pranešimas sako, kad mūšiai 
siaučia irti No,o Grudeko ir 
Nesviežiaus, į rytus nuo Nemu
no upės (linkui Minsko) ir prie 
ŠČara.

“Pinsko apygardoj mušis 
siaučia į vakarus ir pietus nuo 
Liunienec”, įsako pranešimas. 
“Mes veržiamės prickyn palei 
Korostn gelžinklj. Priešo ata
kos ant Staro Konstantinov ta
po atmuštos”.

$5,000,000 Amerikos Legionui.
Chicago. — Vyčių organizaci

ja Knight of Columbus vakar 
nutarė $5,000,000, kuriuos žmo
nės sudėjo gelbėjimui kareivių, 
atiduoti atgaleiviškai buvusių 
kareivių organizacijai American 
Legion, kad tasis pabūdavo tų 
VVashingtone didelį paminklą 
žuvmiems kare Amerikos ka
reiviams. Atskiram komitetui 
pavesta $1,000,000, kurie eis to 
paminklo užlaikymui.

Paskirus tas dideles sumas.
vyčiams dar pasiliko daug ka
reiviu šelpimo pinigų, iš kuriu 
jie užlaikysią savo mokyklas ir 
leisią 500 kareivių į kolegijas.

Iki šiol tik vieni darbininkai buvo šalinami iš dirbtuvių, dabargi Italijos da.binin- 
kai pabandė pašalinti ir kapitalistus. Kapitalistams tas labai nepatiko.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai nebesitiki 
taikos

Ryga busianti antruoju Minsku, 
mano jie, lenkams vilkinant su 

atsakymu.

Ryga, spalių 3. — Taikos pro
spektai nuolatos mažėja, len
kams vis dar neduodant atsa
kymo į sovietų pasiūlymus. Da
bar čia manoma, kad lenkai 
galbūt duos atsakymą sekamą 
utarninką, rusų pasiūlyme nu
žymėtą kaipo paskutinę dieną 
padavimui atsakymo.

Bijodamies pasekmių Rusijos 
propagandos pasaulyje, lenkai 
galbūt nepertrauks tarybų, bet 
veikiausia bandys priversti pa
čius rusus padaryti žingsnių jų 
pert laukimui.

Rusai delegatai vis dar turi 
vilties, bet ir yra prisirengę prie 
tęsimo karo. Jie pienuoja pa
silikti Rygoje ir po utarninko, 
kad patyrus tikruosius lenkų 
mierius, bet jie mano, kad tik 
karinė pergalė laimes pageidau
jamą karo paliaubą.

Rusai išreiškė sutikimą ati
duoti lenkams keletą 'miestų 
daugiau ar mažiau, kad tik iš
gavus taiką, bet jie numano, 
kad vyriausiąja klintimi yra 
atgijęs Lenkijos imperializmas, 
kurį remia franeuzai.

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

Vokiečiai turf< tik 150,000 
kareivių.

BERLINAS, sp. 1. - Vokie
tijos armija dabar siekia 150,- 
(X)() kareivių. Vokiečių karei
viai evakavo 50 kilometrų už 
Reino zono.

5 VAIKAI SUDEGĖ.

MERRILL, Wis., sp. 4. — 
Penki vaikai sudegi! pereitą nak 
ti, gaisrui sunaikinus ūkininko 
Ed. Nelsono namus, šeštas vai
kas irgi labai apdegė.

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

Rusija nepergaliama
RUSIJA NEPERGALIMA.

Bo’ševiky pasiuntinis sako, kad 
Rusijos negalima nugalėti gink
lais. Nebesitiki Anglijos revo

liucijos.

LONDONAS, sp. 3. — “Rusi
ja yrą panaši i žmogų su skau
dančiu dantim. Jo gyvastis 
nėra pavojuje, bet nesmagumas 
darosi nepakenčiamas. Talki
ninkai niekad nenuvers bolše
vikų pagelba ginklų, bet jų pa
laikoma blokada darosi labai 
nemaloni’.

Taip apibudino Rusiją vienai 
augštas narys Rusijos delegaci
jos Londone.

“Rusijos delegacija Londone 
nerimauja”, sakė jis toliau, “bet 
nejaučia susirūpinimo už Rusi
jos ateitį. Mes tikrai trokšta
me taikos su Lenkija, ypač kad 
nebuvo jokio tikro pamato kon 
fliktui. Rusija nori jaustis sau
gia Lenki,jo fronte ir sutinka 
padaryti pasiaukavimų, kad tą 
saugumą jgyjus.”

Jis labai kritikavo Lloyd 
George, kadangi tasis nusilen
kė Francijos įtekmei klausime 
taikos tarp Rusijos ir Lenkijos 
ir kituose dalykuose.

“Prezidentas Millerand”, sa
kė jis, “dabar turi didesnę įtek
mę ant premiero Lloyd George, 
negu kad pirmiau. Prieš Len
kijos pergales Lloyd George no
rėjo pilnos taikos su Rusija.

PINIGU KURSAS.
Vakar, spalių 4 d. užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.49
Austrijos 100 kronų ........... $0.45
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.05
Danų 100 kronų ................... 14.05
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos, už $1 ....... frankų 14.85
Italijos, už $1 ............... lirų 24.03
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.70
Lenkų 100 markią ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $31.00
Norvegų 100 kronų ............... 14.10
Šveicarų 100 frankų .......... , $fi.20
švedų 100 kronų .................... 21.10
Vokiečių 100 markių ............ $1.70

■ ........... ...................................................... 1............. . " .! .

Dabar jis už/jiikirto. Jis seka 
dabar diena .iš dienos miotikius, 
siekdamasis atnaujinti pinkly- 
binius ryšiui kariu be pilno pri
pažinimo bolševikų valdžios. 
Ret pripažinimas turi įvykti”.

Jis pripažino, kad bolševkai 
neteko vilties įvykinti bolševiz
mą vakarinėj Europoj, ypač 
Anglijoj. Sovietai atradę, kad 
padėtis dar nėra patogi įvyki- 
nimu.i bolševizmo tiesiogine pro 
pagunda. Jis sakė, kad viskas 
vikinsis evoliuciniu procesu per 
keletą metų.

Jis sakė, kad darbininkų ban
dymai Anglijoje ir Italijoje į- 
vesti socialistinj režimą prie ap 
rubežiuotos monarchinės val
džios, yra su dome sekamas ru
sų. Jie pripažįstab kad tokia 
tvarka gali gyvuoti per tūlą lai
ką.

Jis taipgi tvirtino, kad nerei
kia skaityties su Vrangeliu per
daug rimtai. Jis pranašavo, kad 
Vrangeli'9 negalės užimti Ode
sos. Tečiaus jis pripažino, kad 
jis daro nesmagumų ir kad rei
kės padėti daug pastangų kol' 
jis bu^ išstumtas iš Rusijos, ka
dangi jį gelbsti talkininkai, 
ypač Franci j a. Jis sakė, kad 
Francija pradėjo nedraugišką 
Rusijai žingsni, bet ' tas jai pa
čiai šieis ant nenaudos. Esą net 
sunku įsivaizdinti, kaip reakci
ne Francija pavirto.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Oct. 5, 1920 
as reųuired by the 'act of Oct. 6, 1917

2,500,000 BEDARBIŲ 
VOKIETIJOJE.

BERLINAS, sp. 2. — “Vienas 
milionas bedarbių yra Vokieti
joje. Jeigu aš pridėčiau ir tuos, 
kurie dirba tik pusę laiko ar 
mažiau, tai pasidarys nemažiau 
kaip du ir pusė milijonai”, pa
sakė Vokietijos darbo minisfe- 
ris Braun po, konferencijos 
Drcsdene su Saksonijos darbo 
min.isteriu. Braun kaltina už 
tokią ekonominę padėtį Verseil- 
les taikos sutartį. Jis sako, 
kad Vokietijos finansai yra ar
ti visiško suįrimo, o Vokietijos 
žmonės yra stumiami linkui ba 

do, nusiminimo ir desperaci
jos.

‘Italija išgelbėta’
Sako premieras, džiaugdamasis 

susitaikimu su darbininkais.
Tikisi geresnių dienų.

RYMAS, spalių 4. — Italija 
! padarė didelę permainą santy
kiuose tarp samdytojų ir dar
bininkų, kartu nepadarydama 
didelių nuostolių žmonėms, tur 
tu i ai tvarkai. Taip pasakė pre
mieras Giolitti.

Jis išaiškino reikšmę silsi lai
kinio tarp dirbtuvių savininkų 
ir jų darbininkų ir pasakė, kad 
tarp kapitalo ir darbo bus ge
resni santikiai ateityje. •

Kartu premieras, kurio inicia 
tyva ir įvyko tas susitaikymas, 
pajuokė tas nuogąstaujančias 
žinias, kokios pasirodė Jung. 
Valstijose ir kitose šalyse, ap
rašant padėtį,1 Italijos pereitą 
menesį.

“Metalo darbininkai gauda
vo nuo 10 iki 20 lirų algos į 
dieną”, sakė Giolitti, aiškinda
mas padėtį, kokia buvo prieš 
užėmimą dirbtuvių. “Atsiėvel-! 
giant į -dabartinę vertę pinigų,! 
algos įsiekė mažiau $1 Ameri-1 
kos pinigais. Amerikos dar- Į
Liniukai darytų, jie jie gautų 
tokią algą?

"Italijos metalo darbininkai | 
padavė savo samdytojams me-; 
morandumą, reikalaujantį pa
kelti algą po 4 liras į dieną.

“Samdytojai, kurie laike ka
ro padarė didelių pelnų, atsisa
kė išpildyti darbininkų reikala
vimą, teisindamies, kad pelnas 
neleidžia jiems didinti darbo iš
laidas. Darbininkai, bijodami 
lokauto, atsisakė apleisti dirb
tuves, ir nesant savininkų ir 
technikų štabų, pradėjo patįs 
vesti dirbtuves.

“Tai buvo pradžia didelio so- 
cialio judėjimo, iš kurio mes iš
einame galbūt su mažesne be
tvarke, negu kitose Europos 

šalyse.
“Aš džiaugiuos galėdamas pa 

sakyti, kad darbas atsinaujina, 
dirbtuvės lapo evakuotos ir dar 
bininkai kooperuoja su savi
ninkai ir techniškais štabais.

“Mums tuo pasisekė paten
kinančiai išrišti vieną iš blo
giausių ekonominių konfliktų 
industrinėje istorijoje be dide
lių nuostolių ir padarėme svar
biausi — geresnius santikiuS 
tarp darbininkų ir samdytojų. 
Be to mes galime džiaugtis išri- 
šę klausimą gadynės dvasioje ir 
aš tikiuos dabartinis susitvarki- 
nias bus teisingesnis Italijos dar 
bininkams.

“Ką Italijos dai bininkai lai
mėjo? Didesnes algas, vienos 
savaitės šventę metuose ir da
lyvavimą komisijose, įsuside- 

dančiose iš savininkų ir darbi
ninkų, kuri paduos valdžiai pro
jektą praleidimui parlamente 
įstatymų, sulig kuriais darbi

ninkai galėtų prižiūrėti finansi
nes ir techniškas dirbtuvių są
lygas.

“Pastarasis yra puikus daly
kas. Niekad netruko blogada- 
rių, kurie tikrindavo darbinin
kams, kad jų samdytojai iš 
darbininkų1 darosi didelių pel
nų. Darbininkai tikėjo tam, bet 
kada jų atstovai galės patikrin
ti dirbtuvių išlaidas ir įplau
kus, negalima bus pasinaudot 
darbininkų nežinyste ir kelti ne
sutikimus tarp jų ir jų samdy
tojų”.

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

Persijos kazokai paėmė miestą. I
TEGERAN, sp. 3. Persi

jos kazokai paėmė miestą Rechl 
ir pasiekė Morbad ir Enzeli, pie
tiniame pakraštyje Kaspijos ju
rų.

True translation filed with thp post- 
master at Chicago, 111., Oct. 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Lietuva pasiren 
gusi gintis

«■——!■      ■—«IĮI. ■ —' —

[16 Lietuvos Informacijų Biuro]

Wahingtonas, Spal. 4. Len
kų kariuomenė, įsididžiavusi 
savo laimėjimais prieš bolševi
kus, kurių armijos susmuko, 
norėtų vėl užgrobti ir visą Lie
tuvos dalį, kurią ir pirmiau bu
vo užėmę. Girdi, jau veikiai pa
imsią ir Lietuvos sostinę Vil
nių.

Tečiau Lietuvos kariuomenė 
jau yra užstojusi jiems kelią. 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo žinių, jog visu plačiuoju 
frontu su Lenkais nuo rugsėjo 
25 dienos prasidėjo sustiprintas 
žvalgybos darbas, ir nuolatiniai 
susirėmimai. Lietuvos kariuo
menė rugsėjo 30 dieną laikė šį 
ilgą frontą, pradedant nuo Prū
sų sienos, būtent, per Lieškie- 
m|, Jalovą, Fornetką, pro Bak
šių ir Laipiškių ežerus, Burbiš- 
Iciij kaimi) iki Clstlados ežeru. to- 
liaus per Ogorodninkus, živul- 

čiškius, Merkinę, palei į los 
upę, pro Didžiuosius Solečnikus 
iki Slobodkos ir toliau iki rytų 
e»u Rusais siena.. Tokiu bildu 
Vilniaus yra pridengtas musų 
kariuomenės jiegamis. Jokių 
bolševikų jiegų i šiaurę nuo tos 
linijos nėra, kaip jų nebuvo nė 
Druskeninikuose, ne Rodunėj. 
•Lenkų puolimas negali būti nei
kuo pateisinimas. Prieš tokį 
Lenkų puolimą Lietuvos 
Atstovybė surašė na u jį

Valstybė Deparatmėntui protes
tą, kursai ir buvo Spalių 2 dic- 
nrt įteiktas.

Angliakasių streikas
10,000 angliakasių sustreikavo 

Ponngylvanijoj.

WILKESBARRE, Pa., spalių 
4. — Pittstono angliakasių pa
skelbimas generalinio 10,000 
Pennsylvania Coal Co. anglia
kasių šiandie įėjo galėn. Veik 
visose tos kompanijos kasyklo
se darbas dalinai ar visiškai ap
sistojo.

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

12,000 GRAIKŲ GODUMO 
AUKŲ BADAUJA.

Daugelis graikų miršta iš bado 
Batume.

KONSTANTINOIN>LLSW spa
lių 1. — 12,000 graikų, sustab
dytų Batume delei stokos lai
vų, kenčia badą, šaltį ir nešą
li itares sąlygas.

Po 50 žmonių miršta kasdie 
ir Graikijos valdžia atsišaukė į 
Amerikos šelpimo komitetą su
šelpti juos senais drabužias, 
antklodėmis ir kitokiomis reik
menimis.

Tie žmonės yra aukomis 
graikų kolonizavimo politikos 
tose apygardose, kur ateityje 
bus plebuscitas. Juos prikal
binta apleisti savo namus Kau
kaze ir važiuoti į Trakus ir 
Smyrną, kur graikai bandė su
daryti politinę didžiumą.

388 ŽMONĖS SUVAŽINĖTI.

I CHICAGO. — Nuo sausio 1
! d. iki vakar Cliicagos gatvėse 
automobiliai užmušė 388 žmo
nes. r

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENOS”
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Colby ir Federuotoji 
Presą.

i

PAUL HANNA 
[Federuotųsios Presos koresp.J

Washington, rūgs. 29. — Ne
begalėdamas susivaldyti iš pyk
čio dėl iškėlimo aikštėn kaip 
valstybės departamentas žabo
ja presų, valstybės sekretorius 
šiandie išleido įsakymų, drau
džiantį Federuotajai Presai da
lyvauti visuose pasikalbėjimuo
se su Colby nuo dabar iki seka
mo kovo 5 d. Tas paliepimas 
paliečia F(-h motosios Presos 
atstovus P; ;l liaunų ir Lpu- 
rence Todd.

Klibėdamas rytmetiniame 
korespondentų susirinkime val- 
styb. sekretorius Colby smerkė 
šimtą darbininku ir ūkininkų 
laikraščiu, kurie sudaro Fede
ruotųjų Presų,*ir užsipuolė pa
triotizmų Oswald Garrison Vill- 
ardo ir jo redaguojamo žurna
lo “The Nation“.

Colby pašalino Federuotųjų 
Presų ne dėlto, kad ji butų per
žengusi užsitikėjimų kasdieni
nių pasikalbėjimų. Pašalinimas 
buvo paremtas raštišku kalti
nimu tų taisyklių, kuriomis va
duojamas! presos pasikalbėji-

niuose, kurį aš prirengiau su; jis dar negavęs apie lai jokios 
žinia vieno Colby pagelbininkų, I žinios.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbažonklta uireg. S. V. Tat. Ofl»ew

DRAUGAS REIKALE

Fredcricko A. Emery.
Rūgs. 17 d. žurnalo Nation 

redaktorius laišku prašė manęs 
parašyti straipsnį apie Valsty
bės departamento budus pada
vime laikraščiams žinių. Aš pri
ėmiau pakvietimų ir pasima

čiau su Emery, pranešdamas 
jam, kad aš norėčiau įdėti į ruo
šiamąjį straipsnį paties valsty
bės departamento, pateisinimų 
savo taisyklių apie presos pa
sikalbėjimus.

Tame pasikalbėjime Emery 
žodžiu gynė valstybės departa
mentų, bet aš turėjau jiįin pri
minti, kad jo gynimas yra daug 
kenksmingesnis departamentui, 
negu kad kas buvo mano kada- 
nors rašyta. Emery nusigando 
ir uždraudė spausdinti tai, kų 
jis pasakė. Aš sutikau su tuo, 
bet vėl priminiau jam, kad to
kie įvykiai būna visuose santi- 
kiuose tarp valstybės departa
mento ir presos.

Galinus tapo sutarta, kad aš 
parašyčiau savo kritikų taisyk
lių apie pasikalbėjimus ir kad 
sekretorius (’olby duos raštiš
kų pateisinimų tų taisyklių, ar
ba visai neduos atsakymo. (Su
lig dabartinių taisyklių Colby 
laiko du syk į dienų pasikalbė
jimus su reporteriais, bet jiems 
yra uždrausta nurodyti kokias; 
žinias jie gavo iš paties C.olby).

Kritika 
tamenlui 
ta turbut 
klausiau- 
galima 
valstybes departamento. Eme
ry per kita žmogų pasakė, kad

buvo pasiųsta depar- 
panedėlyje ir priduo-

telefonu Emery, ar 
tikėlius atsakymo iš

' Pranešimas West
Pulimano Lietuviam

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

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

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

A. KARTANAS, APTIEKORiliS
523 Węst 120 St

geriausiai įrengta Soda

W. Pullman, III.
Tel. Pullman 169.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

J 00 South Halsted Street
Patu navimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

c3

g

Puikiausia 5-kių
Veiksmų Drama

Emery man nepasakė, kad 
mano laiškas, 
niui medžiagos mano straips
niui Nation Žurnalui, taps Col
by panaudotas 45 minules vė
liau kaipo pamatas pašalini
mui Federuotosios Presos. Jis 
nepakvietė manęs dalyvauti ta
me atmintiname atsitikime, 
kada presos asociacija/bus ku
liama ne už tų, kų ji išspaus
dino, bet, už tų, kad ji drįso pa
statyti klausimų. •

Kada reporteriai susirinko 11 
vai. paprastam pasikalbėjimui, 
sekretorius Colby garsiai per
skaitė susirinkusiems mano lai
škų, kuriame tarp kitko buvo 
rašyta:

“Mano kritika taisyklių apie 
presos pasikalbėjimus valsty
bės departamente, kuri yra re
miama daugeli!) žurnalistų ir 
didėjančio skaičiaus piliečių, 
gali Imli išreikšta sekamai:

“Tos taisyklės leidžia valsty
bės sekretoriui įkvėpti kokias 

, tik jis norį žinias, tuo pačiu 
| I nikų uždraudžiant repofrte- 
riams pasakyti, ką valstylips 
sekretorius pasakė iškraipymui 
ar nudažymui žinių.

“Tos taisykles draudžia re
porteriams nurodyti, tiesiogi
niai ar netiesioginiai, į valsty- 

1 bė;< sekretoriaus pranešimus, už 
kuriuos valstybes sekretorius 
yra pilnai, ir išimtinai atsako- 
mingas, ir kuriuos jis liepia re
porteriams išspausdinti.

parašytas gavi-

tinti, kų yra kalbėjęs.
“Mes sprendžiame, kad val

stybės sekrelogį|is gali pride
ramai atsisakyti atsakyti į bile 
klausima, jei jis prisiims atsa
komybę už tokį atsisakymų. 
Mes sprendžiame, kad jis dera
mai gali įkvėpti kokių tik nori 
laikraščio žinių, jei jis prisiims 
atsakomybę už jos įkvėpimų.

“Prie dabartinių taisyklių 
apie pasikalbėjimus, valstybes 
sekretorius, išvengia abiejų tų

bes sekretoriui užsiginti pir
miau įkvėptų savo žinių ir se
kama dienų įkvėpti visai nau
jas paslepiant savo dalyva
vimų tame ir priverčiant repor
terį priimti kaltę už blogų 
sprendimų, klaidinimų ir visiš
ka nežin vste. 4- » *

‘Tos taisyklės leidžia valsty
bės sekretoriui prieštarauti sau 
pačiam ir klaipyti savo nuomo
nes vienų ar tuzinų kartų tame 
pačiame pasikalbėjime, su pil
nu užsitikėjimų, kad nė žodžio 
iš tų nuomonės kraipymų ne- 
,biis atspausdinta.

“Todėl tos taisyklės padaro 
valstybės departamentų labiau
siai neatsakomingu diplomati
niu viršininku iš visų didesnių 
šalių pasaulyje, išėmus Japoni-

“Kitose šalyse kabineto mi- 
nisleris turi atsakyti, ar atsisa
kyti atsakyti į klausima, pasta
tytų jam atvirame parlamento

Sekretorius Cpljby atsisakė 
atsakyti į minėtų kaltinimų pre
sos taisyklių. Bet žinodamas, 
kad tas kaltinimas greitai pa
sirodys išsiplatinusiame žurna
le, Colby, laikydamasis slapto
sios diplomatijos formų, ban
dė pasmerkti tų kaltinimų pirm 
negu jis pasirodys spaudoje. 
Reikia pasakyti, kad leidėjai ir 
redaktoriai žurnalo Nation nie
ko nežinojo apie minėtų laiškų, 
ir lodei nedtsako už jo turinį.

Sekretorius. Colby rado pro
gos atsimokėti žurnalui Nation 
ir Federuotajai Presai, pirmai 
ir- vienatinei žinių rinkinio 
agentūrai, kurių valdo Jungi. 
Valstijų darbininkai.

Perskaitęs apkaltinimo laiš
kų, Colby kreipėsi į susirinku
sius reporterius ir paklausė, ar 
kuris nors jųjų sutinka su kal

tinimais. Pėdei tintosios Pro
gos atstovas Laurcnce Todd 
tuojaus atsakė, kad jis sutinka 
su laiške paduotais nusiskundi
mais.

IL C. McMillen, atstovaujan
tis New York Evening Post, 
taipjau pareiškė: “Aš manau, 
kad kaltinimuose yra daug tie
sos“.

Paskiau apie tuzinas specia
lių Washingtono koresponden
tų, taipjau visos presos agen
tūros apsilankė Federuotosios 
Presos biure gauti minėto laiš
ko kopija. Daugelis žurnalistų 
sveikino Federuotųjų Presų, 
kad ji pirmoji pakėlė klausimų, 
kuris jau senai turėjo būti iš
rištas. ,u

. biapdjęniniain^ nMikąlbčjjE 
Ine Colby atsinešė numerį New 
Majority, Fariner-Labor parti
jos organų, kurs yru Fedcruo- 
tosios Presos narys, 
mas susirinkusiems
riams kelių savaičių atgal Fe- 
deruotosios Presos žinių, ku
rioj sakoma, kad Colby ir kiti 
valstybės departamento virši
ninkai priešinosi paties Colby 
pasirašytai notai Italijai apie 
Lenkijos-Rusijos reikalus^ Jis 
pasakė, kad ta žinia esanti pa- 
vvzdžiu Fcdcruotosios Presos

ietuviai Važiuokit Tiesiog i Lietuva
KAINA J 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 LIETUVA 
LAIMINGAI.

EWWE1I BUHEAU
A. PETRAITIS ir S. L. FABIAN Vedėjai.

809 West 35th Street. (Kampas Halsted) Chicago. 
ATDARA VAKARAIS: Utarn. Ketver. ir Suhat. iki 9 vai.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augitos rųšies kalbamųjų mašinų ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokių kainų, nes mums reikia vietos, 
yiktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios, mados: 
devynios apmuštos tikra molina ir ruda oda, astuo
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro-

tik $37.00 gos, mes tikrhi gvarantuojame, kad sučedysite be 
ut 75 nuošimčius.Mea pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.

Pinigai Iš 
Kenoshos

reporte-

t i delei nuosprendžio žmonių 
atstovų.

“Kaipo substitutų lai demo
kratinei procedūrai, mes turi
me Amerikoje presos pasikal
bėjimus; bet sulig valstybes de
partamento taisyklėmis, tie pre
sos pasikalbėjimai taip iškrai
pomi, kad kabineto viršininkas 
gali užpildyti presų savo palies 
propaganda, kariu nealsakyda-’mu prezidentui WilsoUui, kū
mas nė už vienų eilutę, kas yra»riame jie patarė Wilsonui, kad 
išspausdinta, .ir jis niekad ne t u- atėjęs laikas taikytis su Rusija.

neužtikimumo.

nori žinoti, kas suteikė tų ži
nių, tai lai jis pajieško tarp tų 
savo valdininkų šeimynos, ku
rie kartu su juo pereita įhiva
sarį pasirašė po memorandu-

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatves. 

\____________ - - -— ■ —■ ......................... .. '■ " -........................ .............

U Tek Cicero 5963 ffl į
M ----- -  . n i 

Lietuvis Dentistaa
” 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. 2 i

nripnn ti.i. _

si. L/icero uuuo m

DR. A. P. GURSKIS "!
Lietuvis Dentistas

, CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 

išskiriant nedalias ir seredas.

Jei Federuotoji Presą klydo, 
tai reiškia, kad vienu jo palies 
oficialūs šeimynos žmogumi 
negalima pasitikėti.

Kita priežastis Colby pykčio 
buvo Federuolosios Presos iš
spausdintas pasikalbėjimas Col
by su ponia Corless, atstovavu
sių piketavusias dėl Airijos mo
teris. Tada pirmų sykį išėjo 
aikštėn, kad Washingtonas ve
da slaptas diplomatines tarybas 
su Londonu apie išdalinimų 
buvusiųjų Vokietijos kolonijų. 
Colby kantrumas gabaus tru
ko, kada nesenai spaudoj pasi
rodė duoti viename pasikalbė-

valstybės sekretoriaus atsaky
mai yra “duoti, bet taisyklių 
apie pasikalbėjimus nugniauž- 
ti“. '

ir visų jo klesos narių, baimė 
prieš darbininkų presos asocia
cijų, kuri nusisprendus naikin

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukcgan, Iii.

Juokeliai
Kas riek, te riek, vedu 

boba važiukiau.

rasti ta tiesa, kaip giliai ji ne se karuose.

Lietuvo
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšj ir Pielj, 552 Grand 
Avė.. Kenosha. Wis.

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

PAL1KTA STORAGE’Y
$35.00
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Vienų kartų važiavo žemai
tis su savo žmona labai ilguo- 

Jis sėdėjo prieša
kyj, o jo žmona užpakaly. Pri
važiavo prie krūmų, kur žnio-Federuotoji Prusa gimė -me

tai atgal Amerikos darbininkų į nes pasakodavo, kad ten kar- 
pastangomis, pasiryžimu ir pa
siaukojimu. Ir išanksto buvo 
žinoma, kad industrine auto
kratija ir imperialistinė diplo
matija stropiai seks jos žygius 
ir stengsis visokiais budais jų 
sunaikinti.

Sekretorius Colby suskambi
no tų varpų, kurs praneša, jo- 
gei Jungi. Valstijose ateina dar
bininkų klesos presą.

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

$35 
ant 10 
daugel 
pigiai parduodamų.' 
Turime labai gražių 
sulyg žios 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 
metų. Taipgi 

kitų daiktų

iAPITON
LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APŠVIETA”

Nedėlioj, Spalio 10, 1920
C.‘ S. P. S. svetainėje, W. 18-tos gatvės 

 Chicago, III. •
Durįs atsidarys 6:00 vai. v. Pradžia 7-tą vai. vakaro

Gerbiamoji publika, nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, 
nes veikalas Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vie
nas iš puikiausių veikalų (iki šiolei) Lietuviškoje kalboje su- 
dramatizuotas drg. Pabarškęs. Kas skaitė apysaką Kapito
nas Velnias, tas, be abejonės gerai supras jo vertę ir nepra
leis scenoje jo nepamatęs, o neskaičiusiems iš širdies pataria
me jį pamatyti, nes tai bus be galo puikus ir žingeidus persta
tymas.

tais vaidinasi. Buvo išvaka- 
riai. Abiem plaukai iš baimės 
pasišiaušė. Žemaitis supliekė 
arklius ir tie šoko zovada. 
Trinktelėjo ratas į akmenį, pa
ti aukšlieninka plumpt iš ve
žimo ir ėmė rūkti. Vyras, ne
atsigrįždamas atgal, sukirto 
arkliams, taręs: “Kas riek, te 
riek, vedu boba, važiukiau!’’ Ir

Phone Bouievard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

<537 S. Ashland 
Chicago. III.

Auksybi, Colum bijos 
Grafonolas ir lletu- 
viški naujausi rekor
dai.

----------b

•
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Pirmą Kartą 
Stato Scenoje

Taipgi lošime dalyvauja gabiausios spėkos k. t.: P. Sto- 
j gis, J. Šimkus, J. Daugėla, p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienė, 
K J. Gulbinienė, T. Pabarškienė, kiti ir kitos.
SS

Režisierius M. Dupdulienė.
H Po perstatymui šokiai.

B Kviečia visus KOMITETAS.



Utarninkas, Spalių 5 d., *20 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą drūtais per žmones, 
kurie pažįsta savo biznį yj*a da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
rinotojus arba malevotojus.

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

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

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

Phone Canal 2022

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 

6031 So. Halsted St.
Phone Wentworth 6057

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

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMASt 

RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.
S. A. MANKOWSKLS
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St, kampan 24 gat.

Chicago, III.
Telefonas Canal 1916 

______________________________ >

■ Tel. Canal 2975—2976
Just

: WHISTLE :
Chicago B

WHISTLE BOTTLING CO. ■
■ 116 W. Kedzie St. ■

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistų su ilgu laiko patyrimu.

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

Paimk rendon Texas 
aliejinę žemę.

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

Ine.
117 N. Dearborn St.

Tel. Boulevard 9736 and 9737
UNION APTIEKA

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

< ,      ...............

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex- 
as valstijoj.
Mažas investmentas ren- 

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

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

Chas. A. Snapp 
Company

1620 Consumers Building 
Tel.: Harrison 9669-9670 _______J

The Uline s Artificial 
Limb Co.

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

t
Turi pilną stakų reikme 
nų tiems, kurie yra ne
laimingi ir priversti ne
šioti dirbtinas dalis kū
no ; rankas, kojas ir t.t., 
kuomet reikalinga.

V

WLODARSKI BROS.
9 agentai

Patriotic Assurance Co.
1653 W. 47th St.

Phone Canal 54 96
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

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

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREVVICZ 

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

2300 S'o. Leavitt St.
h " .....—■*

rThlT’iar STORAS KAKLAS 
If UI I SUTINU GILĖS 

išimamos be peilio, skausmo arba 
sirgimo. Jus galit išbandyti ant 
musų riziko. Goitrene išgydo vi
sai, net ir užsisenėjusias ligas, be 
jokio ištinimo.
Nieko nekainuoja jeigu neišgydoma 
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk j| 
kol nepasiekė širdies, gerklės arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knygą dykai.

GOITRINE CO. 521 — B. — 63 St.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

Phone Boulevard 3941
Žukauskas Tailoring Co.

Kotų siuvėjai dėl kostumeriškų 
kriaučių.

814 W. 33rd St.

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. L POLLAK & CO.

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

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

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

Phone Boulevard 7692

WEEKLY BUSINESS REVIEW
Amerikos Biznio 

Barometrai.
Kas yra barometras?
Barometras yra tam tikra prietaisa, 

kuri parodo oro —■ atmosferos spau
dimą, iš ko galima žinoti koks yra da
bar oras ir spėti koks bus oras už 
keleto ar keliolikos valandų.

Biznio pasaulyj irgi yra tokių baro
metrų, kurie duoda pamato spręsti 
apie tai, koks yra dabartinis biznio 
stovis ir koks bus biznio stovis neto
limoj ateityj.

Sekti tokius barometrus yra labai 
svarbu kiekvienam, kurs nori vesti 
savo biznį taip, kad neprasilenkus su 
apskritu šalies biznio krypsniu ir ei
nant “prieš vėją” nepadarius sau ne
reikalingų nuostolių.

Kas bus rytoj?
Ar biznis kils ar puls?
Ar rytoj tavorai pabrangs ar at

pigs?
Ar šiandien pirkti, ar palaukti sa

vaitę-kitą ?
Kas gali atsakyti šituos klausimus 

maž-daug teisingai, tas gali ne sykį 
uždirbti daugiaus pinigų, negu kiti, 
kurie šiais klausimais visai nesirupi 
na. »

Kokie-gi yra biznio barometrai?
Biznio barometrais yra pamatinių 

biznio šakų stovis, parodomas eina
mos statistikos skaitlinėmis.

Amerikos biznyje yra žinoma ir se
kama bent dvylika “biznio barome:- 
rų”, kurie duoda spręsti apie apskri
tą biznio stovį ir krypsni:

1. Namai, žemė ir gelžkeliai.
2. Bankų apyvarta.
3. Bankrutai.
4. Darbo stovis.
5. Pinigų stovis.
6. Užrubežinė prekyba.
7. Aukso išvežimas ir įvežimas.
8. Tavorų kainos.
9. Serų ir bonų marketas.
10. Javų užderėjimas.
11. Gelžkelių uždarbis.
12. Politika. *
Apie šiuos biznio barometrus gali

na butų daug prirašyti, bet trumpai 
■ia paaiškinsimo tiek: —

I. Kiek mylių naujų geležinkelių 
lutiesiama ir kiek naujų namų stato
ma — skaitlinės apie tai parodo, koks 
statomasai darbas eina visoj šalyj. Iš
ien šitų skaitlinių iki šiol dažnai tei- 

•■ingai buvo nuspėjama kaip eis biz
nis ateityj. Sąryšyje su geležies 
datopiuoju darbu kįla ir puola gele
žies kainofi. Paprastai iš visų tavo
rų geležies kaina pirmutinė pakįla ir 
pirmutinė nupuola. Todėl visi pirk
liai atydžiai seka geležies kainas.

II. Bankų apyvarta parodo, kokia 
biznio apyvarta pasidaro kasdien kiek
viename mieste ir visoj šalyj. Di
dieji pirkliai pratę yra palyginti sa
vo apyvartą su bankų apyvarta (če
kių apsimainymą), ir jeigu mato, 
kad bankų apyvarta kįla, o jų puola, 
tai iš to jie turi nurodymą, kad jų 
biznyje kas nors reikia taisyti.

III. Bankrutai gana gerai parotfo 
biznio stovį. Reikia betgi pastebėti, 
kad paprastai gan mažas nuošimtis 
susibankrutijimų jau rodo blogus lai
kus.

IV. Darbininkų skaičius šalyj, dar
bas ir bedarbė, o taipgi ateivių at
plaukimas iš svetur ar jų išplaukimas 
yra nurodymu gerėjimo ar blogėjimo 
biznio šalyj. Amerikoj geri laikai 
paprastai esti, kada iš Europos at
plaukia daugybė ateivių, o blogi, ka
da darbininkai veržiasi atgal Europon.

V. Pinigų stovis, t. y., jų kiekybė 
ir nuošimtis, už kurį juos galima pa
siskolinti, yra labai jautrus biznio ba
rometras. Kada pinigai skolinami už 
mažą nuošimtį, tai laikai esti blogi, 
kada už didelį — tai laikai esti geri, 
vienok po augšto pinigų nuošimčio 
labai dažnai įvyksta didelis puolimas, 
krizis, panika.

IV. Užrubežinės prekybos statisti
ka ir prekybos balansas parodo, kur 
stovi Šalis santikyje su kitomis šali- 
daugiaus įvežama, o mažiaus išveža
ma, o mažiaus įvežama, tas parodo 
gerą šalies ekonominį stovį. Jeigu 
daugiaus išvežama, o mažiaus išveža
ma, tas parodo blogą stovį. šalis 
čia galima prilyginti prie žmogaus, 
kurs stovi gerai, jei išleidžia mažiaus

PERSIKĖLIMO IŠ

PARDAVIMAS. 
* 

Ateikit pirma musų per
sikėlimo ir pasinaudokit 
dideliais bargenais !

ARMY ir NAVY 
KRAUTUVĖJE

4713 So. Ashland Avė.
L , , . i ........................ 

negu uždirba, ir stovi blogai, jeigu 
perkasi ir išleidžia daugiaus, negu 
gali uždirbti.

VII. Mėnesinis aukso vežimas "š 
vienos Šalies kiton irgi yra biznio ba
rometru, tečiaus ne tiek svarbiu.

VIII. Tavorų kainos eina kartu su 
pinigų brangumu ar pigumu.

IX. Šerų ir apskritai “popierų” kai
nų kįlimas ir puolimas nurodo apskri
tą tikrą ir spėjamą biznio kįlimą ar 
puolimą. Biržose pinigai yra, pada
romi tik iš atspėjimo ar kainos kils 
ar puls.

X. Javų užderėjimo statistika yra 
labai svarbi radyklė bizniui nuspėti. 
Valdžios raportai praneša ne tik kaip 
javai užderėjo, bet ir koks bus lau
kiamas derlius vasaroą pabaigoj. Pa
siremiant tais raportais, galima leng
vai spėti kiek javų bus parduota, kieR 
jų galima bus išvežti užrubežin, kiek 
suvartoti namie, kokia bus bankų apy
varta ir tt. Pirkliai todėl labai ati
džiai seka valdžios raportus apie ja
vų derlių.

XI. Gelžkelių uždarbis parodo koks 
yra žmonių ir tavorų judėjimas šalyj. 
Nuo geležinkelių šiandien priklauso 
visi bizniai.

XII. Biznis didžiai priklauso ir nuo 
išmintingo visos šalies reikalų vedi
mo. Iš politikos srities dalykų ka
rė yra pavojingiausias normalio biz
nio priešas, nors kaikurios biznio Ša
kos karės laiku ir diddžiai pasipelno.

Sekant šituos biznio barometrus rei
kia visuomet turėti omenėje, kad nie
kas nestovi ant lygumos: biznis, kaip 
ir viskas kita, tai puola, tai kįla; ka
da labai augštai iškįla, tai po to gali 
žemai nupulti, o po nupuolimo kilti 
vėl augŠtyn. Iš to išmintingas gali 
pasinaudoti, pirkimą ir nardavimą su
taikydamas taip, kad galima butų 
pirkti kada kainos nupuola, o par
duoti, kada kainos pakįla.

Amerikos Gyventoją 
Skaičius.

Paskutinis (1920) Suvienytą 
Valstiją cenzas parodė, jog 
Amerikoj 1920 metuose iš vi
so gyventoją buvo 150,181,000. 
Ta skaitline sako, jog į dešimts 
metą Amerikos gyventoją 
skaičius paaugo ant 14 nuošim
čių, nes 1910 metuose Amerika 
gyventoją turėjo 91,972,206. 
Gyventoją priaugimas nebuvo 
lygus visoj Amerikoj. Vienose 
valstijose priaugo dauginus, ki
tose mažiaus. Mažiausia gyven 
tojų priaugo šiose valstijos*^ 
Maine (6%), Nevv Hampshire 
(9%), Vermont (5%)-, Indiana 
(7%), Missouri (6%), Nebras- 
ka (6%), Maryland (7%), Vir- 
ginia (9%), Tennessece (9%), 
Idaho (9%).

Daugiausia gyventojų priau
go valstijose, kurios randasi 
Pacifiko pakrantėse, būtent: 
Washington (41%), O.regon 
(29%), California (28%). Di
džiai taipgi paaugo gyventoju 
valstijose, kurios randasi Ame
rikos kalną srityje, būtent: 
Montana (27%), Wyoming 
(30%), Colorado (24%), New 
Mexico (32%), Arizona (31%), 
Utah (22%), Nėvadia (36%).

Gyventojų didesnį paaugintą 
Pacifiko pakrantėes, negu At- 
lantiko pakrantėes reikia iš
aiškinti tuo, kad per karės me
tus imigracija iš Europos be
veik visai buvo sustojus, o imi
gracija iš Azijos buvo nemaža.

Paskutinuoju dešimčių me
tų imigracija Amerikon yra 
pasidalinus šiaip: pirmais pen
kiais metais atvažiavo žmonių 
5,174,701, o paskutiniais pen
kiais metais 1,172,679.

Be kitų dalykų iš cenzo yra 
matoma, jog Amerikoj pama
žėjo žmonių ant farmų, o pa
daugėjo miestuose.

DYKAI 1
Pirma demonstracijos lekcija 

Puiki ateitis automobilių dirvoje 
Suteikiama per

Chicagos geriausių automobilių 
mokyklų.

FEDERAL ASSOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.
1 .... -n—----------------------r--

Kokios pramonės mažiausia ' 
nukentės\nuo kriziso.

Dabartinių kainų puolimas 
ir darbų mažėjimas toli gražu 
nėra visuotinas. Daugelis finan
sų žinovų mano, kad jis vi

suotiniu niekad nepasidarys. 
Bus paliestos kaikurios indust
rijos, ypač tos, kurios dirbo 
mažai reikalingus ir brangius 
daiktus. Bet jeigu žmonės ne
parodys išgąsčio, tai viskas 
iš palengvelio atsitaisysią. Dau
gelyje pramonių krizis visai ne
busiąs jaučiamas, arba jeigu ir 
busiąs, tai labai negreit. Tarp 
tokių pramonių nurodomso yra 
sekamos:

Skerdyklos ir mesus pakavi
mas.

Cukrinės.
Geležinkelių šapos.
Ūkės mašinos ir padargai. 
Duon kepyklos.
Popieros dirbtuvės.
Guminių batą dirbtuvės.
Yra daugelis kitų pramonių, j 

kurios nedaug atjaus krizį, bet 
jų visų čia nebandysime išskait- 
liuoti. Atskirai apie įvairias 
nramones mes turėsime pro
gos pasvarstyti .šitoj apžvalgoj 
laikui bėgant.

Laikrodėlių biznis.

Laikrodėlių bizniui kol-kas ne
blogai sekasi. Rudeniop ir žie
mos pradžioj parsiduos daugiau 
laikrodėlių. Darbininkų algos 
tebėra augštos ir medžiaga bran
gi. Laikrodėlių pardavinėtojai 
gerai padarys nesipirkdami per
daug brangių laikrodėlių. Neto
limoj ateityj didesnis biznis bus 
iš pardavinėjimo pigesnių ir vi
dutiniškos kainos laikrodėlių.

KUPONAI DYKAI.
. . -..- I

Fidelity Electric kompanija, 
kurios paskelbimas yra ant šio 
puslapio, spalių mėnesio bėgy
je ketina duoti dykai po penkis 
tūkstančius fcderalių dividendų 
kuponų kiekvienam, kuris pirks 
skalbimo mašiną. Fidelity1 kom 
panija turi dabar geras skalbi
mo mašinas. Kiekvienas/ jau
nas vyras šioj gadynėj turėtų 
eiti su progresu ir čėdyti savo 
iaunos pačios rankas ir sveika
tą, nupirkdamas jai mašiną. Fi
delity Electric kompanija par
duoda tas mašinas ir lengvais 
išmokėjimais. '• Ta kompanija 
taipgi ir pataiso tas mašinas.

NAUJI FONOGRAFAI.
J. Bcrmontaitis pradėjo išdir

binėti naujus fonografus 
“Norman”. Galima drąsiai sa
kyti, kad tie fonografai yra ge
resni už pagarsėjusius kitus fo
nografus, o jų kaina rods yra 
daug žemesnė. Norman fono
grafe ypač motoras esąs geras, 
ir nereikalaująs daug atidos. 
Pasirodęs su tokiu geru gramo
fonu, dabartintuoju laiku J. 

Bernotaitis galės padaryti no 
mažą biznį.

JOFFEY’O DEIMANTŲ 
KRAUTUVĖ, f

Joffey mums taip išsitarė apie sa
vo biznį: “Užganėdintas kostumeris 
yra musų didžiausias turtas. Nes jis 
augina musų biznį. Užganėdintas 
kostumeris ateina kitą syk ir atsive- 

i da savo draugą. Tikėdami į šią biz
nio taisyklę, mes būdavo jom savo 
biznį per keturiolika metų, ir musų 
kostumeriai visuomet grįžta pas 
mus”. Joffey turi auksinių daiktų ir 
deimantų krautuvę: 4625 Ashland Av.

The Union Clothing Co.
surengė dabar 

specialj išpardavimą 
Geriausius siutus labai že
momis kainomis Chicago- 1 
je. Ir duoda extra keli
nės dykai.

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką.

4754 Ashland Avė.

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

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti draugiš
kus ryšius, kurie turi būti 
tarpe bunkerio ir depozito

rio.
Delei draugiškų patarimų 

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio 
bankaviino”

NATIONAL TEATRE

Halsted netoli 63rd St.
Vieną savaitę, pradedant ne

dėlios dieną spalio 3, loš “Little 
Peggy O’Moore” tik vieną sa
vaitę. Jean Dawn the vvireless 
mergina. Reikalinga 5000 mote
rų klausti klausimų: kuomet aš 
apsivesiu? Ar turėsiu vaikų?

f1PUIKIAUSIS RAUGALAS 
IR APYNIAI

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted Si.

Chas. Volker
b

£

"•■Siu vm»

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Aliiir of Bitter Wine
Yra labiausiai užtikiama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY

1333-45 So. Ashland Avė.

JKflRBIIIIIIRIIIIIIKl
“ PAUL LEASES įj

Siuvėjas
II Valau, dažau ir taisau. Geras g 

darbas ir tikros kainos.
gi 3616 So. Halsted St.
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OLOWECKI’S 
,Music House
Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, vietro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

Phone Drover 215
S h a n k s 
M u s i c Store, 
Ėst. 19 12.

Fonografai, le 
kordai ir gro
jami grojiĖd- 
niai voleliui. I‘i

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

1 1 ... S
Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Delei,parinkto ir pigaus
darbo. Dplei gero patarnavimo ir 

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

FIDELITY ELECTRIC COMPAN4
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190

Mes taipgi užlaikome skalbimui 
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

automobiliu.
■■ ■ /

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

DR. B. L. GOLD 
Dentistas 

Canalport ir Halsted gat.

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

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.
<___ i________________ _

Lietuvys Akių žinovas 
JUS. AKYS yra jums brangiau

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

patarnauju kuoteisingiausia.
Egzaminavimas ir patari- 

rimas dykai.
I)K. JURGIS SERNER O. D.

— Chemauckas — 
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

1131 Stevans Building
17 N. State St., Chicago, Iii. 

Tel. Central 203.

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work

?4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg
Comp?ny .

Išdirbėjai The News Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,
■■bbhbbhhbbbbbbbbbbbbbb

Tel. Normai 224.
ENGLEWO()D THOR SHOP

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

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

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

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

Pasitarimas ir Examinarija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY
422 So. State St.

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

Z--------------------------------------------------------------------
Phone Yards 987

D. LIPTSICH 
Fashion Cloak Shop 

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

vės olselio kainomis. 
3401 So. Halsted St.

; - -J

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

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

Casino Theatre
3506 So. Halsted St.

ilBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN 

The National Raincoat Co. Not inc.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

f, 1 1 -- ‘ ....—

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

■ ADAM M. MACARUS J 
! NOTARAS ■
! 3256 S. Wallace St., Chicago ■
B ■
Į Parduodu laivakortes, b
■ siunčiu pinigus į visas i
■ pasaulio dalis. Apdrau- ■ 
b džiu, parduodu žemės ir ■ 
! namus, skolinu pinigus. ■ 
"bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

'skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankyti,
37 So. Dearborn St. 

v _____________ .J
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MAttJJIIfFIMOS nors “socialpatriotas”, o re- 
Ivoliucinis socialistas.

tfK LITHUANIAN PAILY NEWt

Published Daily exeept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Iditor P, Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal IBM

Subscription Ratosi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outoide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos aina kasdien, iiskirlant 
nedlldienius. Leidiia Naujieną Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas) (Janai 15U6.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paltu:

Metams_____ - r i
Pusei metų _____  ... ... ...
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams r - - - 
Vienam mėnesiui

Chicago je — per nelieto jusi 
Viena kopija ............. «
Savaitei ........... - ......... ....
Mėnesiui ---------------- —

Suvienytose VaJstiJoM, na Chicsgoj, 
paltu:

Metams --------- — - , , $7.00
Pusei metų....................- - , 4.00
Trims mėnesiams _________ _ ■ 2.00
Dviem mėneeiams 1.50
Vienam mėnesiui - ... - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose)
* (Atpiginto)

Metams___ ... ............ - $8.00
Pusei metų 4.50 
Trims mėnesiams______ _ 2.25

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
$4.50
2.25
1.75

, 1.00

P3
18 
75

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

Lenkai 
nusileido.

Lenkai paskelbė, kad jie 
tuo tarpu neketiną eiti ant 
Vilniaus. Neisią, girdi, dėl
to, kad tam nepritaria ang
lai.

Anglams ir nebūtų pato
gu, kad lenkai pasigrobtų 
Vilnių, nes tai butų skaudus 
smūgis Lietuyai, o anglai 
nori daryt biž'nį Lietuvoje.

Reikia neužmiršti, be to, 
kad artinasi žiema. Lenkijai 
labai trūksta maisto. Paė
mus Vilnių, ji vargiai pajieg- 
tų išmaitinti jį. O Lietuva tu
ri duonos pakankamai. Tad 
ir Vilniaus gyventojai vei
kiausia yra labiaus palinkę 
dėtis prie Lietuvos, negu 
prie Lenkijos.

Karės nuvargintoje Eu
ropoje duonos kepalas šian
die gali būt stipresnis argu
mentas, negu kardas.

Lenkams nusileidus Vil
niaus klausime, lietuviai ga
lėjo padaryti su jais mušiu 
paliaubą. Neužilgio gal į- 
vyks tarp jų ir galutina tai
ka.

Francuos darbinin
kai atmetė Maskvos 
Internacionalą.

Francijos darbininkų uni
jų kongresas, susirinkęs Or- 
leans’e, atmetė komunistų 
pasiūlymą dėtis prie vadina
mojo trečiojo arba Maskvos 
Internacionalo. Komunistų 
priešų pasirodė kongrese 
tris ar keturis kartus dau
ginus, negu pritarėjų.

Svarbiausia priežastis, 
delko Francijos darbininkai 
pasipriešino Maskvai, buvo 
ta, kad Rusijos komunistai 
panaikino darbininkų laisvę 
savo šalyje, šitą dalyką aiš
kiausiai išdėstė Orleans’o 
kongrese Alphonse Merr- 
heim, kuris karės laiku da
lyvavo Zimmervvaldo konfe
rencijoje — reiškia, ne koks-

Francijos darbininkų uni- 
| jos yra sindikalizmo Jopšys. 
Jos išplėtojo tas idėjas, ku
rias vėliaus priėmė žymi da
lis organizuotųjų Italijos 

! darbininkų ir daugelis radi
kalių unijų Amerikoje, Aus
tralijoje ir Didžiojoje Bri-| 
tanijoje; pas mus tų idėjų 
pasekėjai yra žinomi kaipo 
“aidoblistai” arba industria-1 
listai. (pramoniečiai).

Sindikalistai dabar, kaip 
matome, stoja grieštai prieš 
bolševizmą.

Socialistai 
ir Valstybė.

Aiškindami skirtumus 
įvairių darbininkų judėjimo sro
vių, mes parodėme, kad vienas 
svarbiausiųjų punktų, kuriuose 
jos skiriasi nuo viena kitos, yra 
valstybės klausimas. Dvi sro-’ 
vės, anarchistai ir sindikalistai 
(aidoblistai), atmeta valstybę, 
o kitos dvi srovės, komunistai 
(bolševikiški) ir socialistai, pri- 
pažįsta valstybę.

Bet jeigu pastarosios dvi sro
vės pripažįsta valstybę, tai tat 
dar nereiškia, kad jiedvi šitame 
klausime sutinka tarp savęs. 
Anaiptol. Buržuazija irgi pri- 

1 pažįsta valstybę, vienok sociali
stai visai nesutinka su buržua
zija. Nesutinka dėlto, kad so
cialistai žiuri kitaip į valstybę, 
negu buržuazija (nekalbant jau 
apie skirtumą jų pažiūrų kituo
se dalykuose).

Komunistai ir1 socialistai taip 
pat nevienodai žiuri į valstybę.

Jie abeji nori kitokios valsty
bės, negu dabartinė, šiandien 
valstybė yra įrankis viešpatavi
mo vienos klesos ant kitos kle- 
sos, trumpai sakant — pavergi
mo įrankis. Komunistai ir so
cialistai nori prašalint pavergi
mą visuomenėje, todėl ir valsty
bei, jų supratimu, turi būt atim
ta pavergimo ypatybės. Bet su
lig to, kaip šito tikslo atsiekt, 
tai socialistų ir komunistų nuo
monės labai skiriasi.

Pastarieji siūlo įvesti diktatū
rą. Jie sako, kad darbininkai 
turi pasigrobt valstybę į savo 
rankas ir perorganizuot ją taip, 
kad visos kitos klesos paliktų be 
teisių — tik darbininkai turėtų 
teises: tik jie galėtų balsuot, 
tik jie galėtų užimt vietas val
džioje, nešiot ginklus, naudoties 
spaudos, organizavimosi ir žo
džio laisve. Turėdami šitokią 
diktatorišką galią, darbininkai 
privalo pavartot valstybę tam, 
kad atėmus turtus iš kapitalis
tų ir sutvarkius industriją ko
munizmo (bendros nuosavybės) 
pamatais. Tuomet klesų skir
tumai išnyksta, buvusieji kapi
talistai susilygina su darbinin
kais, ir tuomet visi žmonės gau
na lygias teisės.

Toks yra komunistų (bolševi
kiškų) pienas. Socialistai nesu
tinka su juo. Jie atmeta tokią 
diktatūrą, kaip augščiau išdės
tyta.

Nes ką-gi reiškia ta diktatū
ra? Ji reiškia despotizmą. To
kia valstybės forma, kurioje 
vien^ dalis žmonių turi visas 
teises, o kita dalis žmonių ne
turi jokių teisių, buvo praeity
je, neapribotos monarchijos 
(absoliutizmo) laikais. Kai- 
kurie žmonės mano, kad monar
chijoje visa valdžia susidėjo iš 
vieno žmogaus, monarcho (ka- 
raliaus, caro, kaizerio), bet išt<e- 

sy tai monarchas buvo tiktai tam 
tikros privilegijuotos žmonių 
dalies įrankis; valdžia buvo fak
tiškai tų žmonių rankose, o mo
narchas tarnavo jų reikalams. 
Kiti žmones, nepriklausantys tai 
privilegijuotai daliai, neturėjo 
teisių. Visuomene tuo budu da
linosi į luomus, privilegijuotų ir 
beteisių žmonių.

Visai panaši tvarka butų ir 
komunistų valstybėje, ir faktiš
kai tokia tvarka dabar yra bol-

tarpe
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ševikiškoje Rusijoje. Bet jvest 
tokią tvarką, tai juk reiškia 
grįžti į praeitį — į prieškapita- 
listinę gadynę!

Tose šalyse, kur yra išsiplė
tojęs kapitalizmas, luomai (tei
sių skirtumai) yra išnykę (ar
ba beveik išnykę); valdžią ren
ka visi žmonės; piliečiai turi tei
sės organizuotis, laikraščius 
leist, susirinkimus daryt, mai- 
nyt gyvenimo ir darbo vietą ir 
t.t. žodžiu, tose valstybėse jau 
yra didesniam ar mažesniam 

I laipsnyje įvykdinta demokratinė 
tvarka. Socializmas-gi turi reikš
ti dar pažangesnę tvarką, negu 
kapitalizmas! Taigi jisai turi 
eiti ne atgal, ne nuo demokrati
jos prie despotizmo, o pirmyn 
—prie dar didesnio demokratin- 
gunio. 
ja.

sak (lig. Ilillųuilo. gal būt tinka 
Rusijai, bet jisai visai netinka 
Amerikai.

Socialistų Partijos vadas vi
sai teisingai nurodo, kad patys 
Rusijos bolševikai pripažįsta 
“proletariato diktatūrą sovietų 
formoje” kaipo reikalingų daly
ką tiktai revoliucinei keitimosi 
gadynei, pereinant visuomenei 
iš kapitalizmo tvarkos į socializ-j 
mo tvarką; bet Amerikoje dar 
nėra revoliucijos, ir nepanašu, 
kad ji čionai greitai prasidėtų. 
Taigi čia toks programas butų 
ne vietoje.

Toliaus Hilląuitas kritikuoja Į

kai esą labai “principiališki”, 
nes, mat, jie stojo už sovietų 
valdžią, nežiūrint to, kad sovie
tus kontroliavo priešinga jiems

Laiškai iš Lietuvos

Ir socialistai už tai sto-

toks yra pamatinis skir- 
valstybės klausime tarpetumas 

komunistų ir socialistų. Pir
mieji nori panaikint demokrati
ją valstybėje ir sugrąžint joje 
despotišką tvarką, panašią į tą, 
kuri buvo absoliutizmo laikais; 
todėl jų pozicija yra atžagarei- 
viška. Socialistai-gi nori sustip- 
rint ir da labiau išplėtot demo
kratiją valstybėje.

Bet kai-kas gali pasakyt, kad 
dabartinė demokratija labai daž 
nai nepaiso darbininkų teisių Ir 
tarnauja kapitalistų despotiz
mui. Tai yra tiesa, bet kodėl 
taip yra? Dėlto, kad kapitalis
tai turi ekonominę galią savo 
rankose. Jeigu industrijoje ka
pitalistų viešpatavimas butų pa 
naikintas, tai jie nebegalėtų vieš 
pataut valstybėje. Kokia-gi iš 
to išvada? Labai aiški: prie 
demokratijos valstybėje turi būt 
pridėta da ir demokratija indus
trijoje, prie politinės demokra
tijos turi būt pridėta industrinė 
demokratija.

O komunistai nemoka pada
ryt šitos paprastos išvados. Jie 
sako: kadangi šiandie nėra de
mokratijos industrijoje, tai rei
kia panaikinti ir demokratiją 
valstybėje — o tuomet, girdi, 
atsiras abidvi demokratijos kar
tu ! Tai yra lygiai taip, kaip kad 
žmogui, nusilaužusiam vieną ko
ją, patartum nusilaužt da ir ant
rą koją, idant jisai pasveiktų!

Apžvalga [
HILLQUITAS APIE DIKTA
TŪRĄ IR MASKVOS INTER

NACIONALĄ.

Rugsėjo 23 d. “New York 
Call” išspausdino ilgą Morris 
Hilląuit’o straipsnį apie vadina
mąjį “trečiąjį” arba Maskvos 
Internacionalą. Malonu yra pa
stebėti, kad Amerikos Socialistų 
Partijos vadas pagalios pasiry
žo užimti principialę poziciją ši
tuo klausimu.

Drg. Ililląuit sako, kad jisai 
ilgą laiką vengęs viešų ginčų su 
tos organizacijos vadais, nes bi
jojęs, kad publika priims jo kri
tiką, *kaipo ataką ant Rusijos re
voliucijos. Bet dabar, girdi, jau 
nebegalima tylėt, kuomet patys 
Maskvos Internacionalo vadai 
apskelbė atvirą kovą jam ir iš
tisai eilei kitų įžymių socialistų 
įvairiose šalyse.

Konjunistų Internacionalo vy
kinamasis komitetas, mat, pa
skelbė, kad socialistų partijos, 
kurios nori įstot į tą organiza
ciją, turi pirma išmest iš savo 
tarpo tokius “oportunistus”, 
kaip Amerikos Hilląuitas, Vo
kietijos Kautskis ir Hilferdin- 

Francijos Longuet, ir t. t.
Savo straipsnyje drg. Ililląui- 

tas išdėsto pamatinę priežastį, 
delko, jo nuomone, Amerikos So
cialistų Partija negali dėties prie 
Maskvos Internacionalo. Ji -yra 
sekanti: komunistų Internacio
nalus reikalauja, kad visos pri
sidedančios prie jo partijos pri
imtų vienodi}, Maskvoje padary
tą, programą, kurio svarbiau
sias punktas yra pripažinimas 
“proletariato diktatūros sovietų 
formoje”, šitoks programas, pa-

šitokia nuomone tečiaus neiš
laiko jokios kritikos. Agitacija 
už “visą valdžią sovietams” bu
vo geriausias įrankis bolševi
kams paimti sovietus į savo 
kontrolę, todėl jie ir varė ją. Jie 
matė, kad sovietuose tolyn vis 
didesnės įtakos įgįja kareivijos 
atstovai, kurie šitokiai agitaci
jai lengvai pasiduoda, ir jiems 
buvo aišku, kad laikui bėgant 
sovietai pakryps į jų pusę. Tą 

patį bolševikų “proletariato dik-|fferai visi, ne tiktai bol- 
taturos” supratimą, parodyda- scvh<ai.
mas, kad jisai yra tam tikrų są- Pastarieji skelbė sovietų vald- 
lygų vaisius, šitoje kritikoje žios idėją dėlto, kad tai buvo 
yra daug teisingų minčių, bet jiems geriausias būdas paimt 
yra ir klaidų, kurias ne pFo ša- valdžią į savo partijos rankas, o 
lį bus atitaisyti. I visai ne dėlto, kad jie pripažino

Straipsnio autorius sako: tokį principą, jogei sovietų va-
<(TZ , . lia turi būt augščiausias autori-
Kuomet po vasarto revo- tetas FaktlJ, kul.ie parodo ta- 

hucijos bo šev<kų partija pra- tai> yra tiek h. tiek Ataiminkl- 
dejo smarkią agitaciją ta. ji L pilv zdžiui) tą.fakt^ kad lai.

o! : I ke Pirmojo visos Rusijos sovietų
kongreso bolševikai buvo suple- 
navę, slaptai nuo sovietų valdy- 

, ginkluotą demonstraciją 
prieš sovietus; kongresas, paty-

I ręs apie tai, vos-nevos sulaikS 
_u| bolševikus nuo tos demonstraci

jos. Toliaus, bolševikai padarė 
ginkluotą sukilimą Petrapilyje, 
laike ofensyvo Galicijos fronte 
— nežiūrint to, kad tas ofensy- 
vas buvo padarytas su sovietų 
pritarimu. Pagalios, bolševikai 
ginkluota jiega nuvertė laikiną
ją valdžią, kurią sovietai rėmė, 
ir kurioje dalyvavo patys so
vietų įgaliotiniai; šitą darbą bol
ševikai atliko už keleto dienų 
prieš antrąjį visuotinąjį sovietų 
kongresą.

O kaip bolševikai šiandie žiu
ri į sovietus? Ar jie stato sovie
tų autoritetą augščiaus už vis
ką ? Anaiptol! Augščiaus 
vi$ką jie stato savo partiją, 
gal jų programą, sovietai 
klausyt komunistų partijos, 
komunistų partija sovietų.

Jeigu drg. Hilląuitas butų at
kreipęs savo domę į visus šituos, 
faktus, tai jo kritika bolševizmo 
butų bjivus daug grieštesnė.

Bet straipsnio autorius ne vi
sai teisingai nupiešia ir “prole
tariato diktatūros” - istoriją 
marksizmo literatūroje. Jisai 
rašo:

“Savo garsiame laiške, ku7 
riame žodžiai “proletariato 
diktatūra’ pasirodo pirmu kar
tu, Karolis Marksas, rašyda
mas apie Vokietijos socialde
mokratų programą 1875 m., 
pastebi....”
Yra klaida sakyt, kad žodžius 

“proletariato diktatūra” Mark
sas pavartojo pirmu kariu lik
tai 1875 m. Jie buvo pavartoti 
jau apie dvidešimts penki metai 
prieš tai, būtent: eilėje Markso 
straipsnių apie 1848 m. revoliu
ciją Franci joje, tilpusių “Nau
jojo Reino Laikraščio politi- 
niai-ekonominėje apžvalgoje”. 
Tų straipsnių buvo išviso keturi, 
ir vėliaus jie tapo išleisti atskira 
brošiūra, po antgalviu “Klesų ko
va Francijoje nuo 1848 iki 1950 
m.”

Pirmutiniame tų straipsnių 
pasirodžiusiam sausio mėn. 
1850 m., randame šitokius sa
kinius:

“Tuomet (po nepasekmingo- 
jo birželio men. sukilimo. N. 
Red.) vieton reikalavimų, ku
riuos proletariatas buvo pasta
tęs vasario revoliucijai, iškil
mingai skambančių pagal for
mą, bet menkų ir buržuazinių 
pnpgul savo turinį ---- stoja
sus, revoliucinis obalsis: Buržu- 
azijos nuvertimas! Darbininkų 
klesos diktatūra!”

Da reikšmingesnę vielų užtin 
kame trečiame Markso straip
snyje, tilpusiame minėtosios ap 
žvalgos kovo mėn. numeryje,’ 
tais pačiais 1850 m. Tenai skai
tome:

“Revoliucinis socializmas 
tai besitęsianti revoliuci
ja, k tošinė proletariato dikta
tūra, būtina, ikaipo pereina-

LIETUVOS KAREIVIAI.
•V

sušauktas Steigiamasis Susi
rinkimas (Seimas) neapribo
tos balsavimo teisės pamatu. I 
Sovietai jau veikė visu smar
kumu, bet bolševikai turėjo 
juose mažai įtakos.
mėnesių vėliaus įvyko Stei-]n- 
giamojo Seimo rinkimai, ir 
bolševikams teko stipri ma
žuma tame Seime, kuomet di
džiumą laimėjo socialistai-re- 
voliucionieriai. Bet tame lai
ke, kuris praėjo nuo Steigia
mojo Seimo rinkimų iki jo na
rių suvažiavimo, bolševikams 
pasisekė paimti į savo rankas 
sovietus ir valdžios mašineri
ją visoje šalyje. Tuomet ir 
tiktai tuomet bolševikai nuka
lė obalsį ‘Visa valdžia sovie
tams, ir atrado, kad sovietai 
yra neišvengiamas proletar'iar 
to valdžios įrankis. Dabar 
įsivaizduokime, kad dalykai 
butų ėję kitokiu keliu, t. y. 
kad atidarant Steigiamąjį Su- 

' sirinkimą bolševikai butų pa
matę, jogei jie tenai turi di
džiumą, o sovietus kontroliuo
ja ne bolševikiškos socialistų 
partijos: ar ir tuomet Mask
vos komunizmo teoretikai bu
tų stoję už ‘proletariato dik
tatūrą’sovietų formoje’ ir ar 
jie butų išvaikę jų pačių kon
troliuojamąjį Steigiamąjį Su
sirinkimą?”
Užtenka pastatyt šitokį klau

simą, kad visa bolševikų teorija 
apie sovietus sprogtų, kaip mui
lo burbulas. Ir pamato statyt 
tokį klausimą yra pakankamai, 
kadangi juk yra žinoma, , kad 
bolševikai grieštai perkeitė savo 
nusistatymą ne tiktai Steigia
mojo Susirinkimo klausimu, o ir 
pačių sovietų. Kol sovietuose 
jie turėjo mažumą, jie juos nie
kino; jie pradžioje buvo net 
priešingi paęiai sovietų idėjai.

Bet kai-kunuos faktus drg. 
Hilląuitas nupasakojo ne visai 
teisingai. Yra klaida sakyt, kad 
bolševikai užkariavo valdžią ir 
paėmė viršų sovietuose tame 
laikotarpyje, kuris praėjo nuo 
atstovų rinkimo į Steigiamąjį 
Seimą iki tų atstovų suvažiavi
mo. Ne, buvo netaip. Bolše
vikai jau turėjo valdžią savo 
rankose, kada įvyko Steigiamo
jo Seimo rinkimai! Jie patys 
tuos rinkimus pravedė — ir vis
gi jie pralaimėjo: jie gavo tik 
apie 150 vietų Seime, o socialis- 
tai-revoliucionieriai apie 250! 
Taigi jau bolševikams šeiminin
kaujant Rusijoje, žmonės išsi
reiškė prieš jų valdžią. O jie 
visgi nepaleido jos iš savo ran
kų, ir net įvede terrorą, kad at- 
silaikius prieš liaudį!

Antrą klaidą Hilląuitas daro, 
sakydamas, kad bolševikai 
skelbė obalsį “Visa valdžia 

, vietams” tiktai tada, kada 
užkariavo valdžią ir paėmė 
vietuose viršų. Ne, jie paskelbė 
tą obalsį anksčiaus — dar vasa- 

. rą 1917 m., kuomet menševikai 
• vadavo sovietams. Daugelis pa- 
į viršutiniškai protaujančių žmo

nių, žinodami šitą faktą, stato jį, 
. kaipo paliudijimą, kad bolševi-

1. Stasys Sabanaitis; 2. Stasys Lcnčauskas; 3. Stasys“ 
Žlalkus; 4. Andrius Grigalaitis.
St, Žemaičiui į Atlasburg, 

Ptų, rašo jo giminaitis S. Len- 
čanekas, tarnaująs Lietuvos ka 
nuomonėje:

...Dabar mums reikia tai su 
bolševikais tai su Lenkais ka
riauti, bet gal neužilgo pabaig
sime tas sunkenybes su visais. 
Mums sekasi gerai. Kas tik no
ri Lietuvą pavergti, tai tiek gau 
na, kad ne kulnių nespėja iš Lie 
luvos nešti. Pirmuose mūšiuo
se su bolševikais man buvo la
bai baisu, bet dabar jau taip 
prie to pripratom, kad rodos
taip ir turi būt. Musų sostinę me. Mes visi keturi mūšio lai- 
Vilnių lenkai turėjo mums be ku būnam prie telefono ir tu- 
mušių atiduoti, bet jie, nenau- rim cit ant teinijimo punkto, 
(lėliai, atidavė pirmiau rusų —S. Lcnčauskas.

bolševikams. Bet mes pada
rėm taiką su bolševikais, tai jie 
pripažino mums Vilnių ir kitus 
Lietuvos kraštus. Dabarties 
Vilniuje yra imisų kariuomene. 
Apie bolševikus baisu ir kalbė
ti. Išalkę, basi, nuplišę; kur 
tik jie užeina, viską piešia ima 
nuo žmonių ir palieka badą. 
Tai plėšikai, o ne kareiviai, 
to ir žmones jų bijos kaip 
kių šarančių.

SunČiu savo fotografiją,
rią nusiėmiau su savo drau
gais, su kuriais kartu kariauja-

Del 
ko-

ku-
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nuuis laiptas prie visų klesi- 
niy skirtumų pašalinimo, 
prie pašalinimo tų gamybos 
santykių, kuriais remiasi tie 
skirtumai, prie pašalinimo 
visų visuomeninių santykių, 
kurie atitinka tiems gamybos 
santykiams, prie pervartų vi
sų idėjų, ištekančių iš tų vi
suomeninių santykių.”
Taigi nėra abejonės, kad drg 

Hilląuitas suklydo, sakydamas, 
kad Marksas tiktai 1875 m. pra-

riato diktatūra”. Tiesa tečiaus 
yra tai, kad mokslinio socializ
mo įsteigėjas niekur nėra pla
čiaus išdėstęs tos diktatūros for 
mos. Tuoj po augščiaus cituo
tųjų j° straipsnio žodžių skaito
me tokių pastabą:

“Musų straipsnio rėmai ne 
leidžia mums čionai ilgiau 
sustoti prie to klausimo.”

Laiške, kuriame Marksas 
1875 m. kritikavo Vokietijos so 
cialdemokratų partijos progra
mą, jisai irgi tiktai pažymi, kad 
“proletariato diktatūra” yra 
reikalinga pereinamam laiko
tarpyje, keičiantis visuomenės 
tvarkai iš kapitalizmo į sociali
zmų, bet apie jos formą nekal-

Engelsu pirmutiniam moksli
nio socializmo programai davė 
vardą “Komunistų Manifesto,” 
tai mums butų neaišku, kodėl 
pats Marksas vėliaus vadino sa
ve socialistu, o ne “komunis
tu.”

Panašiai yra ir su “diktatū
ra”. Tikrą jos reikšmę Markso 
raštuose mes patiriame tiktai 
tada, kada mes surandame prie 
žastis, pagimdžiusias to žodžio 

1 vartojimą. O lai patirti galima 
iš augščiaus minėtųjų Markso 
straipsnių. Plačiaus apie tai 
mes pakalbėsime kada-nors ki
tą kartą.

Rusijos komunistai, kurie 
šiandie skelbia “proletariato 
diktatūrą” kartoja tiktai Mark
so žodžius, bet jo mokslo dva
sią visai nidkina. Ir jų Interna- 

ocionalas, kaip teisingai sako 
Hilląuitas, yra “šventoji sekta”, 
o ne kovojančio proletariato or 
ganizacija.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuos# 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras 3
Namų Ofisas;

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai1
127 (I. Dearborn SI 

1111-13 Unity BMg.
Tel. Central 441) •

pa- 
so- 
jle 
so-

Platesnį paaiškinimų apie tąi 
randame tiktai Markso draugo, 
Engelso, rašte, būtent: prakal
boje prie Paryžiaus Komunos 
aprašymo, kurį pirmojo Inter
nacionalo Gcrnaralės Tarybos 
vardu pagamino Marksas. En
gelsas tenai “proletariato dikta
tūra” vadina tą tvarkų, kuri bu
vo 1871 m. Komunoje. O ta 
tvarka buvo gryniausia demo
kratija, kurioje vadovavo dar
bininkų klesa — ne dėlto, kad 
ji butų paėmusi sau visas tei
ses, o kitas klesas padariusi be
teisėmis, tiktai dėlto, kad did
žiuma piliečių pustule proletu- 
riato atstovus į valdžią. Prolc-' 
tariato diktatūra čia yra tas’ 
pats kas proletariato valdžia, j

Tų patį dalykų išveda ir drg. 
Hilląuitas, bet jeigu jisai butų

tas terminas “proletariato dik
tatūra” gimė, tai jisai butų ga-!

| Įėjęs išaiškinti ir kodėl Mark-’ 
sas vartojo jį pažymėjimui pro-’ 
letariato valdžios. Jeigu 
pavyzdžiui, nežinotume , 
kokių aplinkybių Marksas

mes,1 
prie j 

su j

jdfc.iLtt.l.af.L- ■.

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJU6AS
809 West 85th SU Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
* CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą. 
25 Eawt VVaahington St. 
Marshall Field Annes
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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CX tarkavo vietos kunigą ir kvietė 
žmones, kad remtų streikuo
jančius parapijomis.

-Ji — Vargdienė Katalike.

rą — rinkimų kampanijos me
lu. Kiekvienam nariui bus pas 
kirta tam tikra apielinkč, kur 
jis turės sutvarkyti literatūros

H ART, MICH.

Ir kitose valstijose yra 
vių ūkininkų, bet musų 
nija eina visų priekyj.

įkalni, kad kalbėsiąs vyskupas, 
! na, tai žmoneliai susidomėjo, 

lietu- koks lasai vyskupas ir dagi lie-• 
kolą- 

Dar
1918 m. čia įsikūrei ūkininkų 
draugija

Chicago. Lietuvai Gelbėti 
•augijos Chicagos Apskritis 

Kaip žinia, pas mus parapi- 8nvo iš Lietuvos Misijos nuo p. 
joj eina nesutikimai tarp para- 
pijonų dėl kunigo. Vieni strei
kuoju, kili nestreikuoju, vėl kiti 
bešališkai laikosi. Streikuo
jantieji daro visokių pienų, 

. 'kaip nestreikuojančiuosius nuo
rugsėjo menesy kunig0 atill,lllkllSt 0 del to ir 

šios prakalbos buvo surengtos. 
Prakalbos buvo du vakaru. Pir
mą vakarą žmonių nedaug te
susirinko, bet antrą vakarą bu
vo pilna svetainė. Susirinkimą 
vedė streikininkų vadas, žino- 

vietos lietuvių advokatas. 
Perspėjęs susirinkusius, kad 
ramiai užsilaikytų, pristatė kal
bėli kun. Žukauską, bet tas ke
letą žodžių taręs pristatė “jo 
malonybę vyskupą” Mickevičių 
kalbėli. Tasai pradėjo savo kai 
bą iš lėto, labai rimtai, kaip dc-

tais pat melais kėlė 
ir išleido Įiirmą savo 
Amerikos Ūkininką. 

Pereitą vasarą buvo surengtas, 
p. Dundulienei padedant, kon
certas, o šio
musą miestely Mari įvyko šio 
apskričio žemes ūkio paroda 

gyvulių, javų, medžio vai
siu. daržovių etc., — kurioj ir 
musų lietuviai su savo ūkio 
produktais dalyvavo ir gavo 
antrą dovaną. Dabar spalių 
mėnesio 6 dieną rengiamas pra
mogų vakaras, kur be kita ko 
bus suvaidinta komedija “Dė
dė atvažiavo”. Seniau kitatau
čiai vietos lietuvius vadindavo 
rusinais, bet dabar jie jau ge
rai žino, kas yra lietuviai.

— Vargu Mikas.

SO. OMAHA, NEBR.

Vyskupo” Mickevičiaus 
lankymas.

atsi-

į So.

tuvis.

J. Vileišio paaiškinimą apie L. 
G. D. Centro pasiųstuosius pi- 

i uigus. Ponas Vileišis rašo:
“New York, 2. VIII. 20.

V. F. Andriu- 
Dr. 

yra prisiuntęs

t u vos istoriją, apie katalikų ba
žnyčios istoriją, apie celibatą 
etc., privesdamas įvairių pasa- 
sakaičių kaipo faktų, ir įšrodi- 
nvjo reikalingumą kurti lietu
vių tautišką krikščionišką baž
nyčią, kad ji nebūtų atiduota i- 
talams arba airiams. Jis tečiaus

ne

lini. Gerbiamas Tamsta 
A. Graičiunąs
man ištrauką iš apyskaitos Lie
tuvai' Gelbėti Draugijos, iš ku
rios matyt: Visų ineigų L. G. 
D. nuo 10. VI. 1919 iki 1. I. 
1920 buvo $12,472.21, o išleis
ta iki to laiko $9,017.04. Ant 
1 d. sausio liko $3,455.17. Be to 
iki vasario 29 d. buvo įplaukų 
$1,819.47, ant 1. III. buvo viso 
$5,174.64. Tokiu budu ineigų 
iki 29. II. buvo $12,472.81 pri
dėjus $1,819.47, arba išviso 
$14,292,28. Iš tų pinigų buvo 
pasiųsta Lietuvos Raudona
jam Kryžiui per Pary

žių ..................... $1,601.50
Pasiuntimui drabužių L. R. 

Kr. per Chicago ir kilus

Vėl kunigai atsilankė
Oinahtj. šiuo kartu kunigas i ka(( atvaijinvęs
Žukauskas atolveM vyskupą izl|()li 1)vl vi teJsybę ga.
Mickevičių So.-oinalneči.uns , v<> bi.o|..inis h. s(.s(.,.inls 
parodyti. Buvo paskleisti pla- kyĮ knd .. nesi(lu()lų išnau(1(,t 

Komos Irusiai. Patarė gražiai 
gyvent, nesimušti, nesivaidyti, 
bet šviestis, susiprastų ir vieny-, 
be j laikyties. Baigdamas kalbą 
prašė, kad .kas kiek galėdamas

I paaukautų jo keliones išlai- 
mn;. ų ligose; ru-1 doms padengti; sumesta apie 
po tingiu prižiu- dvidešimt dolerių. Buvo ir li
čiu ligonę ir kudi-. . .Uį laike ligos. j teraturos gausiai atsivežęs, bet 
10929 S. State Str.. pirkėjų nedaug atsirado.

Chicago, UI. | po to susirinkimo vedėjas
■ _______ ______ ________

T. Pullman 5432

AKU»
1 SH'JSKO

ir
Sekretoriaus, blankai, pašto 
kitos išlaidos iki 29. II.

1920. .. 1,272.21
KaimanPasiųsta

d-ro Šliupo vardu 21. XII. 1919, 
kursai, matyt, buvo Bankų įduo
tas tik birželio mėn. ir pinigai 
gauti, kaip buvo “rašyta d-ro 
šliupo, ant sumos .... 5,0(10.00

Be to, esu girdėjęs nuo d-ro 
Graičiuno, kad kitas draftas 
ant sumos $5,000 yra jau iš
pirktas ir siunčiamas L. Rauti. 
Kryžiui per d-ią Joni-

kaitį ................. 5,000.00

kiekvienas pilietis gautų susi-, 
pažinti su musų ^arrlijos sieki
mais ir remtų juos. Partijos ofi 
sas tos literai u ros t m j labai 
daug ir įvairios. Visa tai rin
kimų kampanijos metu • turės 
patekti į balsuotųjų rankas.

Kadangi 22 roji kuopa randa- 
ii tame pačiame (senatoriai ir 
congressioual) distrikte, kur ir 
kelios kilos musų LSS. kuopos,1 
tai pakviesta ir jas. Nėra abejo
nes, kad ir tų kuopų nariai pa-! 
rodys tbkiojau veiklumo, kaip 
kad 22-rosjos kuopos.

Beje, kampanijos reikalams 
iš kuopos iždo paskirta $15. 
Čia jau tūli draugai prisidėjo su; 
savo penkinėmis. Penkines su
dėjo šie draugai: A. Kundrotas, 
D. Maliorius (Miller), A. Kerne 
ža, P. Kdmėžienė ir St. Straz
das. Taigi rinkimų kampani
jai šiame suginkime paaukota 
keturia ;d šimts dolerių. Ir tai, 
beabejončs, nepaskutinė auka.

Del LSS. organo kuopa, pa
reiškę tokios nuomonės, kad 
jis labai reikalingas. Tik kuo
pa mano, kad musų organui pa 
linkta nevisai tinkamas vardas 

“Banga”. Jis nors ir neblo
gai skamba, bet... tiek to. 
Kuopos mflnymu, organui var
das geriau tiktų arba “Darbi
ninkų Ateitis”, ar tiesiog — 
nenorint puoštis bereikalin
gomis plunksnomis — “Sociali
stas.” Butų lodei gera, kad (Irau 
gai, kurie nusprendė musų orga 
ną pavardyti “Banga,” dar kar
tą šitą savo sprendimą per- 
uagrinūlų. Dar nevėlu.

Tenka pažymėti, kad
Dvidešimt Antroji -— nuo to lai 
ko, kaip joj buvo sukėlę “revo
liuciją” musų “buvusieji žmo
nes” — nariais ncperskaitlinga, 
bet paveikia kur kas daugiau 
nei pirma. Kuopoje esama apie 
dvidešimt pilnai užsimokėjusių 
narių. Prieš iškilsiant suirutei,

Dr. A. R. -Blumenthal

Tel.

nuo 
nuo

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriški), Vyriški) ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

LIETUVIU PREKYBOS
BENŪF.IIVE

BANKIERIAI
Tarnauja lietuviams 

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

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančių adre
su:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

kus. Vai.:
Nedėliomis,
4649 S. Ashland

Telephone Yards 4 
Boulevard 6437

Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

.................-.............................................................. ........................

'l’určjo apie 42 m. am- 
Buvo vedęs; paliko nu

Amerikoje ift- 
Paliko 

dingęs ka-

nors

paskesnių laikų. Su pagarba,

Visų išlaidų .... $14,017.04 
4
“Taigi Tamsta matysite, kaip 

stovi apyskaita. Butų gerai,

Išplaukia Spalio-October 12=tą dieną

HAMBURGĄ IR LIEPOJ Ų PER ANGLIJĄ
Hamburgas ............................   $125.00
Liepojus ............................*........................ $145.00

Pridedant $5.00 War Tax
Kreipkitės pas arčiausią Cunard agentą

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

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

THE-BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

yrai, kurie ser;ra chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

Paskelbdamas šitą p. Vilei
šio apyskaitą, Lietuvai Gelbėti 
Draugijos Chicagos Apskritis 
šiuomi kviečia visus prie bend
ro darbo šelpti Lietuvos pilie
čius kovojančius už savo tėvy
nes laisvę.
V. F. Andriulis, Ch. Ap.’Sckr.

2041 S. Ruble St.

Gerbiami L. G. D. Skyriai 
šaukit extra susirinkimus ir iš
rinkę. kolektorius siųskit iš na
mų į namus kolektuoti ir pini
gus nevilkinant luojaus prisių
siu t L. G. D. Centrą n.

Dr. A. L. Graičunas, 
Centro Sek r.

iBtuviu Hatchuosa
WEST SIDE

LSS. 22 kp. darbuote.

Praeitą nedeldienį, spalių 3, 
įvyko LSS. 22 kuopos susirin
kimas. Be kilų nutarimų pa
minėtini šie: Soc. Partijos rinki- 
hių kampanijos reikalai ir LSS. 
organo leidimas. Kuopa nuta
rė varyti kampanijos reikalą vi 
sais jai galimais budais — ren
giant prakalbas, platinant Par
tijos lilerturą, renkant aukas ir 
lt. Pav., visi dalyvavusieji susi 
rinkime draug .i savanoriai ap
siėmė platinti Partijos literatu-

KUR

35 So. Dearborn SI., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.

DVIDEŠIMTSvAŠTUONI METAI 
P RA KTIŠK O PAT Y RIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomi.- nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ket vergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dui po piet.

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 GYRO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame uz dyką.

SALUTARiiS TO S COMPANY
PUOF. J. BALTRENAS,

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

kaip keturiasdešimts narių. Da
lis jų išvažinėjo j kitus miestus, 
o kita dalis nuėjo su “buvusiais 
žmonėmis”. Iškarto tie “buvę 
žmonės” dar bandė palaikyti 
savo sektos “brenčių“, kad pa
kenkus socialistams. Bet dabar 
— amžiną jiems atilsį...

— Narys.

BURNSIDE.

Rudeniui atėjus, draugijos 
sukruto vakarus rengti. Taip 
spalių 10 d. Apšvietos ir Dailės 
Dr-ja, SLA. 63 kuopa ir Šv. Jo
no Krikštytojo draugija rengia 
Rožių balių. Burnsides Jaunuo 
menės Pasilinksminimo Kliu- 
bas rengia vakarą spalių 17 d. 
Apšvietos ir Dailės Dr-ja, SLA. 
63 kp. ir šv. Jono Krikštytojo, 
dr-ja ruošiasi dideliam maskų 
baliui lapkričio 21. Be to, Ap
švietos ir Dailės draugija nuta
rusi rengti dar du vakaru: lap
kričio 27 ir gruodžio 26 d. '

Spalių 2 dieną Burnsides kar- 
šapėj, kini priklauso Illinois 
Central B. R. kompanijai, pa
sirodė iškabinti skelbimai, ra
ginantis jaunus sveikus vyrus 
rašylies į Illinois valstijos mili
ciją. Prižadama visokių geru
mų. — B. Barniškis.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DARBUOTOJA.

Chicagon atvyko iš 'rylų p-lė 
M. Kižiutė, vedėja Amerikos 
Raudonoj Kryžiaus Informuo
jamojo Biuro lietuvių skyriaus 
New Yorke. Vakar ji buvo at
silankiusi Naujienų Redakcijoj.

P-lė Kižiutė atvyko tam tik
ra misija, pasimatyti su bent 
kuriais n ('kuriais lietuvių veikė
jais ir užinteresuoti juos Rau
donojo Kryžiaus reikalais. Žada 
užtruki Chicagojc porą dienų.

A A
SIMONAS VLADIS
Mirė Rugsėjo 21, 1920. Polai 

(lotas Foley, Alabama kapinėse. 
Paėjo iš Suvalkų rėdyboj, nuo 
šakių, 
žiaus.
sųnu, Antaną ir Franą ir mo
terį Veroniką.
gyveno apie 20 metų, 
du broliu: vienas 
riuoincnči, o kitas gyvena Chi
cagojc, bet nežinia jo adreso.

Giminės, pažįstami ir įrangai, 
malones atsilankyti žemiai nu
rodytu adresu, pasitansmo apie 
velionį.

Jurgis Sarpalius, i 
3210 So. VVallaee St.

Chicago, 111.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer.' Y- 
£ alinga doma at- 

reipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

z

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas Ibth St. j!

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vai 
Phone Canal 257

n

RockMo

Telefonas—Boulevard 9199

------------------------------------------------------- .

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 Sallatsted St., Chicago, UI. 
Valandos:— 

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegne.r 
Priėmimo valandos puo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 ilki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St., Chicago.'

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.
- Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOW1ATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

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
liausiu ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $80, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $1.50 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

anais “gerais laikais”, kol nebu
vo pravesta probibicijos įstaty
mas. 'Pieša, viešai degtines jau 
nebeišdirbama ir ne‘bcpardavi
nėjama. Bet šitas biznis labai 
liuikiai sekasi ir slapta. Ir ta
me bizny dalyvaują visi, kas tik 
gali; sakoma, ir palįs tvarkos

sinki te jums vienas pavyzdi?

Cliicagoj buvo padaryta savo 
rųšics “selas.” Senai veikianti 
(slapia) degtinės parupinlojų 
“kompanija” išpildė savo “kos- 
tumeriams” taip vadinamus 
“orderius“: pasakė, kad ten ir 

, ten jie privalo laukti savo “ta- 
voro. Sakoma, kad visa ėjusi

“SAUSAISIAIS’ LAIKAIS.
Vagia degtinę ir vežasi ją
Kas mano, kad Chicaga da- kuogeriausia. Saliunininkai, at- 

bar yra “sausa," tas labai klys- 'sjflnę sav0 “dalį”, grjžo kur rei 
ta. Cbicaga vis dar tebėra lo- 
kia jau šlupia-girla, kaip kad * (Tąsa ant 6-to pulspĄ

S.J.Peirauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Rez. 1189 Independence BĮ v d. ęhieago
Tolephona Vsm Bui«n 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
7—8 va k. Nedėliotus 10—12 die n ą

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerkles, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių, 
centai, taxus priskiriant.
duodama 
bevertį 
kad butų

vaistinėse, 
substitutą, 
šis parašas:

Kana 7b
Par-

Neimkit 
Tėmykit,

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

pakelio.

Ofiso Tel. McKlnley 76

DR. I. HfGlNDICH 
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame 
Kalbamo visas EuropiŠkas kalbas. 
3801 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Košdami 

Valandos: 9 iki 9 vakaro

DR. M. HERZMAN
14 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 1(X——12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
‘'ŠUO arba 357 
Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Tetephonai:

'__________

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, G—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yarda 687

......  ■ .> i .»■>.> .

DR. S. BIE/.1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St, kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos I 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakar*. Gyvanimo vieta: 8114 
W. C2nd St. Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 di«n>

Telephone Yards 5032

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

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

■■■■■■2 Tel. Boulevard 2160
i Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas N
Z VALANDOS: 9—12 ryto J 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, ■ 

Chicago, III. !

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

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

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

■ M DR. YUsKA
“ 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
m Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466
B

t-
R
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Tel. Pullman 342 ir 3180
DR. I. E. MAKARAS 

Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakaro.
Tel. Prospect 1157

• v
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(Tąsa nuo 5 pusi.).

kin. Bet kely juos pasitiko ki
tos “kompanijos” agentai ir ke
li “kostuineriai“ neteko degti
ne. Kilo skandalas. Jisai pasie 
ke ir atatinkamyjii valdininkų 
ausis. Pasekmėje to, keli “vis- 
kės” pardavėjai ir pirkėjai tapo' 
areštuoti. Kaip laikraščiai sa
ko, tai tame “bizny” dalyvavę 
ir tūli policistai bei detektyvai. 
Jų vardai kol kas dar neskelbia 
ma. Pats policijos viršininkas 
sako, kad šitie įtarimai dar ne
pasitvirtinę. Bet jeigu tai pasito 
dys esant tiesa, tai jis susek
tuosius policistus netik atstaty- 
siąs nuo vietų, bet dagi patrauk 
siųs juos atsakomybėn.

Jeigu tikėt “didžiosios spau
dos” žinomis, tai pėtnyčios na
ktį svaiginamųjų gėrimų palei
sta “iš rankų į rankas” už daug
tuksiančių dol.

Vadinas, "kas nors" daro pui 
kų biznį. “Kam nors” įstaty
mai apie prohibicijų tereiškia 
tiek kiek surūkyti cigaretę.

KABO ORE.

Republikonų partija turėsianti 
didelių “trobelių.”

Du republikonų partijos kan
didatai į gubernatorius, majoro 
Thompsono sekėjas L°u Small 
ir valstijos gubernatoriaus rin
ktinis John Oglesby, vis dar te
bekabo ore. Nors taip vad. pri- 
mary balsavimai jau senai pra
ėjo, bet nė Small negi Oglesby 
nežino kuris jų yra tikrasai kan 
didatas.” Iki šiol, kol nebuvo 
suskaityta balsai, ir vienas ir 
kitas gyrėsi laimėjimu. Dabar 
tečiaus pasirodė, kad daugiau 
balsų esųs gavęs thompsonis- 
tas Small. Bet... Oglesby kam 
panijos vedėjai atvirai pareiš
kė, kad thompsonistai Chica-

Tel. Yarde 3654
Mrg. A. Michniewich

11 Baigus! Aku-
IIIIMf* V' rijos kolegi- 

ją; ilgui prak- 
tikavusi Penn-

' W «ilvanij<>« hos-
1J®!! pitalėse. Pa- 
iBtl sėkmingai pa-

Sjff W tarnauja prie 
gimdymo. Duo

■jĮK* ia rodą viso-
kiose ligoseĮĮ, ĮĮ^S £ X ji moterims • ir 
merginoms

ars rtamieo St. Chieago. UI. j 
(ant antrų lubų)

Nuo fl iki U ryto ir 7 iki vilai * 
L ...—... ■ ..........

j6hn kuchinskas 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 80. LA SALLE STREET 

CHICAGO,' ILI.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktai 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arbt> 
farmą ir dirbu visokius Legali! 
kus Dokumentus. Suteikiu pata 
rimus ir skolinu pinigus ant Pir 
rnų Mortgečių ant lengvų sąlygų 

tVest Side ofisas atdarus vaka 
r ai s nuo 7 iki 8 valandos

Viršum Metropolitan Stata Ban 
koa, 2201 W. 22nd St., Cor. Laavitt 

Te! Cana) 2552

Remkite savo sandarbininkus

CO-CI-MA CIGARAI
Nuo išdirbėjo tiesiai vartotojui 

sučėdins jums pinigus.

Pareikalaukit sau Co-Ci-Ma Ci
garus skrynutėmis

iš dirbtuvės, cigarų išdirbėjų 
nuosavybės.

Co-operative Cigar Makers, Ine. 
1448 W. Madison St. 
Phone: Monroe 3774.

■■■amamimiini

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų bei 

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

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

kampas Evaline,

goj pridarę didelių suktybių. 
Jie reikalauja, kad butų išmes
ta iš balsuotojų surašo net 300 
vietos precinktai. Ten esu prida 
ryta dideliausių suktybių, ši
taip padarius, suprantama, Og- 
leshy išeitų laimėtoju. Bet 
Small irgi nepasiduoda: arti 
prie jo stovį žmonės jau parei
škė, kad ir jie gatavi eiti kortini 
ir ten faituotis. O jeigu ten nie
ko nelaimėsią — Small “runy- 
siąs” ant “nepriklausomųjų” ti- 
kieto.

Tokiame atvėjy tečiaus pra
loštų ir Small ir Oglesby. Lai
mėtojais išeitų demokratai.

MINIA KĖSINOSI NUŽUDYTI 
šTVIRKfiLĮ.

žagė jauną mergahę.

Įpikus minia praeito nedėl-
dienio vakare kad kaip batų vi
sai užmušusi tūlų Gito Kronz, 
2255 Greenview gat. Tik sus
kubusi atvykti policija išgelbė
jo jo gyvybę.

Kranz mat užpuolęs (elėj) 
jaunų, šešių metų amžiaus, 
mergaitę — Seimų Matsck. 
Bet pirma nei piktadarys atliko 
niekingų darbų, mergaitė dar 
spėjusi surikti. Išgirdę klyks
mą tūli žmonės nubėgo elėn, 
kur rado mergaitę gulinčių be 
sanionęs, o piktadarį bebandan 
t Į įsprusti kiton elėn. Jis tuoj 
pagauta ir taip sumušta, kad il
gų laikų (ir ligoninėj) išbuvo 
be sąmonės. Jis dabar atiduota 
į policijos rankas.

Sužaltosios mergaitės gyvy
bė pavojuj.

Nušovė žmogų.

Privatinis Fedcral Reserve 
banko sargas, Henry S. Vanden 
burg, praeito nedėldienio vaka- 
■ ų ant vietos nušovė tūlų Claren 
ce Seibert. Nušovė be jokios 
matomos priežasties. Piktada
rys sulaikyta. Jisai, kai sako
ma, buvęs girtas.

Neteko tukrtanties dolerių ir
“gero draugb?’

Pasiturįs kavalierius, L. Ho- 
ward, turėjęs labai gerų drau
gą. Dar praeito nedėldienio 
vakarų jiedu draugingai išlen
kę po kelintą... “munšainių."

šiandie tečiaus pons Hovvard 
norėtų, kad Cottage Grove nuo
vados policistai būtinai su j ieš
kotų jam jo genų draugą, tūks
tantį dolerių pinigais ir nauju- 
»ėlį švarką.

Policija pasižadėjusi žiūrėti 
“kas čia padarius.”

Du tūkstančiai “šlapiųjų" 
įstaigų.

Daktaras Yarrovv , paskilbu- 
sis Chicagos prohibicijonistų 
vadas, andais pareiškė, kad iš- 
troškusieji neprivalo nusimin
ti: Chicagoj dar yra nema
žiau kaip du tūkstančiai saliu- 
nų, kur be jokio vargo galima 
gauti ir degtinės ir “byro su 
kiku.”

Didelis radinys.

Vienas Crane kompanijos 
darbininkas andais turėjo lai
mės rasti net keturiasdešimta 
aštuonis tūkstančius dolerių — 
vertingomis popieromis ir lais
vės bonais. Rado tai bekrauda
mas iš vagono šiukšles. Kaz 
savo radinį jis sugrąžino kom
panijos superintendentui, tai pa 
starasis jam pasakęs — didelį 
ačių.

“Draugiškas reikalas”

New City nuovado policistai 
dabar turės išsiaiškinti priete- 
lių Carl Lambo ir Frank Mille- 
rio “draugišką reikalą”. Jisai 
yra toks. Vakar naktį policijai 
teko nuvykti jųdviejų butan ir
abu- atsigabenti nuovadon. 
Lambas buvo sumušta nosimi, 
o Milleris — supiaustyta nuga
ra. Nė Lambas mušo sau no
sių, neigi Milleris piauste sau 
nugarą. Buvo kitaip: jiedu su
sipešė. Bet policijos paklausti 
juodu kaip vienas atsakė: “Tai (

draugiškas reikalas." Vis dėlto, 
kol policija šitą “draugiškų rei
kalų" neišsiaiškinsianti, abu 
prieteliu ji laikysianti — kalėji
me.

Darbininkų kooperatyvo meti
nės sukaktuvės.

Gigardirbių Kooperatyvas, 
kurs dirba vadinamus CO-CL 
MA cigarus, sefredoj spalių 6 
švenčia metines savo sukaktu
ves. Didžiulėj Nethervvood sa
lėj, prie Taylor gatves ir Marsh 
field avė. įvyks vakare viešas su 
sirinkimas, kuriame kalbės Chi 
cagos Darbo Federacijos prezi
dentas John Fitzpatrick ir lai
kraščio New Majority redakto
rius Robert Buck. Susirinki
mai! gali ateiti kiekvienas, kurs 
tik interesuojas kooperacijų ju
dėjimu.

Gavo penkis mMonus 
dolerių.

Knights of Columbus organi
zacijos valdyba nutarė paaukuo 
ti penkis milionus/ dolerių Ame
rikos Legionui.

EXTRA PRANEŠIMAS.
Visiems Chicagos ir apielin- 

kės lietuviams. Turime už gar
bę pranešti jogei bus pigus iš
pardavimas visokių tavorų iš 
priežasties išsikraustymo į nau
ją vietų.

Viską išparduosim už pigių 
kainų. Visokius vyriškus, mote
riškus ir vaikų čeverykus, pan- 
čekas ir visokius auksinius daik
tus.
Neužmirškite atsilankyti trum

pu laiku prie visiems žinomo lie- 
tuvio-tautiečio.

KAZ. SIRUS,
918 West 33 St., 

Chicago, UI.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Kaip buvo pirmiau pranešta, 

kad musų atstovas išvažiuos į 
Lietuvą 28 dieną Rugsėjo (Sep- 
;ember), tai dėl svarbių priežas
čių likos tas išvaževimas atidėtas 
ant 12 dienos Spalio (October) 
ir čia minėtą dieną 4 valandų po 
pietų musų atstovas Jonas Kas- 
;ėnas 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, suteikimų in 
formacijų apie pirkimą nuosavy 
bes, namų, žemės ir kitokių rei- 
talingų Amerikos Lietuviams 
reikalų.

Todėl jeigu kas turite kokių 
reikalų, ar tai giminių atsiėmi
mo į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems pei- 
vedimo, kreipkitės į musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
nokiu budu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus ypa- 
tiškai ant vietos, taipgi musų 
atstovas lankysis po visus Lietu
vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Turė 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės į

FEDERALftS AGENTŪRŲ 
BENDROVES OFISĄ

666 W. 1Rth Street, Chicago.
. n—u ■■■ih.įi. ||__|B

Pranešimai
Cicero. — Lietuvių Namų Savinin

kų Sąjungos susirinkimas įvyks 6 d. 
spalio, J. Neffo svet., 1500 So. 49th 
Avė., kampas 15th St., 8 v. v. Su- 
sirinkitesirinkite visi, nes bus labai 
daug svarbių reikalų.

— A. Balčiūnas.
---- - - Į J -Į'

Brightonparkiečių domei. — Utar- 
ninko vakare, spalių 5 d., V. Sik- 
liaus svet., prie 45th PI. ir So. Rock- 
well st., įvyks didelis visų, be skir
tumo srovių lietuvių susirinkimas 
svarbiu reikalu. Yra Lietuvos atsto
vo p. J. Vileišio atsiųstas didelės 
svarbos pranešimas. Dėlto kviečiami 
visi atsilankyti. — J. A. Mickeliunas.

Brighton Park. — L. S. S. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
spalių 6 d., 7:30 v. v., A. Pociaus
svet., 3824 S. Kedzle Avė. ir 38 PI. 
Visi nariai prašomi atsilankyti laiku.

Organizatorius.

Lietuvių Kriaučių. Kliubo Savitar
pines Pafielpos mėnesinis susirinkimas 
įvyks soredo.i, spalio 6 d., LiuosybSs 
svet.. 1822 Wabansia Avė. Draugai 
malonėkit susirinkti Iniku: kurio pa- 
sikėlėt į kitą vietą, malonėkit priduot 
savo adresus. — X. Shaikus. ’

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

"reikl^^ierginTj
Tarpe 14 ir 10 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Paj ieškojimai
ASMEN Ų J IEŠKO.) IMA)
PAJIEŠKAU Petro Mankaps, Leo

noros Monkiutės, Kauno red. šiaulii 
parapijos, Juodenkių kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Malonės jie patįs 
ar kas kitas pranešti, busiu dėkingas.

PETRAS JUOZAPA1TIS
4067 S. Richmond St.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Jono Skinkio, buk gy
vena Chicago. Turiu labai svarbų 
reikalą. Malonėkit atsišaukti pats, 
arba kas jį pažįsta per laišką šiuo 
antrašu:

MISS JEANETTE MACK 
General Delivery

Chicago, 111.

A. Gnižinskienė iš Miedžiunų pa- 
jieško Kazimiero Miedžiuno, gyveno 

| po No. 3315 So. Morgan Str. ir Mary 
1 Budovich, gyveno po No. 2048 W. 
22nd Place. Malonėkit duot jai žinią 
apie tave sekančiu adresu.

A. GNIŽYNSKA, 
Vilnius, Vitebsko gatvė, 

No. 2.
Yra Naujienų ofise nuo jos atvi

rutė.

Aš Ona Puleikienė pajieškau savo 
vyro Petro Puleikio, Kauno red., Ra
seinių apskr., Šilalės parap., Sedeimų 
kaimo. Jis pats ar kas žino duokit 
žinoti,

ANNA PULEIKIENĖ
1109 Madison Str., Gary, Ind.

JIEšKO KAMBARIŲ
VAIKINAS pajieško kambario, 

apielinkėj 18-tos arba Westsidėj. Gei
stina kad butų galima gauti vaka
rienę. Kas tokį turite, malonėkit pra
nešti laišku.

M. SONGAILO
1747 So. Halsted Str. Chicago.

RANDAI

IŠSIRENDUOJA 5 kambariai 
ant 2-rų lubų, elektra, gazas, 
maudynės, skalbykla skiepe.

S. JANKAUSKIS
4851 W. Nevada Str.

RASTA-PAMESTA
RADAU pinigų. Kas pametė

te, meldžiu atsišaukti pas Juo
zapą Budrikį j; .

3223 Lime St.

KEIKIA DAKB1M5M,
MOTERŲ

REIKIA patyrusių popierų 
perrinkėjų, pastovus darbas, $25 
į savaitę. Ateikit pas
ACME WASTE PAPER CO., 

12ia—15 W. 15th Str.

REIKIA moterų sortavimui 
skudurų. Patyrimo nereikia.

WESTERN LEATHER 
DRAPPERY CO. 

1016—1018 S. California Avė.

REIKIA —
Moterų dirbti dienomis.
40c j valandą.
332 So. Michigan Avė.

Room 439

R>ĮK 1Ą
VYRŲ _______

VYRŲ PLIENO SANDĖ- 
LINfiJE TRIOBOJE (WA- 
REHAUSE).

DARBAS ANT VISADA, 
GERA MOKESTIS, NAKTĮ 
NIS DARBAS.

JOSEPH T. RYERSON
& SON,

16th & R0CKWELL STRS.
DOOR 3.

REIKIA patyrusio bučerio, 
kalbančio lenkiškai ir lietuviš
kai. Gera mokestis.

PETER SHILINSKI
1857 W. North Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

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

I 1

taikia =■=
Paprastų darbininkų dar

bui akmeninyčioj, ant Joliet 
kelių į pietvakarius nuo 
Lyons, III. Akmeninyčių ga
lima davažiuoti Archer Avė. 
karais iki Summit. Kompa
nijos burdinghousė, 10 va
landų į dienų, 70c į valandų.

Ateikit į Akmeninyčių.
U. S. CRUSHED 

STONE CO.

Reikia --
PAPRASTŲ DARBI
NINKŲ $6.00 Į DIENĄ. 
9’/2 VAL. DIENA. 
PAOTOVUS DARBAS.

PRICE IRON & 
STEEL C0?

67th Str. & 48th Avė.

REIKIA barberio. $30.00 į 
savaitę ir 60% virš $42.00. Ge
ra vieta geram žmogui.

FRANK YORKIS, 
2443 W. North Avė.

REIKALINGAS kriau-
čius ant visados.
PETRAS MIKALIUNAS 

2507 W. 47 St.
McKinley 4011.

REIKIA — Šiaučiaus.
Gera mokestis.
Darbas ant visada.

4807 W. 22nd Str.

reikia” ~ ’
Duonkepio dirbti antra 
ranka. Atsišaukit pas: 

2935 W. 25th Str.
~REIKIA 50 vyrų serap gele
žies yarde. Pastovus darbas. 
$6.00 į dieną ir daugiau.

Ateikit pas:
3647 So. Homan Avė.

REIKIA pardavėjo pardavinėjimui 
musų meelikališkų pilvui bjtterių; di
delis komisas; speciališki paskatimai 
automobilių savininkams. Atsišaukit 
pas Three Star Bitters Co., 2001 Blue 
Island Avė., kampas 20th Str. Klaus
kit M r. Weiskopf.

_ ______ l-įį į " 1 fy

Al ifuMOBiLiAl__
PARSIDUODA Detroiter automo

bilius 1915 metų, elektros šviesa ir 
starteris, geros mašinerijos ir gumai. 
Tuin būt parduotas'! dvi dienas už 
$225.00. Galima matyti po 6 vai. va-

3126 So. Lowe Avė., 
ant 3-čių lubų.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Kepykla. Geras biz

nis. Visokių tautų apgyventa. Pasi- 
naudokit proga. Atsišaukit į Nau- 
,ienų ofisą po No. 149.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, lietuvių apgyvento  j. Pardavimo 
iriežastis patirsite ant vietos. Atsi- 
iaukit pas:

M. SKERTON,
6002 S. State Str.

Phone Wentworth 6654

PARSIDUODA valgykla ge
roj vietoj, lietuviais tirštai ap- 
gyVentoj. Kitos valgyklos arti 
nėra. Atsišaukit į Naujienų 
Ofisą po No. 152.

PARSIDUODA delikatessen ir gro- 
serne. Tikras bargenas. Geriausia 
vieta piot-vakarinėj rlalyj. Didelis 
juikus sandėlis ir ištaisymai (fix- 
jures). Tikra proga. Klauskitės grei
tai. Gara pardavimo priežastis.

CHAS. HAGER
4064 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA POOLRU1MIS su 7 

stalais, labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sieninės šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga ir aisbaksis. Vieta di
dele, galima padaryti saliuną, bar- 
beršapę arba kitą biznį.

E. P.,
3953 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pia
nas ir registeris. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon. 

1942 Canalport Avc.
PARSIDUODA bučemė ir grosernė, 

biznis išdirbtas per daugelį metų. Lie
tuvių apgyventoj vietoj. Kas link iš
lygų — susitaikysu ant vetos. Turi 
būti greitai parduota. Atsišaukite:

2901 Emerald Avė.
Blvd. 4283

PARSIDUODA SALIUNAS

1714 So. Jefferson Str.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių kolonijoj. Par
davimo priežastis, partnerių ne
sutikimas. Klauskitės Naujienų 
ofise po No. 154.

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj. Parda
vimo priežastį patirsit ant vie
tos.

3443 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Greitu laiku. Pi
giai. Priežastis pardavimo 
— einu j kitą biznį.

3355 W. 38 St.
PARSIDUODA barzdaskutykla su 

3 krėslais. Biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Gera vieta, visokių tautų apie- 
linkė. Turi būt parduota greitu lai
ku, savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukit į Naujienų ofisą po No. 
153.

PARSIDUODA saliunas ir restau- 
ranas tarpe dirbtuvių, galima pada
ryti gerą pinigą, bet esiu priversta* 
parduoti iš priežasties persiskyrimo 
poros. Kreipkitės greičiausia, par
duosiu pigiausia.

716 W. 22nd Str.

PARSIDUODA čeverykų Taisymo 
Šapa pilnai įtaisyta. Champion Stlt- 
cher & Finisher. Dalį Cash. Pigi 
renda. 4 metų kontraktas.

CHAS. ZEKAS, Agentas 
117 N. Dearbom Str.

Phone Central 3737 Room 403

RAKANDAI.
Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai narni) užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 8 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

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

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

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

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 honai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par
aduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji, susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 

*225 už $50, su rekordais ir deiman

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

2810 W. Harrison St.

NAMALžEMfi
NORIME išmainyti du lotus ant 

automobiliaus. Lotai randasi ant 39th 
Placo ir Rockwell Str., piet-vakarinio 
l ampo.

JOHN PETRAITIS 
5129 So. Racine Avė.

Phone} Yards 6682

_ NAMALžEMfi
PARDAVIMUI KELETĄ LABAI 

GERŲ FARMŲ.

Mes parduodam ir mainom farmas 
ant namų su mažu damokėjimu pini
gų. Priimam namus nuo Lietuvių 
gyvenančių visoje Amerikoje ir kur 
ne gyventų jei nori savo namą išmai
nyti ant farmos, rašyk tuoj pasaky- 
damas kaip brangus namas? Cash, 
ar yra kiek morgičių? Kiek rendos 
atneša? kiek turi savo pinigų damo- 
kėjimui? ir t. t. O mes pranešime 
apie savo farmas, jų didumą, kiek yra 
gyvulių, koRi budinkai ir t. t. Mes tu
rim labai gerų farmų ant pardavimo 
ir ant mainų. Yra mažos ir didelės 
farmos su gyvuliais ir be gyvulių, iš
sirinksi kokią norėsi. Farmos randa
si tarp didelių miestų Clevelando, Ak- 
rono, Detroit, Youngstovvno, Pitts- 
burgho ir t. t. Atsiliuosuok nuo dirb
tuvės bosų, nedrebėk dėl bedarbės, 
bet eik gyventi ant farmos, busi po- 
nt» ir savininku patsai sau, savo mo- 
terei, vaikams ir t. t. Visi džiaugiasi, 
kad kada jiems padarai gerai. Va
žiuok ar rašyk tuoj, nes dabar yra 
geras laikas apsižiūrėti farmą.

/ PARTNERIS,
130 Wooster Avė.,

Akron, Ohio.

PARSIDUODA farma lietuvių ap
gyventoj vietoj, 80 akru žemės, 20 ak
rų dirbamos, 5 akrai miško, ant eže
ro kranto, geri budinkai, namas su 
3 dideliais kambariais ir basementu, 
klėtis 16x20 pėdų, staldas 24x30 pė
dų, iškastas basementas, ant viršaus 
daržinė dėl pašaro, didelė vifitinyčia 
16x18 pėdų, 2 vežimai, vienas naujas, 
kitas senas, naujas diskas, plūgas, 
akėčios, kultivatorius ir daugiau viso
kių ūkio įrankųi reikalngų pre že
mės, 7 kiaulės, 35 vištos, 4 karvės ir 
viskas parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties — važiuoju Lietuvon. Farma 
randasi prie gerų kelių, laiškus ve
ža į namus, arti miestelio McNaugh- 
ton, 3 mylios, nuo didelio miesto 10 
mylių, kuriame randasi visokų krau
tuvių, eina du pasažierianiai trukiai į 
Chicago ir iš Chicago kasdien. Turė
damas reikalą Chicagoje, išvažiuoji 
vakare .pribūvi į Chicago iš ryto, ap- 
sireikalauji per dieną ir vakare grjr. 
ti ir ant ryto vėl namie. Norintieji 
platesnų žinių malonėkite atsišaukti 
po num. 2026 Canalport Avė., Chica
go, TU.

Antros lubos
K. MANAUSKIS.

PARSIDUODA — medinis namas, 
2 lotai, medžiais apsodyta, 2 karvės, 
vištų, žąsų, kiaulių ir kitų daiktų rei
kalingų ant mažos formos. Priežas
tis pardavimo važiuojam ant dides
nes farmos.

3909 W. 56th St.

PARSIDUODA du bizniai, saliunas 
ir pool-ruimis, sykiu ir namas. Na
mas yra didelis 50 pėdų pločio ir 150 
pėdų ilgio, 6 dideli kambariai '’-k- 
tra, gažas, vanos ir t. t. Iš priežas
ties mirties šeimynoj noriu parduoti 
greitai, šia savaite.

P. GEDMAN
1337 So. 52nd Avė., Cicero, 111.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

MOKYKLOS

\MA5TERf ;< > 
^5Y5TEMŲjy 

ir Moterų Rūbų Kirpt
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mali 
uos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKLNG 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. BUdisoa. 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungu Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

• leieL Seeley 1643.
SARA PATEK. Pirmininkė '

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišeųių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.

1 Nat. School of Garment Designing 
. Room 828, 74 W. Washington St. 
čsa fcju.ri . n./h , ........ r.------ ,


