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enkija apsupa Lietuvą$

Rusai priima lenku sąlygas
Pasirašys mūšių paliaubą

fe paskelbė lenkams, kad jo mi-1 
sija yra užbaigta ir kad konfe
rencijos irgi bus užbaigtos, jei
gu lenkai aiškiai neprirodys, 
kad jie nori daryti taiką. Sovie
tų delegatą* jau buvo tikrai pra

Lietuva atkertama nuo Rusijos

Finlandija padarė taiką su Rusija
LIETUVA VĖL PAVOJUJE: LENKIJOS RUBEžIAI APSU

PA LIETUVĄ.

Lenkijos paliaubos rubežiai apsups rytinį Lietuvos rubežiy ir 
atkirs jį nuo Rusijos.

RYGA, spalių 6,—Lenkijos taikos delegacijos raštinėje 
autoritetingai šiandie pasakyta, kad mušiu paliaubos rubežiai 
tarp Lenkijos! ir sovietų Rusijos visiškai atkirs Lietuvą nuo 
Rusijos, suteikiant Lenkijai koridorių tarp tų dviejų šalių.

Jau beveik pilnai sutarta 
naburgo (Dvinsko) ir eina į 
necą ir Samus, ir veik palei 
manijos rubežiaus.

(Susidaro labai pavojinga

linija prasideda į rytus nuo Di- 
pietus per Baranavičius, Luni- 
1915 m. vokiečių liniją iki Ru-

Lietuvai padėtis. Lenkai apsups 
Lie tuvą ne tik iš pietų, bet visu Lietuvos rytiniu parubežiu ir 
vėl galės užpulti Lietuvą iš rytų. Lenkijos tikslu veikiausia 
yra užeiti Lietuvai iš šono i? paskui atsiimti Vilnių ir visą 
Vilniaus rėdybą iki Dinaburgo.kaip kad jie valdė prieš bolševi
kų puolimą ant Lepjkijos ir prieš Lietuvos taiką su Rusija. 

Išrodo, kad Lietuvai dar sykį prisieis stoti karau su Lenkija).

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, 111., Oct. 7, 1920 
ar reųujred by the act of Oct. G, 1917

RUSAI IR LENKAI PASIRA
ŠĘ MŪŠIŲ PERTRAUKĄ.

Mūšiai busią pertraukti pėtny- 
čioje. Kitos žinios sako, kad tą 

dieną busianti pasirašyta 
paliauba.

PARYŽIUS, spalių 6. — Ži
nios iš Varšuvos in Maskvos 
šiandie paskelbė, kad sovietų 

Rusija ir Lenkija pasirašų mū
šių paliaubą, sako Havas agen
tūra.

Žinios iš Rygos sako, kad ka
riavimas apsistos pėtnyčioje.

(Si žinia veikiausia nepilnai 
teisinga. Kitos žinios sako, kad 
mūšų paliauba dar nepasirašy
ta, bet nutarta ją pasirašyti 
spalių 8 d.).

Sutarė pasirašyti mūšių 
paliaubą.

RYGA, spalių 5. — Sutartis 
pasirašyti po mūšių paliauba nė 
vėliau kaip spalių H d., tapo 
padaryta šįvakar tarp Joffe ir 
Dombski, galvų Rusijos ir Len
kijos delegacijų.

Dombski pasakė, kad smulk
menos sutarties bus paskelbtos 
ryto. Jis sekė, kad sutartis yra 
paremta ant 11 punktų Lenki
jos deklaracijos.

Sutartis pasirašyti spalių 8 
d. paliaubos sutartį tapo pada
ryta neformalėj konferencijoj 
tarp Dombskio ir Joffe. Kuomet 
vyriausioji komisija dirbo visą 
dieną, rišant legalius, finansi
nius ir ekonominius klausimus. 
Joffe ir Dombski su savo sek
retoriais pradėjo savo posėdį ir 
susitarė svarbiausiuose klausi
muose. Tuojaus tapo parašy
tas protokolas ir abu pirminin
kai jį pasirašė.
Dombskio politika pergalėjo.

RYGA, spalių 6 (Rašo Chi
cago Daily News koresponden
tas Isaac Don Levine)
kar tapo padaryta sutartis tarp 
Jono Dombskio ir Adolfo Jof
fe, kad abi pusės pasirašys mū
šių paliaubą ne vėliau kaip spa
lių 8 d.

Va-

asmeninė pergalė
kurio nuosakesnė

Laike pasta-
Dombski ir

Tai yni 
Dombskio, 
politika nuveikė, 
rujų kelių dienų 
Joffe turėjo daugelį pasikalbė
jimų kaijM) privatini asmens ir 
tuose pasikalbėjimuose liko pa
siektas susitarimas, nežiūrint 
didelių keblumų, kuriuos lenkų 
atstovas susitiko nuo savo pa
ties delegacijos.

Didžiuma svetimšalių abejo
jo apie nuoširdumą Dombskio 
pritarimo taikai. Tečiaus da
bar galima yra pasakyti, kad 
jis buvo nariu slaptos komiai-

kijos valdžios pereitą vasarį 
apsvarstymui sovietų taikos pa
siūlymų. Dombski tada buvo 
vienatiniu nariu komisijoj, ku
ris pritarė priėmimui čičerino 
pastilvmo daryti pastovią taiką 
su Rusija.

Kada pereitos savaitės pabai
goj pasidarė aišku, kad negali
ma pasiekti pasekmių forma
liuose posėdžiuose, Dombski nu 
sitarė nedaleisti konferencijai 
pairti, bet siektis konfidencialių 
pasikalbėjimų su Joffe.

Taip didelė yra frakcinė ko
va lenkų delegacijoj, kad perei
tą nedėldienį, kada Dombski iš
važiavo medžioti, Stasys Grabs- 
ki, be žinios Dombskio, įnešė 
keletą svarbių pataisų prie Len
kijos atsakymo į sovietų taikos 
pasiūlymą. Grabski, kuris re
prezentuoja militaristus, tuo 
bandė suardyti konferenciją, 
bet tik užpikino Dombskį ir 
paskubino pastarojo susitarimą 
su Joffe.

Pamatu susitarimui yra mi
nimom Lenkijos linija, einanti 
palei BaranavičiųšLunineč ge 

ležinkclį.
Tik šešios dienos atgal Joffe 

privatiniame pasikalbėjime už 
tikrino man, kad sovietų val
džia nepadarys tokių koncesijų, 
bet matyt, kad asmeniniai pasi
kalbėjimai atsiekė to, ko nebū
tų atsiekę formaliai susirinki
mai.

Rusai rengėsi išvažiuoti.
Vakar ryte, kada sovietų 10 

dienų ultimatumas baigėsi, Jof-

i Esant tokiai padėčiai Dombs- 
! kis savo iniciatyva ĮMidarė 
sperndžiamą žingsnį, pasirašy
damas nepaprastą dokumentą, 
kad abu delegacijų pirmininkai, 
pasiekę susitarimą apie pamati- 

j irius principus, pasižada bėgy- 
l je sekamų trijų dienų pasirašy

ti mušiu paliaubą, kuri bus į- 
žanga į taiką. f

Dombski s galėjo tai padaryti , 
delei didelio talkininkui spaudi
mo į Varšuvos opoziciją.

čičerinas ir Sapieha važiuoja 
į Rygon.
j LONDONAS, sp. 6. - Iš Ber- ’ 
; lino pranešama, kad gen. Bru- , 
silovas ir čičerinas išvažiavo į: 
Ryga.

Iš Varšuvos gi pranešama, • 
kad į Rygą išvažiavo ir Lenki- True translation filed with the post- 
jos užrubežinių reikalų minis-

DARBININKŲ VADOVAI KALĖJIME j True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai vėl veržiasi j Lietuvą?
Lenkai yra arti Minsko, mušasi su lietu 

viais prie Varėny

i True translation filed with the post- 
I master at Chicago, III., Oct. 7, 1920 
i as required by the act of Oct. G, 1917
FINLANDIJA SUSITAIKĖ SU 

RUSIJA.

Pasirašė taikos sutartį Dorpate.

LONDONAS, spalių 6.
Maskvos bevielinė žinia sako, 
kad sovietų Rusija ir Finlandi
ja pasirašė taikos sutartį Dor
pate, Estonijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 7, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

MAKNO PERĖJO BOLŠEVIKŲ 
PUSĖN.

LONDONAS, sp. 6. — Ukrai
nos komanduo-tojas gen. Mak- 
no, kuris veikė po gen. 
liu, prisidėjo prie bolševikų ir

Minneapolis, Minu., darbininkų vadovai: unijų sąjun
gos organizatorius ir mokyklą tarybos sekretorius Lynu 
L'harnpson; sąjungos sekretorius Leslie Sinton; Minneapo
lis Labo r Revievv redaktorius R. D. Krame" ir unijų są
jungos prezidentas Dan W. Stevens, esantįs dabar Thcn- 
hennepin pavieto kalėjime. Jie liko nuteisti kalėjimai) už 
paniekinimą teismo, kadangi jie nepaklausė teismo išduo
to uždraudimo jiems kovoti su vienu darbininkams ne
prielankiu teatru. Dar kelis Minneapolio darbininkų va-* 
dovus laukia tas pats likimas.

mastei- at Chicago, 111., Oct. 7, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Lenkijos taikos 
pamatai

Dombski paskelbtieji taikos pa
matai, kuriuos rusai veik pilnai 

priėmę.

RYGA, spalių 6. — Lenkijos 
delegacijos galva Jonas Dombs-

sutiarties pradėjimas tarybų 
apie atidarimą susisiekimo ir 
pirklybinius ir ekonominius rei 
kalus;

11. Lenkija neprisiima jokių 
obligacijų ir priedermių delei 
to, kad ji pirmiau buvo dalimi 
Rusijos imperijos; taipjau 
pūsis atsižadėjimas teisių

; valdžios nuosavybių.
Joffe priėmęs veik visą

1 kų taikos raštą, jiaremtą
11 įjunktais. Jis buvo užgirtas 
Varšuvos.

Lenkai nustatė rubežius pasi- 
1 remiant etnografine linija, ku
rie taipjau tapo priimti.

abi-
prie

len-
y • • šiais

jos-iRusijos mušiu paliaubos su- į 
! tartis yra paremta ant lenkų 11-'

. — Rusijos- niųą per Lidą, Baranavičius, 
paliaubos ta- Luninec, Sarny ir Rovno.
pabaigos, bet Besivejanti priešą L'.__ ‘...ZBesivejanti priešą šiaurinė 

priekinė gvardija perėjo Nemu
ną.

(Apie Nemuną dabar niekur 
nėra rusų, kadangi jie nustum-

Ar tas

Lenkijos mušiu 
rybos eina prie 
Lietuvos-Lenkijos padėtis tuo 
pačiu laiku darosi dar opesnė.

šiandie gautas oficialis len
kų pranešimas sako, kad buvo
smarkus mušis su atakuojan- ti net netoli Minsko, 
ėiomis lietuvių divizijomis arti ■ turėtų reikšti, kad Lenkai ir to- 
Varėnos (į pietvakarius nuo Vii! linu veržiasi į Lietuvą, ypač kad 
niaus ir priduria:

"Sa’koma, kad Lietuvos ka- 
reiviai kariauja greta bolševikų 
kareivių”.

(Varėnoj rusų kareivių nėra.
Lenkų susirėmimas su lietu
viais veikiausia įvyko lenkams 
veržianteis į Lietuvos teritori-

Kontr-a takos ant upės Mere- 
čanka linijos, lenkij divizijos 

paėmė 'keletą kulkosvaidžių ir 
belaisvių sako pranešimas.

Apie mūšius su rusais kituo
se sek toruose pranešimas sako, 
kad Minsko kriptyje lenkų ka
valerijos pulkai paėmė mieste
lius Koidanov ir Stankov, apie 
18 m. nuo Minsko. Toliau į 
pietus grupė lenkų kareivių, 
kurie mušasi ant Shič upės, pa
ėmė ginkluotą traukinį ir 1,000 
belaisvių. Voliirijos ir Podoli- 
jos sek to ruošė padėtis nepersi
mainiusi.

Icnkai užpuolė lietuvius ties Va- 
lėna?)

Reorganizuotos Paliesiaus 
spėkos po dviejų dienų smar
kaus mūšio pasiekė Malkoviči, 
Dastin, Luninec, Laschovą, Da- 
vid ir Grudek.

Lietuvos ginkluotas trauki
nis, kuris nežiūrint paliaubos, 
bombardavo lenkų pozicijas ant 
upės Ūla, tapo paimtas arti Va
rėnos.

lankai veržiasi.
VARŠAVA, sp. 5. — Prieki

niai pulkai šiaurinės lenkų ar
mijos, besivejantis Rusijos so
vietų spėkas, nedėlioj perėjo Lo 
ša ir Nemuno upes, sako prieš 
vidurnaktį išleinhiN oficialia pra 
nešimas.

“Poznaniečių pulkai atakavo 
Nesviežių ir Kielsk (į pietus 
nuo Nesviežiaus, netoli Novo 
Grudek)’” priduria pranešimas.

I skelbtos pradžioje Rygos konfe 
rentijos. Tie punktai yra seka
mi:

1. Abipusiais sovietų Rusijos 
pripažinmas Lenkijos sovere-

' įritėto ir nesimaišimas į viduri
nius reikalus;

2. Nustatymas rubežių ne 
Vrange- dvasioje istorinio keršto, bet pa

matais teisingo sutaikimo svar-
jam duota komandą po sovietų hiausių interesų,
administracija prieš gen. Vran
gelį, sako bevielinė Maskvos ži
nia.

Makno paprašė sovietų val
džios vietos komandoje, kadan
gi jo armijos kareiviai atsisakė 
kariauti už 
bolševikus.

gen. Vrangelį prieš

komanduoja Vran
geliu.

COPENHAGEN, spalių 6. — 
National Tidende sako, francu- 
zų gen. Weygand (kuris ko
mandavo lenkais) išvažiavo į 
pietinę Rusiją, kad paėmus vy
liausią komandą ant gen. Vran 
gelio kareivių.

Prancūzai

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., Oct. 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
Liepia vokiečiams pralestf amu

niciją lenkams.
PARYŽIUS, sp. 5. — Amba

sadorių taryba šiandie pasiun
tė notą Vokietijos valdžiai, rei
kalaujančią tuojaus paliuosuo- 
ti tris laivus su ąmunicija Len
kijai, kurie Vokietijos valdžios 
yra laikomi Kiel kanale.

Vokietija’ ifžėmė poziciją, kad 
ji yra neutralė šalis Lenkijos- 
Rusijos kare ir todėl ųegali leis
ti plaukti tiems laivams.

Ambasadoriai gi sako, kad 
Vokietija tuo peržengia Ver- 
sailles sutartį, kuri pažymi, kad 
Kiel kanalas turi būti atdaras 
visų šalių laivams.

3. Kad kontrastuojančiosios 
pusės leidžia laisvą pasirinki
mą Rusijos ar Lenkijos pilie
tybės visiems sutarties palies-

• tiems žmonėms;
4. Kad abi pusės sutinka su 

laisvu kultūriniu, kalbiniu ir ti
kę j i i n i n i ų išsivysi y m u;

5. ' Lenkijos atsižadėjimas ko
kioje nors formoje atlyginti iš
laidas Lenkijos-sovictų karo;

6. Apsimainymas karo belais
viais ir sugrąžinimas išlaidų jų 
užlaikymo;

7. Pasirašiusius pleliminarę 
taiką turi būti įsteigta maišyta 
komisija apsimainymui civiliais 
belaisviais ir sugrąžnimui už- 
stovų;

8. Abipusė amnestija dėl Ru
sijos ir Lenkijos piliečių;

9. Tuoj autinės tarybos apie 
padarymą sutarties;

10. Tuojaus po pasirašymui

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 6 <1. užsienio pinigu 

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

Anglijos 1 svaras ...............
Austrijos 100 kronų ...........
Belgijos, už $1 ....... frankij
Danų 100 kronų ..................
Finų 100 markių ...................
Francijos. už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų . 
Norvegų 100 kronų ... 
šveicarų 100 frankų 
Švedu 100 kronų ...
Vokiečių 100 markių

$3.52 
$0.42 
14.10 
14.05 
$2.95 
14.80 
24.95 
$1.70 
$0.45 

$31.00 
14.05 
JR6.23 

$20.02
... $1.70

Time translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SUNKI RUSIJOS PADĖTIS.
Derlius labai menkas, sukilimai

armijoje, juodašimčiai irgi 
sustoja veikę.

no-

PA RYŽIUS, spalių 4. — Bol
ševizmui siūbuojant iš priežas
ties karinių pralaimėjimų, Ru
sijos derlius buvęs taip blogas, 
kokio niekad nebuvo. Raudo- 

I irieji kareiviai kelia maištus ir 
Į žudo savo oficierius ir pastan
gos atnaujinti pirklybinįus ry
šius su Anglija ir Italija neda
vė pasekmių.

Šiandie gi patirta dar apie du 
dalykus, būtent, kad čičernias 
pasiuntė maldaujančią notą Jo- 
nescu, prašydamas taikos su 
Rumunija ir kad gen. Logvic- 
ki, komanduotojas likučių Kol- 
čako armijos, dabar laikančios 
Baikalo ežero apygardą, nutarė 
kooperuoti su gen. Vrangeliu.

čičerino nota Rumunijai yra 
labai nuolanki ir prašo tuojau- 
tinęs konferencijos Bucharoste 
ar kur kitur.

Gen. Logvicki paskelbė, kad 
iis pasirengęs veikti išvien su 
Vrangeliu ir veržtis į vakarus, 
kad sukėlus neužganėdintus 
valstiečius.

DU LAVONAI EŽERE.

Sulig dabartinių pienų, ku- “Lietuvių ginkluotas traukinis, 
rio vis dar nėra galutinai išdirb-1 kuris nežiūrint musių paliau
ti, mūšių paliauba ir įžanginė bos, bombardavo musų pazici- 
laika tarp sovietų Rusijos ir jas ant Ūlos upės, kuo n 
Lenkijos bus pasirašyta vieša- imtas liko”, 
nie pilname posėdyje spalių 8 
d.

Lenkijos delegacijos raštinėj 
pasakyta, kad Joffe priėmė veik

Bėgšta iš Petrogrado.
LONDONAS, spalių 6. — 

ingforso žinios sako, jog 
visą lenkų taikos raštą, pureni-, sidėjo didelis bėgimas iš 1a Va T 1 a V a> L zl n A wtą 11 punktų, parašytą delega
cijos Rygoje ir paskelbtą vic- - 
šai pradžioje Rygos konferenci-1 Žinios 
jos.

Jie buvę užgirti Varšuvoje, 
bet dar nebuvo formaliai įteik-; 
ti sovietų delegacijai. Sprendžia 
ma, kad naująjame rašte yra 15 
punktų. Smulkmenos dviejų tų 
punktų dar nėra išdirbtos, bet 
priimtos principe. Jie galbūt 
bus užbaigti šiandie.

Lenkai nustatė rubežius pa
siremiant etnografine linija, ku
ri tapo priimta, bet dar neįdėta 
sekretoriato į raštą.

Suėmė 52,000 belaisvių.
Gautasis delegacijos lenkų c 

cialis pranešimas sako, kad lai
ke pereitosios savaitės lenkai 
suėmė 5^,000 belaisvių, 180 ka- 
nuolių, 1,000 kulkasvaidžių, ke
lis ginkluotus traukinius, 28 
garvežius ir daug kitų medžia
gų-

Lenkų generalinio štabo ata-

SU“

Hel- 
pra- 
Pet- 

gręsian-rogrado, kad išvengus 
čio badavimo.

i sako, kad
i žmonių jau išvažiavo ir kad iš- 
' važiuojantįs traukiniai yra pil-

200,000

DIAZAS APLEIS MEKSIKĄ.

VERA CRUZ, spalių 6. — Fe- 
lix Diaz pasidavė valdžiai ir bus 

. ištremtas į Jungi Valstijas, kar- 
i tu su 50 savo pasekėjų. Laike 
tarybų jis išstatė didelių reika
lavimų, būtent, kad ir jam ir 

' jo sekėjams butų duota žemės, 
Į grudų ir maisto, sugrąžinta jo 
j konfiskuotas turtas, siekiantis 
i 1,200,000 |>esų ir kad butų pri
mokėta jam 25,000 pesų auksu. 
Valdžia sutiko išpildyti jo rei
kalavimus, bet paliepė išvažiuo
ti iš Meksikos. Jis atsisakė tai 
padaryti. Po ko jis tapo areš
tuotas ir bus prievarta ištrem- 

į tas. Diazas dabar džiaugiasi, 
kad jis nors sveiką kailį galės I UV11AŲ CIIIIIIVJ SlllVV CIl«-

šė sa'ko, kad lenkai dabar laiko 14 Meksikos.
didesnę pusę senųjų vokiečių I .1),az’ ,lš*r*n,u’ nepasiliks nė 
tranšėjų sistemos ant Baranivi-1 v,en0 sukll«h<> P™* valdžią, 
čiaus linijas, ypač Lidos sekto-! Meksikos Pjrezidemtas už 
re ir linkui Minsko, tečiaus jie | prohibiciją.

į sako, kad tas dar nėra galutinu t EL PASO, sp. 6. Meksi
kos išrinktas prezidentas Alvi- 
ro Obregon pareiškė, kad jis 
stoja už prohibiciją ir norį ją į- 
vesti visoje šalyje.

CHICAGO. — Vakar Michi- 
gan ežere prie Grant paiko ras
ta lavoną A. C. Mack, (>550 
Glenwood Avė., apdraudos agen jų siekiu, 
to. Manoma, kad jį užmušė 
juodrankiai, nuo kurių jis ga
vęs grąsinančių laiškų.

Nepažįstamo žmogaus lavo
nas tapo ištrauktas iš ežero prie
Calumet upės. Tai lavonas už- paėjimo keliose vietose, lenkai Obregonas užims 
mušto darbininko. dabar laiko visą geelžinkelio Ii- vietą gruodžio 1 d.

Lenkai vis dar tebesiveržia 
Lietuvon t

VARŠAVA, spalių 6. — Pa- mano tai padaryti 
sak oficialiu pranešimo, dlelei prohibiciją vykinti

Bet jis ne- 
urnai, bet 

laipsniškai, 
prezidento
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LS.S. Reikalai
LSS. leis flangą”.

Smagu pranešti, kad netru
kus LSS-ga pradės vėl leisti 
nuosavą organą. Tuo labiau 
smagu, kada žinome, jog prie 
tokio didelio darbo galime im
tis praėjus vos melams laiko 
nuo musų organizacijos sus
kaldymo. Žinotina, kad tą skal
dymo darbą attikusieji asme
nys da taipogi begėdiškai prisi-

visą jos turtą. Mums tat prisi
ėjo pradėti viskas iš tuščio: be 
pinigų, be jokio kito turto. Bet 
turėdami nairių, pasiryžusių 
dirbti socializmui, mes šiandie 
sustiprūjome tiek, kad jau ga
lime leisti ir savo organą, kuo
met musų buvusieji “draugai,” 
musų organizacijos skaldytojai 
ir jos apiplėšėjai, nors ir visą 
musų turtą nusinešę, šiandie na 
riu nustoja tuksiančiais ir iš
eikvoję Sąjungos pinigus ir tur
tą, leidžia savo nariams enci- 
kliškus reikalavimus, kad jie 
vis daugiau jiems pinigų duo
tu, v

... --------------------- t

!žvilgsniu, duos sąjungiečiams ‘ pinigus adresu: C. A. Herman, 
didesnio noro ir pasiiryžimo 614 West 204 St., 
daugiau veikti savo organizaci- N. Y. 
jai. Pagalios, nuosavas orga-.
nas mums da bus svarbus įran
kis skleidimui socialistines ide- rius; $3 
jos darbininkų masėse.

Viso^ pastangos dedama, kad skaitytojai užjaučiantys socia- 
“Banga” visapusiškai butų įdo- i lislų judėjimui, nelik palys, bet 
mus ir turiningas laikraštis, ir savo draugams prenumeruos 
Jame bus vedama įvairus sky
riai ir jie bus užpildomi pride
ramos vertes raštais.

Taip va, “Bangoj” bus chro- 
nika. Joje bus apžvelgiama 
politiniai nuotikiai visame pa
saulyje ir ypatinga domė krei
piama į nuotikius darbininkų 
gyvenime. Musų konservątyvos 
ir darbininkiškai nenusistovė- 
jusios “radikalines spaudos už
sipuolimams ant socialistų bus 
ganpadarymo duota “polemi
kos” skyriuje.

Be redakcinių sBraipsnių, 
straipsnių šiaip iš aplamo 
darbininku gyvenimo, bus dar 
duodama ir teoretinių moksli
nių straipsnių.

Kur pirmiau* sekanti nauja „ 
Ne\v York, LDLD. kuopa susiorganizuos? E

Draugai dirbkime, laikas pa- 
Prenumerata bus $1 — už 12 ; logus.

Draugijos viršininkų nomi-|| 
nacija jau paskelbta, greitai bus i g 
rinkimai; kuopos, kurios grei- J 
lai susiorganizuos, gatčs daly-j j 
vauli rinkiniuose.

J. A. Valeika, LDLD. sek.
372 Wasbington st., 

Cambridge, Mass.

menasių; $2 — uė 24 nume- 
už 36 numerius ir lt. 

Pasitikima, kad šio laikraščio

Bangos” Administracija.

Ktiopy veikimas
Detroit, Mich. - Reorganiza-

iujoruiu.
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■ TIK VIENĄ SYKI METUOSE
Pasinaudokite šia nepaprasta proga te

Laiškai iš Lietuves
Naujienų skaitytojas A. Krik

ščiūnas, sugrįžęs Lietuvon iš 
Amerikos, rašo:

...Dar nesenai kaip sugrįžau 
Bet dabar bloginusieji | lAcluvon,

LSS-gos busimam organui 
duota vardas “Banga”. Vardas 
tikrai vertingas tų revoliucinių 
idėjų, kurias jis skleis skaitan
čioje visuomenėje.

Pasirodžius “Bangai,“ jos 
naudingumas musų judėjimui 
apsireikš keleriopai: pirmoje 
vietoje, ji suartins pačius są- 
jungiečkus, duos geresnės pro 
gos savo reikalams sekti ir 
svarstvti. Tas viskas, kitu

Nebus pamiršta nei dailioji 
literatūra. Bus talpinama apy
sakų ir eilių pašaipos ir juokų.

Vielos bus ir korespondenci
joms iš veikimo musų koloni
jose Amerikoje.

Savo bendradarbių tarpe 
“Banga” turės netik musų įžy
miausius rašytojus šioje šalyje, 
bet ir m ūsų-gabiausius literatus 
Lietuvoje.

“Banga” tuotarpu eis kartą 
menesyje, bet netrukus du kar
tu mėnesyj, o vėliaus, prie pir
mos progos, kas savaite.

Norintieji užsiprenumeruoti 
gali tatai padaryti pasiunčiant

laiką ji turėjo panešti nemaža 
vargo, nes mūsiškiai komunis
tai darė visokių kliūčių jos vei-į 
kiniui. ] 
laikai pergyventi, visos sunke
nybes nugalėtos, ir mes galų ga
le įeiname į normalines vėžes. 
Kuopa dabar beveik pilnai susi
tvarkius, padidėjo ir jos narių 
skaičius.

Rugsėjo 26 dieną laikytame 
susirinkime, liti kuopon prisi
rašė dar du energingi januotiai, 
ir reikia tikėtis, kad jie mokūs 
padirbėti taip, kap ir daugiau 
pritrauks draugų darbininkų 
socialistų judėjimai!.

Vasaros metu, kada svetainė
se trošku, kuopa savo susirin
kimus 

ir dab 
gerokai 
dar nes

laikydavo
, nor$

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymų:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augitos rųšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Viktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir veltos 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, aštuo- 
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 tikrai gvarantuojame, kad sučedysite be 
nt 75 n. ičius.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 

Atdara i tsdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
NATIONAL STORAGE CO., 

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

parke; 
oras jau

kuopa 
uspūjo nusisamdyt sve

taines; dcltogi ateinantis 116 
kuopos susirinkimas, kurs į- 
vyks, spalių 10 dieną, kaip 2 
vai. po pietų, bus laikomas na- 
r»\uose po No. 784 Oakland avė.

'Taigi visi nariai malonėkite 
būti vietoj pažymėtu laiku. Tie 
draugai socialistai, kurie dar nė 

j ra kuopos nariai, kviečiami 
■ateiti taipjau ir prisirašyti. 
‘.Juo didsenis bus musų būrys, 
juo didesnė bus 1 musų spėka, 
juo daugiau mes galėsime nu
veikti socializmo idėjos sklei
dime. Ypač dabar turėsime 
stropiai padirbėti, kada artina
si prezidentiniai rinkimai.

'Taigi kuopon, draugai!
J. J. Strazdas

LSS. 116 Kuopos Organiz.

L.D.L.D. Reikalai

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtų aptieką nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 St.

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

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

A. KARTANAS, APTIEKORIUS
523 Wcst 120 St, W. Pullman, III.

Tel. Pullman 169.

šiomis dienomis lapo išsiun
tinėta kuopų sekretoriams L. 

1). L. D. Centro valdybos nomi
nacijos blankos. Kadangi lai
ko jau mažai iki Naujų metų, 
lai draugai pasistcngkite nomi
nacijas atlikti ir blankas su
grąžinti iki lapkričio (Nov.) 10 
dienai.

Sekretoriai, kurie dėlei kokių 
nors priežasčių negaus blankų, 
teiksitės sutvarkyti nominaciją 
palys ir prisiųskite iki augšciau 
nurodyto laiko. Taigi prisiųski
te savo naujus adresus.

Kas gali būt nominuojamas, 
tatai pažvelgkite į LDLD. kon
stitucijų.

Kadangi Centu* randasi lik 
kuopų sekretorių adresai, lodei 
aš prašysiu, kad pažymėki
te ir nominuotojų adresus, kiek 
jie bus žinomi.

grjšėiau tuojau atgal 
kon. Lietuvos žmonių 
inas kai Į) vargingas 
taip vargingas pasiliko, 
jų vargas šiandie dar didesnis. 
Mat, ką geresnio žmonės turė
jo, vokiečiai atėmė, palikdami 
kraštui menkiausius gyvulius - 
nepavaromus arklius, perkaru
sias karves ir lt. Ponams, ku
nigams gera ir dabar, kaip kad 
visados jiems gera buvo. Jie 
turi viso. Dvarų žemes, kur dėl 
stokos dirbamų gyvulių patys 
negali apdirbti, ima kaimie
čiai dirbti ant pusės; jei ne, ji 
dirvonais žaliuoja. Jei 
šiebo vežimų pasipilanti, 
užtai turi ponui nuplauti 
dešmtini javų.
daug žemes 
Norint žemes 
ja nuo 1600 iki 
už dešimtinę.

Išvažiuodamas Lietuvon aš 
padaviau Naujienose savo adre
są, kuriuo man siųstų dien
raštį. Parvažiavau daug ank
sčiau, negu mane pasiekė pir
mas Naujienų egzempliorius. 
Nežinia, kur jie kelionėj už
kliūva. O be Amerikos laikraš
čių, ypač Naujienų, negaliu 
nurimti. Ir Lietuvoj yra laik
raščių, bet tai kažkoki lapukai, 
nepripratus lai neruda nei 
skaityti jų, juo labiau, kad tai 
daugiausia atžagareivių; o mo
kestį ima 40 lig 80 skatikų už 
numerį! Belo, susisiekimas 
Lietuvoj labai blogas. Paštas 
per sąvaitę du tris kartus tc- 
vaikščioja, o ligi pašto kelioli
ka varstų, tat ne visados leng
va jis pasiekti ir siuntinius at
siimti arba išleisti. Knygų la
bai sunku gauti — jų beveik 
visai nėra. Aplamai, gyvenimas 
labai nesutvarkytas, tat Ameri
koj gyvenusiam ir pripratu
siam prie visokių patogumų, 
nebelengva priprasti prie Lie
tuvos gyveninio sąlygų.

Visa, kuo aš galėjau pasige
rėti Lietuvoj, lai Lietuvos ka
riuomene: kada ji marguoja 
Kauno ar Panevėžio gatvėmis 
ir užtraukia lietuvių dainą, lai 
miela žiūrėti ir klausytis. Ame
rikoj maršavimuose vartojama 
tik muzika su būgnais, bet Lie
tuvoj daina. Važiuojant man iš 
Kauno anlraja klesa, vagone 
buvo daug lietuvių karininkų- 
oficierių. Visi jie tarp savęs 
kalbėjo ar rusiškai arba lenkiš
kai. Matyt, jiems ne onoras 
tuviškai kalbeli.

Ameri- 
gyveni- 

buvo, 
tik tas

nori 
tai 
dvi

Apie Panevėžį
guli nedirbtos, 
pirkti, reikalau-

2000 markių

lle-

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

Kurie siunčiate pinigus Cent
rui, nepi: kitę “Moncy Orderio” 
mano vardu, 
ninko vardu: K. Liutkus
Grand st., Brooklyn, N. 
prisiųskite man; 
knygas, pasiųsiu iždininkui.

NUO REDAKCIJOS.

Kaip matote šiame paveiksle, yra setas susidedantis iš trijų šmotų; skūra ap
muštas. Pirmesnė kaina buvo $165.00, o dabar parduosimę už..........$125 00

Rundinas stalas, puikiausiai 
paliruotas — blizga — puiku 
pažiūrėti. Pirmesnė kaina bu
vo $64.80, o dabar parduosiu 

A!ž............. $33.80

Pianai ir grojikliai pianai, go- 
rausi Kauffmano išdirbystos, ap
dirbti iš Mahogany, aržuolo arba 
walnut. Pridedame 25 grojiklius 
volelius ir tris kartus nustatysim 

kZ’ .dykai:... $450.00
Vaikams lovukes, •
$18.00, o dabar 
parduosime už ....

kaina buvo

$14.50

1

Lovos. Kaina blivo $42.50, o 
dabar parduosime 
už ...............

——K te®

Angliniai pečiai, puikiai išrodo 

ir mažai anglies reikalauja; 
kaina buvo $85.50, o dabar 

parduosime už “7%

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tek Canal 114.
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Skyriuje “Laiškai iš Lielu- 
tuvos” mes iki šiol dūdavome 
laišku.*;, kuriuos mulsų skaity
tojai, gavę nuo savo giminių 
Lietuvoje, siųsdavo, perskaitę, 
Naujienų Redakcijai, norėdami 
Ino budu gautomis žiniomis pa
sidalinti su kitais skaitytojais. 
Mat ,per ilgus karo mulus, ka-
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. Tr . , \ Gasinis pečius virimui ir kepi-Sprmgsai. Kaina buvo $23.- . .... . a>r7omm valgių, kaina buvo $78.-
00, o dabar par- gįgjg o dabar par- 
j—..........▼ , juosjine už...........duosime už

Pečius minkštomis anglimis 
kūrenamas, su vėliausiais pa- 
gerinimais. Kai- M 
nuoja ir augšciau.

Pečius kietomis anglimis kū
renamas. Gvarantuo- $76 
tas. Ir augšciau.

Musų krautuvėje yra didžiausias pasirinkimas reikmenų.
Kviečiame visus, kurie dar nesate apsipirkę, atsilankyti ir persitikrinti musų kainomis.
Musų krautuve dabartės būna atdara kas vakaras iki 9 valandai.

3224-26 South Halsted Street
Prašome visus atsilankyti tuojau ir naudotis musu metinių atpigintų išpardavimu.

Telephone Drovcr 9757

4a Ainiu ikos lietuvių nepasiek
davo nė laikraščiai, nė laiškai iš 
Lietuvos, visi buvome tų ži

nių išalkę. Tat, atsidarius Įlaš
ini, spausdinome ir asmeninius 
laiškus, jeigu lik juose buvo 
kalbama ne /vien apie žemyni
nius dalykus. Dabar betgi lo
kio reikalo spaudinti privati
nius laiškus nebėra: Amerikon 
iteina visokių Lietuvoj leidžia
mų laikraščių, kurie paduoda 
mums tikresnių ir labiau visuo
menę interesuojančių žinių, ne
gu lai, kas rašoma privatiniuo
se giminėms laiškuose. Apie lai, 
kas dedasi Lietuvoj, mes todėl 
uivo skaitytojus dabar infor
muosimu žiniomis semtomis iš 
Lietuvos laikraščių ir specialė- 
mis korespondencijomis, kurių 
Naujienos dabar dažnai gauna 
nuo savo korespondentų ir 

bendradarbių Lietuvoj, bet p i- 
yatinių jaišikų nebespausdinsi- 
me, 
dar

PALATA STURAGE’Y
$35.00

Dykai deimanto adata 
iv 24 parinkliniai re
kordai. Gražus didelb 
Victrola, kaip naujas, 
vertas 

$35 
aut 10 
daugel 
pigini 
Turime 
sulyg šios dienon ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad upk.ainavus. 
Priimami Liberty

$185, u ž 
Gvarantuotas 
raitų. Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labui gružių

D

Bonclsai. Veltui pristatoma.

WKSTERN FURMTURB 
STORAGE.

2$10 W. Harrison St., Chlcago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

ORKESTRĄ—BENĄ

nors Redakcijoj jų yra 
visa krūva.

—N-nQ Redakcija.

Parūpina visokiems 
reikalomi

® J.BALAOS
rZ 1414 So. 49th Court
Yfj) Cicero, III.
r* Tek Cicero 2315

A RFAL BARGAIN
r

SellReducing

.0^0*' . EGeriausia ■
,.garsėtas <1
< (liktomsI 1

moterims. '
Lengvi bet t
stiprus, išpar
davimui trum- 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvuin 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

NKMO nYGIENIC-FASftTON INSTITUTE 
D^t. M. 23 Iryliu- Pl.r. Ntw Tark

SKAITYKIT IK PLATINKI! 
u
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(korespondencijos!
Brooklyno Misterija.

Kas užmušė Karoli Kibortą, Vargonininką ŠŠ. 
Marijos Karalienės Aniolą Bažnyčios, kurios 

Klebonu yra Kunigas S. P. Remeika?
Rugsėjo 22 d. pasibaisėtina 

žmogžudyste įvyko SS. Mari
jos Karalienės Aniolų bažny
tinėje svetainėje. prie kampo 
South 1-tos ir Roebling gatvių 
prieš pat Williaiusburgo tilto 
aikšte. Ten, svetainėje, apie 
8 valandų vakaro rasta mirti
nai sumušta arba veik užmuš
tą Karolį Kibortą. tos bažny
čios vargonininką, šios parapi
jos ir bažnyčios klebonu yra ku 
nigas S. P. Remeika.

Priežasties, dėl kurios žmog
žudystė papildyta, kol kas da 
niekas nežino, taippat da neži
noma nei kas tą baisų dalbą 
atliko. Daug girdėt įtariamų 
asmenų esančiu arti bažnyčios, 
bet rašant šituos žodžius, areš
tuotu da nėra. Kai kurie sakos, 
kad jie žiną, kas tai padaręs, 
bet/ biją sakyti, kad ir jiems ne
būtų tas pat. kaip Kibortui.

Tą dieną, prieš užmušimą, 
Kibortas buvęs išėjęs pasivaikš
čioti su savo draugu Dailidėnu, 
kuris buvęs atvažiavęs iš kito 
miesto. Po vakarienės jiedu 
linksmai persiskyiė ir nuėję kas 
sau. Taip pasakoja Kibo: to šei- 
ninkė p. Kisielienė. Jos pilną 
raportą matysime žemiau. Per-, 
siskyrę su draugu Kibortas nu
ėjęs į bažnytinę svetainę ir ten 
jam kainavo gyvastis. Jis netik 
buvo sumuštas mirtinai, bet da 
išmestas pro langą nuo trečio 
augšto į kiemą esantį prie sve
tainės. bažnyčios ir klebonijos.

Tragedija pirmučiausia pas
tebėję žydai gyvenantys arti 
bažnyčios. Kuomet žydai mė
ginę svetainės duris atidaryti, : 
tai stovintieji arti vyrai jiems 
parakę, kad jie nelystų, nes tai 
ne jų esąs biznis. Kuomet pra
dėję rink ties daugiau žmonių, 
tie vyrai dingę. Kol atvykus po
licija ir įėjus vidun, sako, pra
ėję apie pusę valandos laiko,

nes durys iš visur buvę užra
kintos.

Kibortas rasta kieme visas 
sudaužytas taip, kad negalima 
buvę pažinti. Jį pažinus tik 
jaunesnioji kunigo tarnaitė, 
kad tai vargonininkas. Kibortas 
kalbėt jau negalėjęs; nors ban
dęs kaiką sakyt, bet nebebuvę 
galima suprasti. Paimtas ligo
ninėn išbuvo gyvas dar apie 
8 valandas, ir mirė. Sako, radę 

i pas jį kažin koki raštelį, bet 
niekas nežino, koks tas raštelis 
buvo ir su kuo jis turi reikalo

Dr. Goldberg savo parodyme 
apie mirties priežastį sako, kad 
Kiborto galva buvo suskaldyta 
ir sulaužytos strėnos. Dabar 
lieka misteriškas klausimas, 
kas jam sulaužė strėnas, sudau
žė galvą ir išmetė pro langą?

Kas užmušė? Spėjimų yra j- 
vairių. Kunigo Remeikos tą 
naktį nebuvo namie, tai rodo 
daug paliudijimų. Sako tik, kad 
nesenai vargonininkas buvęs pa 

i davęs rezignaciją, bet kunigas 
nenorėjęs išleisti jį: bijojęs, kad 

j vargonininkas neišvažiuotų si' 
j gaspadine; kad vargonininkas 
1 neišvežtų žirtių apie visą perei
tų metų paslaptį, kas bažnyčio
je dėjęsi; kad vargonininkas 
buk skundęs kunigą vyskupui’ 
kad pastaruoju laiku buvę di
delių nesutikimų tarp kunigo ir 
vargonininko. Kiek čia teisybės 
niekas betgi negali pasakyti.

Choro nares pasakoja, kad 
nuėję su -detektivais į svetainę 
apžiūrėti, kur žmogžudystė įvy
ko, kunigas rodęs į raudonus 
klanus ir aiškinęs delektivui. 
kad lai esu raudonas rašalas 
papiltas jau apie porą savaičių 
ir delektivas pritaręs, kad tai 
gili būt “penias.” Kada mar
gos pradėjusios rėkti, kad lai 
ne “penias", o kiauias, tai tada 
ir kunigas pasakęs, kad gali būt

GUNARE) LINIJOS» I*

Išplaukia Spalio-October 12-tą dieną
i

HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ PER ANGLIJĄ
Hamburgas ............................................... $125.00
Liepojus ........................................................ $145.00

Pridedant $5.00 War Tax
Kreipkitės pas arčiausią Cunard agentą

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalu lanlčti? Mano spe 

cialis gydymo budus išgydė jau dan« 
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kuri* 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žinomą f .no' kau ji* 
turi viduriuose kirmėlę, u gsdosi visi- 
uuo kitokios ligos, deltogi u >ieišs)gv 
du

Kirmėlės ženklai
Zinuuė.T, Muganti* taj» biamia Ilgu 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodo., tartum kas 
I gerklę kįla, vemt veiėia, ialg)l ne 
turi noro, gana skauda, vidurini sukto 
'ėję, ausyse ūžia, skauda po kiūtinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul utei 
o a pas mane* išgydysiu visai trumpi 
laiku

Gydau taipjau ir kitokias liga.* kaų 
/vi ų taip ir moterų. Patarimu* dykai

, DR. DICKSON
1645 Wwt 47th Street.

tarp Marsbfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki M vai. vakare 
Nedėlimnis nuo 10 iki 12 diena.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipg 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elrktos Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St Tel. Boulevard 18U2. Chicago, III.

L

ir kraujas. Kiti ehoriečiai vėl 
papasakojo, kad pelnyčio j ku
nigas buvęs choro susirinki
me, kuris buvo laikomas spe
cialiai pasitarti, kaip atiduot 
paskutinę pagarbą savo vedėjui 
ir mokytojui Kibortui, ir ragi
nęs, kad choras susirinktų ne-

akyse, ir lodei paliovė. Dabar 
tuo užsiima vargšai komunis
tai.. . Jie dar žemiau nupuolė ir 
už vyčius. — A. A-na.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje
Pranešimas.

EXTRA NEPAPRASTA ’
Laikrodis — Budilnykas ir Muzika viskas iš vien.

Ot. A. R. Bhimentlial

dėlioję į bažnyčią giedot. Kada 
iam buvę pastebėta, kad cho
ras nesusirinks, tai kunigas at
sakęs: “Ar dėl to, kad jis užsi
mušė, lai mes ir bažnyčią turė
sime uždaryti? Vienas nuo tvo 
ros, kitas ant tvoros.” Paskui 
padaręs, kad kvielkų nereikia, o 
pinigus geriau atiduot bažny
čiai.

Tą naktį buvus klebonijoje 
<ena moteriškė ir ji buk ma
čius, ar girdėjus, kad kažin- 
kas nubėgęs per stogelį pro kle
bonijos langus. Kunigas tą mo
terį suniekinęs, kad tai esanti 
nesąmonė; jis sakęs, kad lai ga- 
’ėję but kieno rūbai nupuolę 
nuo “lainių” (virvių) ir žmo
nės buvęl užėję pasiimti. Da kiti 
kaltina kunigą, kad jis parva
žiavęs pirmiau bėgęs į kortą o 
ne namo, ir kad kunigas plati
nęs žinias, buk Kibortas buvęs 
girtas ir išpuolęs pro langą.

į šermenis, pavyzdžiui, kuni
gas ateidamas tvirtinęs, kad Ki
bortas pats užsimušęs; ypač 
nedėlioję buvęs net tris karius 
ir vis tą atkartojęs prie choro, 
kuris tuo tarpu buvęs atėjęs ati 
duot paskutinį atsisveikinimą 
velioniui. Kunigo lokiais pasa
kojimais daugelis pasipiktinę ir 
net kas lai iš publikos šiurkš
čiai atsiliepęs į kunigą. Tuomet 
kunigas išėjęs pro duris ir dau
giau nebepasirodęs.

Kita nuomonė apie priežastį 
užmušimo vargonininko rodos 
bus teisingesnė. Spėjama, kad 
vargonininką užmušė jo paties 
artimi “draugai.” Vienas, ir ki
tas, ir trečias sako žiną, kas jie 
vra, bet biją sakyt, kad ir jų 
neužmuštų. šitais “draugais”, 
'pėjama, yra dalis tos šaikos, 
kuri pereitais metais buvus įsi
taisius bažnyčioje už altoriaus 
vietą ištvirkavimui ir orgijoms 
veik kiekvieną vakaą, kol po
licija netikėtai užčiupus. Kai- 
kurie tos šaikos buk žadėję at
keršyti vargonininkui už išda
vystę. Gal but, kad tie “drau
gai” dabar ir atsikeršijo.

Choras sako, kad išrinkęs net

Lietuvių Knygynas.
Kun. Jono žilinus rupesniu 

per ilgesnį laiką buvo surinktas 
ir sutvarkytas gana apstingąs 
lietuvių knygynas. Tas knygy
nas jau turi savo istoriją. Jis su 
sideda:

1. Iš rankiaus lietuviškųjų 
knygų spaudinių Amerikoje. 
Čia ypač randasi visos seniau
siai Amerikoje atspaustos mu
sų knygos ir pilniausias rinki
nys visų periodinių leidinių. 
Daugumas jų yra didelė reteny
bė arba stačiai unikalui.

2. Iš knygų seniausiais lai
kais spaustų Tilžėje ir aplamai 
Prusnose.

3. Iš Lietuviškų knygų spau
stų Prusnose gotiškomis litero
mis.

4. Iš keliolikos rankraščių iš 
pirmųjų laikų, tarp kurių ran
dasi ir taip brangus Lietuviams 
Daukanto Lietuvos Istorijos 
rankraštis.

5. Iš geroko skaičiaus senų 
Lietuvos žemlapių.

(>. Iš knygų apie Lietuvą sve
timomis kalbomis “Lituanica”. 
1918 melais kun. .J Žilius buvo 
pasiūląs didesnėms Amerikos 
lietuvių organizacijoms paimli 
lą knygyną savo globon, bet or
ganizacijoms nesusitarus, Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
buvo nutaręs patsai vienas tą 
knygyną paimli. 1918 m., lap
kričio 5 dieną taip kun. J. Ži
linus ir Am. Liet. Susivieniji
mo ypaloj A. B. Strimaičio, ta
po padaryta sutartis šiomis są
lygomis:

L Kun. J. žilius paveda Lie
tuvių visuomenei savo knygy
ną supratimu, kad

a) Tas knygynas yra nuosa
vybė Lietuvių Mokslo Draugi
jos Vilniuje, b) Knygynas turi 
būti laikomas Amerikoje, glo
boje visuomeninių organizaci
jų, kurios prisidės prie jo įgiji
mo, užlaikymo ir papildymo, c) 
Knygynas turi būti pavestas Lie 
tuvių Mokslo Draugijos -rauko-

p Si:, paveikslas parodo pastatytą 
laikrodį, vėliausio išradimo šiame

1 šimtmety), Tai yra įdomiausias ir 
f stebetiniausias pasaulyj laikrodis, apie 
/. kokį be abejonės da nesate girdėję. 
' j Šis laikrodis yra kaip ir kiti, bet 

f ''tuom pat sykiu jis yra budilnyku ir 
muzikališkas instrumentas. Jis yra 
subudavotas tvirtai ir puikiai, storai 
apnikeliuotas; stiklo šonai, taip kad 
viduriai yra aiškiai matomi ir prie
kis apdirbtas puikiais graviravimais. 
Viduriai geriausio Šveicarijos išdir
binio ir akuratniai reguliuojamas. Jis 
yra taip sudarytas, kad jo viduriai 
yra sujungti su muzika esančia ant 
dugno laikrodžio ir kada užstatytas, 
pradeda groti garsiai ir puikiai į vie
tą skambinimo, šį laikrodį galima 
vartoti taip lygiai kaip by kokį kitą 
muzikališką instrumentą, kurių pui
kioms melodijoms galite pasidžiaugti 
jums namie esant.

Turint šį laikrodį jums nėra reika
lo praleisti pinigus ant extra laikrod

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimą* 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
1649 S. Ashland Av. kamp. 47 St 

Telephone Yards 4317 
Boulevard #487 

k ■ ■■ /

žių, budilnyku, fonografų ir rekordų, nes šis laikrodis tą viską turi. Ka
da jusli kaimynai išgirs žavinančią muziką ir pamatys šį puikų laik
rodį, jie ištikro pavydūs jums, šių laikrodžių negalima gauti pirkti nie
kur kitur, kaip tik pas mus; šis laikrodis yra vertas mažiausiai $25.00, 
bot mes norim supažindinti publiką su šiuom nauju dalyku, ir mes pa
darėm spečialę kainą $11.95 trumpam laikui tiktai. Pasiskubinkit pasių
sti užsakymą tuojaus, pirm negu pakils kainos.

NE SIŲSKIT JOKIŲ PINIGŲ Iš KALNO.
Iškirpkit šį apskelbimą ir pasiuskit jį mums su 75c pašto ženklelių, 

čekiu ar Money Order padengimui siuntimo ir pakavimo lėšų ir $11.95 
už laikrodį užmokėsit kada jis bus pristatytas į namus. Rašyk šiandien 
ir užadresuok:

VARIETY SALES COMPANY 
Dept. 33 I)

1016 Milwaukee Avė., Chicago, III.
---------------------------- —----------------------------------------- J

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,

pūsles šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedčliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 luboti 

Chicago. Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyrišką 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. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
IA 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 
Jausiąs metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
I8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonai-

penkių asmenį) komisiją, kuri 
turėjus nueiti į kortą ir reika
laut, kad visi tie, kurie sakos 
žiną, kas užmušė vargonininką, 
butų areštuoti, korte atsakę, 
kad nėra ne jokio “evidence” 
(prirodymo) prieš tuos asme
nis, kurie taip kalba, ir jų are- 
štuot negalima. Korte visi žiną 
tiek, kad vargonininkas buvęs 
girtas ir pats išpuolęs pro lan
gę- . .

Vargonininko lavonas palai
dota rugsėjo 27 d. Jis buvo 38 
metų amžiaus, nevedęs; turėjo 
brolį Adolfą Waukegan, III.

( Bus daugiau)

SO. BOSTON, MASS.

Jei kas sakytų, kad mūsiškiai 
komunistai ir vyčiai yra vieni 
kitų priešai, tas labai klystų. 
Tos dvi “partijos” stovi ant ly
gios kojos, kaip vieni taip ant
ri vartoja tuos pačius “argu
mentus” prieš socialistus. Štai 
So. Bostone mūsiškiai komunis 
tai buvo surengę balių, kuria
me sukosi du asmenys: vienas 
turėjo but socialistas, o antras 
bolševikas; socialistas pažymė
ta užrašu: “socialpatriotas”, o 
bolševikas užrašu: “Visų šalių 
darbininkai vienykitės,1 nes nie
ko nepralaimėsite tik retežius”. 
Bet ar tokiems gaivalams derė
tų savintis socialistų obalsis? 
Savo darbais jie parodė, kad 
jų obalsis yra visai kitoks, bū
tent: “darbininkai, skaldyki lės, 
ir juo daugiau jus tarp savęs 
niausitės, tuo jums bus ge
riau.” Taip pirmiau darydavo 
ir vyčiai. Būdavo, aprengs kaip 
nors įvairiau vytį, užriš raudo
ną kaklaraištį ir paskui apstoję 
“kritikuodavo.” Tai mat būda
vo pažeminimas socialistų. Bet

■ ilgainiui pamatė, kad tuo jie ne 
socialistus žemina, o tik patys 
save išsiniekina protaujančių!

sna Vilniuje, jei pasirodytų, jog 
jo užlaikymas . Amerikoje nėra 
galimas, arba jei Mokslo Drau
gija pati to pareikalautų.

2. Sus. Liet. Amer. sutikda
mas su sąlygomis, statomomis 
iš kun. J. Žilinus pusės, apsiima 
išmokėti kun. J. Žiliui 3000 dol 
atlyginimui už lėšas pakeltas 
knygyno sutvarkyme, už šėpas, 
apdarus ir tt.

3. Sus. Liet. Amer. belo prisi
žada a) saugiai užlaikyti kny
gyną kaip Lietuvių visuomenės 
turtą, b) papildyti jį naujais lei 
diniais, c) duoti liuosą prieigą 
prie jo Amerikos lietuviams, 
norintiems naudotis knygynu 
Lietuvių literatūros ir t. p. stu
dijoms, d) vieta knygyno už
laikymui, tvarka jo vedimui ir 
papildymui >— visa tai yra pil
noje Sus. L. Am. nuožiūroje, su 
sitarime su kitomis visuomeni
nėmis organizacijomis, kurios 
su pinigais prisidės prie visuo
menės knygyno įgijimo ir už
laikymo.

Po tokios sutarties A. Liet. 
Susivienijimas parėmė knygy
ną ir pargabeno jį iš Bostono 
New Yorkan j savo namus.

Kadangi kitos Ameiikos Lie
tuvių organizacijos ir toliau 
prie šio knygyno užlaikymo ir 
papildymo neprisidėjo, tai vie- ’ 
nam Amerikos Lietuvių Susi
vienijimui užsiimti to knygyno 
tvarkymu ir didinimu nebuvo 
galima juo labiau, kad atvykus 
Amerikon Lietuvos Misijai ir 
prasidėjus Laisvės Paskolos 

darbui sunku buvo pasitikėti 
jog bus surinkta ganėtinai au
kų apmokėjimui už tą knygyną 
ir jo užlaikymui.

Tuo tarpu-gi turėti Amcriko* 
toksai knygynas, kurio reika
lui prisėjus, galėtų naudoties vi 
si, kam rupi susipažinti su mu
sų raštija yra didžiai svarbu, 
te to, ir pati Amerikos lietuvių

visuomenė, padėjusi tiek pas
tangų musų raštijos išplėtoji
mui ir Lietuvos nepriklausomy
bes idėjos išauklėjimui ir sus
tiprinimui,' yra pilnai užsipel
nius, idant visas tas jos darbų 
vaisius butų surankiotas vienon 
vieton, iš kurio ir ateinančios 
kartos galėtų pasimokyti, žod
žiu, šio knygyno svarbumas ro
dėsi neužginčijamas. Todėl Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje, pa
sitarus su Amerikos Lietuvių 
Susivienijimu ir kun. J. Žilium, 
va sumainiusi tą Lietuvių kny 
Tyną Lietuvos Valstybės globon 
;r nuosavybėn, kad jį saugiai už 
laikius ir padidinus visomis 
knygomis ir leidiniais, kurių 
’am trūksta. Gavus Lietuvos 
Valdžios sutikimą , Lietuvos 
Atstovybe Amerikoje yra visą 

'tą knygyną perėmusi ir parga
benusi Washingtonan, jis ir bus 
prie Lietuvos Atstovybės.

Kiek vėliaus bus pagaminti 
šio knygyno kataliogai ir Ame
rikos lietuvių visuomene galės 
'iio naudoties įvairioms studi
joms delei Lietuvos istorijos ir 
ašlijos ir Amerikos lietuvių 

spaudos.
Kun. J. Žiliui iš Amerikos iš- 

važiavus, knygynas nebuvo pa
pildomas. Knygynas yra pilnas 
tik iki 1901 metų. Nuo 1901 iki 
1906 m. kai ko trūksta. Nuo 
1906 iki dabartinių laikų nėra 
veik nė jokių spausdinių.

Kiekvienas lietuvis supranta, 
kokios svarbos yra šie laikai 
Lietuvos istorijai. Visi raštai, 
laikraščiai, plakatai, memoran
dumai, dokumentai, laiškai, 
nors ir menkiausi, turėtų būti 
surinkti ir užlaikyti. Kasi dings 
'Uit dingti amžinai.

Jau dabar reikia pradėti šis 
knygynas papildyti visais kny- 
<m ir laikraščių leidiniais pra
dedant nuo 1906 metų. Kokių 
knygų ir laikraščių kompletų 
trūksta už senelcsnius metus, 
bus paskelbta paskiau, i

Todėl Lietuvos Atstovybė A- 
merikoje šaukiasi į Amerikos 
lietuvių visuomenę, o ypač į lai-; 
kraštininkus, spaustuvninkus;
ir knygų leidėjus ir prašŠo pri
siųsti Lietuvių Knygynui Wa- 
shingtone visų išleistų knygų 
nors po vieną egzempliorių ir 
pilnuosius laikraščių ikomple-

Daktaras

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

3501 So. Halsted St
Kampas 35-tos gatvės

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

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

Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. 5. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

1139 Independene? Rlvd Chmar 
r«|Aohon» Van Rurar

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų* 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piei 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

[
Telefonas—Boulevard 9199 ■

DR. C. KASPUTIS ;
—Dentistas— į3331 S. Halsted St., Chicago, III. I 

Valandos:— Į

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. |

tus, o be to ir šiaip visokius ma- 
žeshius leidinius, kaip brošiū
ras, atsišaukimus, plakatus, li
kusius nespauzdintus rankraš
čius, kurie gali turėti literatinės 
vertes ir tt. Šis knygynas bus 
užlaikomas ir papildomas Ame 
rikos lietuvių visuomenės rei
kalams, todeL> tik visuomenė 
tegali tą d^fbą bendromis jiego 
mis tinkamai atlikti.

Visas knygas, laikraščių kom 
plotus, dokumentus ir visokius 
kitus raštus prašome siųsti Lic-

I tuvos Atstovybės adresu: Lith- 
| uanian Legation, 703 — 15-th 
Street, N. W. VVashington, D. C

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoj

.,LL b J..-,;!/1.!

Telephone Yards 5032

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

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

J Tel. Boulevard 2160
S Dr. A J. KARALIUS 5
■ Gydytojas ir Chirurgas ■
5 VALANDOS: 9—12 ryto S 
! 2—9 vakaro.
■ 3303 So. Morgan Street, ■
J Chicago, III. J
laaBvaassaąąaaaaaaai

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263 --------------------------------------------

; DR. YUšKA ■
J 1900 S. Hnlsted St. !

Tel. Canal 2118
* Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki g

8 vakare. g
■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ® 

Tel. Prospect 3466
• ■■■aiaieNaa«BaBagaai«a

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas Ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Taika artinasi.
Rusų ir lenkų taikos dele

gacijų pirmininkai, Joffe ir 
Dąbski, padarė sutartį, kad 
iki pėtnyčios bus pasirašyta 
mūšių paliauba, po kurios 
turės sekti taika.

Tai yra beviek netikėta ži
nia, kadangi iki paskutinės 
valandos telegramos skelbė, 
jogei rusai su lenkais Rygo
je nieku budu negali susi
taikyti.

Sakoma, kad prieš pat pa
baigą dešimties dienų termi
no, kurį buvo davę rusai, 
Lenkijos delegatai nusileido 
dėlto, kad to reikalavo talki
ninkų valdžios, ypač Angli
jos valdžia.

Tai yra galimas daiktas, 
nes ir talkininkams turėjo 
įgristi amžinas karės tęsi
mas rytinėje Europoje. O 
jeigu jie ir nereikalavo, kaęt 
Lenkija taikytųsi, tai jie 
tikrai nesipriešino tam, ka
dangi prieš jų valią ji ne
būtų dariusi taikos.

Dabar galima tikėtis, kad 
taika Europoje įvyks. Pa
galios!

Vėl baisus skan
dalas parapijoje.

Rugsėjo 22 d. įvyko baisi 
tragedija Karalienės Anio- 
lų parapijos svetainėje 
Brooklyne: tapo nužudytas 
tos parapijos vargoninin
kas, Karolis Kibartas.

Kas tą žmogų nužudė ir 
dulko nužudė — nežinia. Pa- 
rapijonys kalba visaip. Aiš
kus tečiaus dalykas, kad tai 
buvo darbas gaivalų, stovin
čių arti prie parapijos cent
ro (žiur. korespondenciją 
iš Brooklyno). 
gant paslaptis 
aikštę.

Mes ne labai
kad tokie pasibaisėtini daly
kai dedasi aplink klebonijas. 
Gerai atsimename kunigo 
Ežerskio istoriją lietuvių 
parapijoje sale Chicagos,

Laikui bė
gai išeis į

tesistebime,

kitur. Praeities patyrimas rodo,
Bet vis dėlto į tokius atst- kad produktyvės koopera- 

tikimus, kaip ta Brooklyno cijos neišsilaiko. Vienos jų 
tragedija, visuomenė turi stačiai subankrutija, o ki- 
atkreipti savo domę. Kada tos, kurioms sekasi biznis, 
įvyksta kur-nors kokia pik-Į pavirsta paprastomis kapi- 
tadarybė, tai musų kunigai 
savo laikraščiuose ir pomok- 
sluose visuomet verčia kaltę 
ant “bedievių ir socialistų”. 
Bet čia pasirodo, tapo atlik
ta žmogžudystė pačiame 
“katalikiškos doros rasod-| 
ninke”, parapijos salėje, tar
pe žmonių, esančių po tiesio
gine kunigo-klebono globa, bą, o ne į savo bendrovę. 
Gera tenai turėjo būti “do- Tuomet kooperacijos įstai-

talistinio biznio Įstaigomis. 
I Tatai įvyksta šitaip: kada 
kooperacijos biznis ima plė
totis, tai priseina imti dau
ginus darbininkų; bet ko
operacijos nariai nenori, kad 
tie naujieji darbininkai da
lintųsi su jais pelnu, todėl I 
jie priima juos tiktai į dar-

ra”! | goją atsiranda skirtumas
Visuomenė yra užintere- 

suota ne tiktai tuo, kad su
stabdžius tokius kruvinus 
darbus, o ir tuo, kad ištvir
kimas nebūtų dengiamas 
“doros” ir “katalikybės” 
skraiste.

pelną, ir darbininkų, gau
nančių tiktai algas —• tas 
pat, kas ir kiekvienoje ka
pitalistinėje įstaigoje. Iš 
bendradarbiavimo įstaigos 
ji pavirsta išnaudojimo įstai-

Svajones apie 
kooperacijas.

Jau senai, laike Socialistų 
Partijos suvažiavimo, įvy
kusio pereitą rudenį, mes il
gokame straipsnyje išdėstė
me pamatinį skirtumą tar
pe dviejų kooperacijos rų- 
šių: vartojimo kooperacijos| 
ir gaminimo kooperacijos. 
Mes nurodėme, kad tiktai 
pirmoji kooperacijos ryšis 
yra pasekminga.

Daugelis žmonių tečiaus! 
mano kaip tik atbulai. Jie 
deda mažai svarbos ant var
tojimo kooperacijos (varto
tojų draugijų), o produkty- 
ves (arba gaminimo) koope
racijas stato labai augštai. 
Jie įsivaizduoja net, kad pro- 
duktyvėmis kooperacijomis 
galima išrišti šių dienų vi
suomenės klausimą, t. y. 
pergalėti kapitalizmo siste
mą.

Šita mintis ėmė ypatingai 
tarpti kaikuriuose Amerikos 
lietuvių sluogsniuose šian
die, kuomet musų domė yra 
atkreipta į Lietuvą. Kiek
vienas, mat, supranta, kad 
tenai dabar turi išsiplėtoti 
pramonė; be to Lietuva ne
galėtų gyvuoti, kaipo sava
rankiška valstybė. Bet kaip 
padaryti, kad tas plėtojimą
si neatneštų Lietuvai tų pa
čių blogybių, nuo kurių ken
čia kapitalistinės šalys? Čia 
tai ir ateina produktyvės 
kooperacijos idėja, kaipo iš
vaduotoja.

Manoma, kad, steigiant 
gaminimo kooperacijas, bus 
galima Lietuvoje sutverti 
pramonę kitokiais pagrin
dais, negu kapitalizmo siste
moje, kad bus galima tuo ( 
budu visai išvengti tenai ka
pitalizmo. Yra daroma jau 
ir mėginimų organizuot šio
je šalyje tokias kooperaci
jas, kad paskui perkėlus jas 
į Lietuvą. Tie mėginimai 
randa daug pritarėjų.

Taigi jiems ,pirmiausia 
mes ir norėtume tarti per
sergėjimo žodį. Butų skau
du, jeigu jiems tektų pergy
venti nusivylimą ir materia
lius nuostolius. z

Produktyvė kooperacija 
negali pergalėti kapitaliz
mą, nes tie skatikai, kuriuos 
įdės į ją darbininkai, neiš
laikys konkurencijos su mi- 
lioniniais kapitalais, kurie

Toks buvo iki šiol visų 
[produktyvių kooperacijų li
kimas — bankrutas arba 
persikeitimas į išnaudojimo 
įstaigą. Produktyvės ko
operacijos, kurios nenuėjo 
vienu arba antru šitų dviejų 
kelių, buvo tiktai tos, kurios 
gyvuoja, kaipo priedas prie 
vartojimo kooperacijos.

Kitą kartą mes pakalbė
sime plačiaus apie tai, kas 
reikėtų daryt, kad Lietuvo
je jau šiandie, organizuo
jant pramonės įstaigas, už
bėgus už akių kapitalistinės 
sistemos blogybėms. Bet pa
brėžiame dar sykį, kad pro- 
duktyvė kooperacija nėra 
tinkama tam tikslui priemo
nė.

Apžvalga I
UNIJA NEPATVIRTINO 

BEKAMPIO.

Frainislų organas praneša su 
džiaugsmu, kad Brooklyno 
kriaučių skyrius vėl išrinkęs sa
vo delegatu žinomąjį Bekam
pį (kuris Chicagoje gyvenda
mas vadinosi Brazaičiu, o tikra 
jo pavardė yra Mockaitis).

Šių metų pradžioje Mockai- 
tis-Brazaitis-Bekampis pagarsė
jo tuo, kad tapo apkaltintas už 
kyšių ėmimą nuo bosų. Buvo 
pranešta, be to, kad tame skan
dale yra įvelti ir “laisviečiai”. 
Bekampis pristatinėdavęs 
jiems “papigintomis kainomis“ 
apsiaustų, kurių jisai gaudavęs 
iš dirbtuvių. Galima tad supras 
Ii, kad Bekampio-Brazaičio- 

Mockaičio išrinkimas yra džiau
gsmas “Laisvei“ — kuomet ar
tinasi žiema.

Mums rašo tečiaus iš Brook- 
lyno, kad New Yorko rubsiuvių 
Joint Board atsisakė patvirtinti 
Bekampį ir įsake senajam uni
jos delegatui pasilikti savo vie
toje. 1 l l; 'H*!.

k Bekampio-BrazaičionMockai- 
čio išrinkimas pavyko ačiū 
tam, kad visi jo sėbrai buvo 
susiorganizavę ir i>ravcdė susi
rinkime. tokį nutarimą, kad ne
būtų aptariamu kandidatų tin.- 
kam urnas. Jeigu butų svarsty
ta apie kandidtus, tai Bekampio 
griekai vėl butų buvę iškelti 
aikštėn, ir jisai nieku budu ne
būtų buvęs išrinktas.

DEBSAS APIE MASKVOS 
AUTOKRATUS.

Fedcruotosios Presos prane
šimas plačiau išdėsto Socialis
tų Partijos kandidato nusistaty
mų linkui Maskvos Internacio
nalo. Partijoj rinkinių kampa
nijos komitetui Debsas pasakė:

“Kaip jus galite be jokių 
sąlygų pavesti pairtiją tam,

kas dar yra nenusistovejęs. 
Jeigu jus surištumčte Ameri
kos partiją tuo tarptautiniu 
programų, knirį padarė Le
ninas, lai jus visai užmuštu- 
mėte partiją. Pikti kivirčai 
dėl Maskvos programų šian
die ardo partijas visame pa-

^Pirmas dalykas, (.kurio 
mums reikia, yra partija, o 
jeigu jus sudraskysite parti
jas, tai kur jus tuomet busi
te? Maskvos programas uo
li i, kad mes priimtume gink
luoto sukilimo programą; 
Maskvos draugai pasiėmė 
sau teisę diktuot visoms ša
lims taktiką, programą ir net 
propagandos sąlygas. Tai yra 
juokingas savivaliavimas,au
tokratija; tai yra taip pat 
juokinga, kaip kad mes užsi
manytume diktuoti jiems, 
kaip jie turi vesti savo pro
pagandą.

“Trečiasis Internacionalas 
yra bandymo stadijoje, vie
nok jisai įsivaizduoja sura-

klausimų išrišimui visose 
šalyse. Priimti tokį progra
mą tai butų aklai šokti į 
tamsą. Musų uždavinys šio
je valandoje yra pašvęsti visą 
savo laiką ir visą savo energi
ją tam, kad musų rinkimų 
kova butų pasekminga. Vi
si kiti dalykai susitvarkys sa
vo, laiku.’’

9

Komunistams dabar nelieka 
nieko (langiaus, kaip i 
Dcbsą “oportunistu’’, 
ku“, “socia'l-bulržujum
cial-j udošium”, “svoločiu 
t. t.

išdavi-
* “so- 

ir

POLITIŠKI MEKLERIAI
GAVO NOSĮ.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad komunistų sektos Angli
joje, kurios nesenai susivienijo 
į “partiją,“ nutarė pyisidėti prie 
Darbo Partijos, nežiūrint to, 
kad jmstaroji yra griežčiausiai 
priešinga komunizmui. Patys 
komunistai, be- to stato svar
biausiu savo uždaviniu kovot 
su Antruoju Intdinacionalu, 
kuriame vadaujančią rolę lo
šia Anglijos Darbo Partija.

Aišku, kad komunistai norė
jo įsiskverbti į tą partiją tiktai 
tuo tikslu, kad sualrdžius ją. Bet 
Darbo Partija suprato jų norus 
ir, kada komunistai padavė jai 
įstojimo aplikaciją, tai ji atme
tė ją.

LONGUET SMERKIA
MASKVOS SĄLYGAS.

FrancijOsI socialistų vadas, 
Longuet, rašo kairiųjų socialis
tų organe “Populaire” apie tas 
sąlygas, kurias pastatė Maskvos

norinčioms įstoti į vadinamąjį 
trečiąjį Internacionalą:

“Nors ir vadautumės dar 
taip gerais norais ir karštu 
troškiniu padėti Rusijos re
voliucijai ir susijungti su jos 
kovotojais vienoje pasaulio 
organizacijoje, tai vis dėlto 
reikia pasakyti, kad tie 21 
punktas (Maskvos kongreso 
sąlygos) .reikalauja priėmi
mo tokios socialistinės orga
nizacijos ir taktikos, kairios 
visiškai prieštarauja didžiųjų 
vakarinės Europos socialisti
nių partijų patyrimams, pa
darytiems par paskutinius 30 
metų. Tie punktai yra tokie, 
kad, priėmę juos, mes vėl i>a- 
virstume suokalbininkų sek
tantų partija, a įkrist ūme į 
tam tikrą blankiznio rysi, 
kuri yra dar daug fanatiškes
ni*, negu senasis blankizmas. 
Šių dienų socializmas yra se
nai peraugęs tatai.’’
Jeigu šitaip kalba kairiųjų 

Francijos socialistų spauda, tai 
galima numanyti, ką sako apie 
Maskvos Intarnacionalą deŠi- 
nesnieji elementai toje parti
joje .

Skaitykite ir Platinkite
NAUJIENAS

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

pakraščiais, bet ir per Atlanti- 
ką.

JUNGTINES VALSTIJOS. 
Kad jis socialistas.

New York. — Kokių įmonių 
stveriamasi kovoj su socialis
tais, rodo kad ir sekamas pavyz
dėlis. New Yorko miesto tary
ba nieku budu nenori įsileisti 
vieną socialistų aldermaną, Ed- 
ward Casidy. Jisai praeitais 
rinkimais tapo išrinktas į mies
to tarybą, bot dėl senųjų parti
jų suktybių jon nq>atcko: re- 
publikonų ir demokratų skaity
tojai (balsų) mat “surado“, 
<ad Casidy negavo reikiamo 
skaičiaus balsų. 'Vėliau betgi 
laaiškejo, kad Casidy tapo iš
rinktas 109 balsų didžiuma. To 
neveizint taryba nič nieko nc-

reta balsai.
Mat, kad jis, Casidy, yra so

cialistas... I,

Rūpinasi švietimo reikalais
New York. — Socialistų Par

tijos lokalai stropiai rengiasi, 
kad pastūmėjus priekyn švieti
mo reikalus. Pradedant lapkri
čio 6 diena Čia prasidės kursai 
— Rand mokyklos triobesy.

Švietimo reikalais rūpinasi ir 
vietos Amalgamai tai. Pastarie
ji irgi kooperuos su Rand mo
kykla.

Atsisakė išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

Boston. — Samdytojams at
sisakius išpildyti reikalavimus 
Waist Makers unijos, priklau
sančios International Ladies 
Garment Workcrs unijai, 36 
lokalas nutarė mesti darbą. Dar 
bininkai reikalavo, kad butų pa 
didinta algos 30 nuoš., kad butų 
mokama dviguba mokestis už 
viršlaikį ir taipjau kad butų mo 
kaina alga už legalines šventes.

Sveikina Europos darbininkus.
[Iš Fedcruotosios Presos]

New York. — Journeymen 
Tailor’s unijos 390-tasai lokalas 
priėmė rezoliuciją, kuria sveiki
nama Europos darbininkų nusi
statymas prieš karą su tarybų 
valdžia. Unija priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai, ir dėl
to šitoks jos nusistatymas at- 
galeivingai Gomperso mašinai 
labai nepatinka. Tuo labiau, 
kad dar nesenai pats Gomper- 
sas viešai pasmerkė profesinių 
sąjungų Internacionalą.

VENGRIJA.
Buvusio Vengrijos premjero 

pradingimas.
[Iš Fedcruotosios Presos]

Londonas. — Buvusis Ven
grijos premjeras Karolyi kažin 
kur pradingo iš Pragos, Jo 
draugai labai susirūpinę jo liki
mu, nes jau keletą kartų buvo 
bandyta jį nužudyti arba išvog
ti. Grafas Karolyi patapo so
cialistas įr išsižadėjo visų savo 
didelių dvarų, kurių jis turėjo 
Vengruose. Paskutiniais laikais 
jis labai vargingai gyveno.

ANGLIJA.
Namų Statytojų Gildijos 

darbuotė.
[Iš Fedcruotosios Presos]

Londonas. — Anglijos Namų 
Statytojų Gildija šią savaitę 
pradės statyt Manchesteryj ke
turis šimtus namų. Ji turi pa
darius kontraktą pastatyt dai 
šimtą ir dvidešimt namų dau
giau. Ta organizacija susideda 
vien iš darbininkų priklausan
čių amatinčms triobų statytojų 
sąjungoms.

MEKSIKO.
Pastangos sulaužyti amerikie

čių monopolį.
[Iš Fedcruotosios Presos]

Mexiko Miestas. — Meksikos 
valdžia suorganizavo garlaivių 
kompaniją, kuri operuos šiuo 
tarpu 25-iais garlaiviais, pasa- 
žieriniais ir prekiniais, nuo pen
kių tūkstančių tonų ir daugiau. 
Be to yra duota užsakymų pa
dirbimui dar 35 įvairaus didu
mo laivų. Tie pasažieriniai lai
vai vaikščios no tik Amerikos

Taigi pasaulio kapitalistų su
sibičiuliavimas vėl žengia prie- 

Tuo būdų Meksikos valdžia kyn. Didžiuliai Vokietijos, Fran- 
pasiryžo sulaužyti žinomos new- cijos ir Amerikos pramoninkai 
yorkiškės garlaivių kompanijos vėl susibroliauja tam, kad Eu- 
Ward Line monopolį, kurs per ropos darbininkus pavergus, 
daugiau kaip trisdešimt metų' privertus juos pigiai jiems 
laikė savo naguose Meksiką.

Naujoji kompanija tapo pi* brangiai mokėti, 
nigyno sekretoriaus generolo 
Salvador Alvarezo suorganizuo
ta. 51% kompanijos akcijų tu- 
H v,1ME. . d.,| K

dirbti ir už savo darbo vaisius

( šita nauja didžiųjų kapitalų 
I sąjunga užsidavus visų pirma 
ekspluatuoti visos Europos ang-

ko privatiniai žmonės ir šiaip 
finansinės įstaigos.

NAUJOJI ZELANDIJA.
[Iš Fedcruotosios Presos]

Auckland. — Naujosios Ze
landijos Dhrbo Partija jau turi 
daugiau kaip du tūkstančiu pil
nai užsimokėjusių narių. Parti
jos pirmininku praeitoji kon
vencija pasirinko darbo grupes 
narį parlamente, P. Fraserį.

AUSTRALIJA.
Pasvaigusieji reakcininkai.

[Iš Fedcruotosios Presos]
Sydney. — Reakcingoji Aus

tralijos valdžia (federalė) pa
rodė ką begalinti. Socialistų 
partija kreipėsi į ją reikalavi
mu suteikti pasportų jos dele
gacijai Rusuosna, kuri siunčiar- 
ma tuo tikslu, kad gavus tikrų 
žinių apie padėtį tarybų valsty
bėje. Reikalavimas atmesta. At
mesta neveizint to, kad dagi pa
ti Britanijos valdžia davė savo 
socialistų ir profesinių sąjungų 
delegacijoms leidimą vykti Ru
suosna.

šitokiu valdžios pasielgimu 
Australijos darbininkai 
stipriai nustebinti.

kontroliuoti pasaulio rinkas. 
Tautų lygos šalininkams betgi 
nėra ko bijotis: naujoji kapitar 
lų organizacija simpatizuoja su 
jų idealais, kadangi ekonominėj 
tos lygos komisijoj sėdi Pary
žiaus bankininkų grupės atsto
vas p. Loucheur, o tas ponas 
Loucheur susirišęs su Creuset- 
Schneider interesais. Taigi pa
sirodo, kad Anglijos-Amerikos 
kapitalų kovoj dėl žaliosios Eu
ropos medžiagos kontroliavimo 
Wall-strytis laimėjo pirmą mu-

Įvairumai

tapo

ANGLIJA.
Nepriima aplikacijos.
[Iš Fedcruotosios Presos]

Londonas. — Darbo Partijos 
pildomasis komitetas atsisakė 
priimti komunistų partijos apli
kaciją įstojimui į Darbo Parti
ją. Savo nusistatymą komite
tas pamatuoja tuo, kad pada- 
vusioji aplikaciją partija nesu
tinkanti nė su Darbo Partijos 
konstitucija, nė jos principais, 
nė programų.

INDIJA.
Kovoj už savo šalies laisvę.

[Iš Fedcruotosios Presos]

Calcutta. — Kiek laiko atgal 
čia įvyko nacionalinis indusų 
kongresas. Kongrese dalyvavo 
apie penki tūkstančiai delegatų 
iš įvairių Indijos pakraščių. B© 
kita nutarta: atsisakyti visų an
glų valdžios titulų (kam jų 
įteikta); nedalyvaut paskolos 
sukėlime, kurios j ieško valdžia; 
kad tėvai boikotuotų valdžios 
sukurtąsias mokyklas; kad kiek
vienas indusas atsisakytų pri
imti by kokią civilinę ar milita- 
rinę tarnybą Mesopotamijoj; 
kad visi tie indusai, kurie dar 
eina savo pareigas valdiškose 
įstaigose, tuč tuojaus rezignuo
tų; atsisakyt mokėti by kokių 
mokesnių.

Mobilizavimas 
kapitalu.

Kailiai mainomi ant maisto. 
—šiandie Bulgarijoj už tris 
tuzinus bulkučių lengvai gali
ma gauti balto vilko skrandą. 
Už maistą arba prieglaudą ke
lioms savaitėms galima gauti 
puikių ūdrų arba kiaunių, o 
kartais ir sidabrinio vilko kai
liu. Tų kailių pardavėjai yra 
Rusijos pabėgėliai, reikalaujan
tys pagalbos, o pirkėjai yra 
tie, kur gali tos pagalbos jiems 
suteikti. Pinigai retai čia be
vartojami; prekyba vedama 
mainais. Karo ir bado suvar
gintame krašte pinigų nedaug 
tesi randa. Lepumo ar tabran- 
gos dalykai visai negirdėti: gy
ventojai džiaugiasi gavę tai, kas 
gyvent reikalingiausia. Skran
dų ar kailių pirkėjai, pasisukę 
Bulgarijon, nemaža pasinaudo
tų, nes visai pigiai, vien už mai
stą, galėtų gaut puikiausių kai
lių, kuriuos pasiuntę Londonan 
ar Paryžiun galėtų brangiai

Redakcijos Atsakymai
Kenosihos Gyventojui. — Nie

ko čia ypatinga. Dabar mat, 
blaivybė įvesta, dėl, to tiek “kar 
šti katalikai,“ tiek nekaršti ne- 
katalikai visur tą munšainą nai
kina... Rašinėkit 
resnia.

Keliaujančiam 
tui. — Silpnoka;

mums kg gc-

Koresponden- 
ncdėsime.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vUaJkiae reikalus, kaip krimlnaliikaos* 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras *

Namų Ofisas:
332) I. Halsted St

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Miesto Ofisas? S
U7 N. BeirbornSt Į 

1111-11 Inily Bldt [
Tai. Centrsi^UlI •

Fedcruotosios Presos koresp.
M. PHILLIPS PRICE

Berlinas, Vokietija. — Fran
cuos, Vokietijos ir Amerikos 
kapitalistams karas pasibaigė ir 
visi nemalonumai užmiršti. Da
bar, kaip tenka atsižinot, Fran
cuos ir Vokietijos kapitalistai 
yra padarę pienų sumobilizuot 
savo kapitelius daiktan, taigi vie
non sąjungon, dalyvaujant joje 
taipjau ir Amerikos Wall-stry- 
čiui. Tokio kapitalų sujungimo 
tikslas toks, kad paėmus į savo 
rankas visą pasaulio žaliąją me
džiagą ir tuo budu kontroliavus 
socialistinių Europos industrinių 
centrų likimą.

Pranešama, kad Vokietijos 
anglių baronai Stinnes ir Thy- 
ssen padarę sutartį su franeuzų 
Creuset-Schneider grupe ir prie 
to pritraukę taipjau Amerikos 
United States. Steel korporaci
ją. Ne veltui, mat pastarosios 
korporacijos galva, p. Gary, va
žinėjo dabar po Europą.

!

f

■___ •

A. Petratis S. Fabijonas fc

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau |

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes. 

NOTARU UŠAS

809 West 35th St., Chicago, III. 
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 
Marahall Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Telephone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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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LSS. 81-moj kuojos darbuotė.

Vielos kuopa dabar turbūt 
yra didžiausia netik Chicagojc, 
bet ir visoje musų organizaci
joje kuopa. Narių turi daugiau 
kaip penkiasdešimt. Tiesa, po
ra mėnesių atgal jos narių skai- 
čius buvo dar didesnis. Suma
žėjimo priežastis yra tokia: 
apie dešimt veiklių musų kuo
jos narių apleido šią šalį, grįžo 
Lietuvon. (ii vasaros metu, 
kaip ir paprastai, veikimas nė
ra toks spurtus. Todėl naujų 
narių nedaug teprisirašė. 8itii 
pragą iškeliavusių draugų 

vietas teks užpildyti žiemos 
metu, kad i musų draugijų vei
kimas esti spartesnis. ‘

Sekamą žiemą kuopos nariai 
žada kreipti domės neliek į 
pramogų rengimą, kiek į apšvie 
tos darbą. Suprantama, kad 
mes neapsieisime ir be pramo
gų. Kad tinkamai varius ap- 
švietos darbą, mat reikalinga 
turėti “kapitalo”. O jo įsigyti 
galima lik — pramogų vaka
rais. Suprantama, galima įsi
gyti jo ir renkant aukas. Bet 
tai labai nedėkingas darbas. A-

merikos lietuviams - - didžiojo 
karo metu -i- jau begalo įsipy
ko tasai ubagavimas, kurį čia 
gana sparčiai varė ir amerikie
čių ir europiečių siunčiirtnieji 
politiniai ubagai — kone išimti
nai klerikalai. Socialistai 

i juos pamėgdžioti nenori. Uba- 
| gavimas — ne socialistų tikslas. 
; Savam apšvietos ir propagan- 
i dos darbui varyti mes galime į 
įgauti pinigų naudingu žino-' 
nčms patarnavimu: spektakliu,' 
koncertu ir lt.

Aplamai, vietos kuopa dabar ( 
stovi kur kas geriu nei tada, 
kuomet musų organizacijoj tik 
ką buvo prasidėję tie nelemtie
ji vaidai. Ir tai*dėl tos paprastos 
priežasties, kad jon yra susibū
rę Įsitikinimo, o ne ūpo sočia-j 
listai. Visais keliamais klausi
mais dabar draugai daug grei
čiau ir tiksliau susitaria nei 
pirma. Tai rodo, kad mes da
rome progresą.

Vietos draugijose musų na
riai taipjau turi įtekmės. Jie 
ten yra pirmieji ir veiklieji dar
bininkai. “Buvusiųjų žmonių” 
pastangos diskredituoti socialis
tus ir jų organizaciją nuėjo 
niekais. Tūli jų, kur dar turi 
nors truputį senso, dabar ir pa
lis sarmatijasi to, ką pirma da
rė. Tik jų “unaras” dar nelei
džia visa to prisipažinti viešai.

—Papartis.

T. Pullman £432
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Turiu patyrimą į 
moterų ligose; tu ; 
pestingai prižiu- j 
riu ligonę ir kudi- i 
k j laike ligos.
10929 S. State $tr. ■ 
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tame pačiame susirinkime bu
vo nutarta pakviesti vienuolik
to Wardo rinkimų kampanijos 
komitetą, idant jis kaip galima 
greičiau surengtų tairptautines 
prakalbas, prie kurių surengi
mo! prisidės ir Dvidešimt An
troji. Kuopos sumanymas, be- 
abe jonės, mielai bus priimtas ir 
prakalbos surengta. Be to, 22 
kp. įgaliotiniai rinkimų kampa 
nijos komitete jau kreipėsi į ke
lias vietos liet. sac. kuopas, ku
rios įeina ban pačian rinkimų 
distiiktan, kad jos išrinktų kiek 
galima daugiau darbininkų rin
kimų kampanjjos literatūrai 
platinti. Nėra abejonės, kad 
pakviestosios kuopos tai pada
rys. Tik butų labai gera, kad 
ti jos padarytų kuo veikiausia— 
nevėliau kaip sekamą savaitę, 
įlinkimai jau nebetoli, o todėl 
reikia veikti. Reikia turėti pa
kankamą įkaičių darbininkų, 
kurie platintų literatūrą ir at
liktų kitą reikiamą darbą.

Žiemos metų kuopos nariai 
mano rengti lavinimosi sueigų, 
kad patiems daugiau pasilavi- 
nus ir musų judėjimai! įtraukus 
dar didesnį būrį lietuvių darbi
ninkų. Ir nėra abejonės, kad ta
tai jiems pavyks — pavyks 
kuogeriausia. Socialistinio ju
dėjimo rėmėjų čia yra ytin di
delis būrys, tik dėl tų vaidų, 
kurie anąmet buvo* kilę netik 
vielos kuopoj, o ir visoje musų 
organizacijoje, socializmo rei
kalu jie kaipir nebeįdomavo. 
Dabar tasai “audrų ir pasiau- 
bų” laikas jau praėjo, ir todėl 
jau metas patraukti tuos žmo
nes musų judėjimui.—Narys.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

MUSŲ MAJORAS DALRYMP- 
LE IR VĖL VEIKIA.

Sako, susekęs “viskės gengę”, 
bet...

Taigi, jeigu Londono šalinin
kai nieko nepaveiks su tais tri
mis šimtais precinktų, kuriuos 
jie reikalauja išmesti, tai jų 
“failas” bus praloštas.

Rengiasi prie rinkinių kampa
nijos.

Naujienose jau buvo rašyta 
apie lai, kad LSS. 22-roji kuopa 
nutarė visais jai galimais budais 
varyti rinkimų kampanijos dar 
bą. Tenka dar paminėti, kad

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KONCERTAS.

Paremkite rinkimų kampanijos
reikalą.

Nedčlioj, spalių 17 dieną, Chi 
cagos socialistai rengia didelį 
koncertą erdvioje ir puošnioje 
Carmens svetainėje — Ashland 
Auditoriume, ten, kur bus se
kamas Naujienų koncertas.

Koncertas rengiama tuo tiks
lu, kad padidinus rinkimų kam
panijos fondą. Tatai kiekvieno 
lietuvio darbininko pareiga nu
eiti koncertan. Be to, atsilan
kiusieji turės progos išgirsti pa
skubusių dainininkų ir muzikų, 
tokių kaip Sonia Stranden, Jo- 
seph Malkin (rusas), Moissaye 
Boguslavski ir kitų.

Koncertas prasidės kaip tre
čią valandą po pietų. Tikietų 
galima gaut iš anksto — So
cialistų Partijos ofise — 220 
Ashland gatvėj.

Šaunusis prohibicijos oficie- 
i is, majoras Dalrymple, ir vėl 
turi darbo. Jo agentai dabar 
daro dideliausių ablavų, kad su 
radus tuos degtinės pardavinė
tojus ir pirkėjus, kurie praei
tos pėtnyčios naktį čia sukėlė 
didelį skandalą. Mat, tą nak
tį Chicagon slapta buvo atga
benta keli vagonai degtinės, ku
rią turėjo pasidalinti jos pirkė
jai. • Bet kone visi jie tapo ap
sukti. Gavę ‘savo dalį”, pirkė
jai vežėsi ją “kur reikia”. Ke
ly tečiaus juos užpuolė kita 
“viskės gonge”, ir nabagai pir
kėjai neteko netik savo pirki
nių, bet ir tų pinigų, kurie dar 
buvo likę — nusipirkus degti
nę. Kilo didelis triukšmas. Deg 
tinęs pirkėjai ėmė grūmoti iš
davimu pačių degtines parupin- 
tojų-pardavėjų, tarp kurių esąs 
vienas: buvutis (virkavimo įstai
gų užlaikytojas. 't’uolabiau, kad 
tapo sužinota, jogei tie užpuo
likai priklausę tai pačiai “gen- 
goi”, kuri panųiinusi jiems deg 
tinę.

Visa tai dabar susekęs musų 
majoras Dalrymple. Jis esąs 
susekęs ir daugiau, būtent, kur 
dabar randasi ta atimtoji nuo 
saliuninkų. degtinė ir i.šikur ji 
buvo atgabenta. Jis buvus at
gabenta iš Kentucky valstijos.

Bet.. . Ar 'kas nors iš visa to 
išeis — dar nežinia. O tai, gir
di ,dėlto, kad majoro Dalrymp- 
le’o susektoji “viskės gonge” 
ir vėl susitaikiusi... Susilaikiu
si ir savo paslapčių veikiausia 
jau nebeišduosianti. Mat, deg
tinės parupintojai sutikę grą
žinti pirkėjams pinigus.

Jau buvo minėta, kad tan 
skandalan e*Mj įmaišyta ir ke
liolika policinių. Kelių tokių 
policistų vardai jau esą sužino
ti, bet jų dar neskelbiama.

NEDARBU ŠMĖKLA 
CHICAGOJ.

Atstato darbininkus ir stengia- 
si sumažinti algas.
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Bedarbių armija Chicagoj to
lydžio didėja. Firmos viena po 
kitos atstato savo darbininkus, 
o likusiems stengiasi sumažini 
algas. Daroma ir taip. Vieną 
dieną atstato darbininkus, o 

kitą kviečia juos atgal darban. 
Pakviečia ir sako: “Dabar dar
bų nedaug, o pragyvenimas pin 
ga, taigi turėsite dirbti už pi- 
gesenes algas...”

Tie darbininkai, kur neturė
jo progos susitausoti vieną-.kitą 
skatikėlį ‘juodai dienai”, gyve
nimo būtinybės verčiami, su
tinka dirbti kadir už mažesnes 
algas. Priešingai — jiems rei
kėtų kauties su badu!

Iš keturiasdešimta tuksian
čių organizuotų rubsiuvių, apie 
nšluoni/ tūkstančiai dabar vaikš
to be darbo. Visi kiti dirbą po 
dvi, tris, ar keturias dienas sa
vaitėj. t

L0WDEN0 SEKĖJAI 
PRALOŠĖ.
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DYKAI! “CUCKOO-CLOCK” DYKAI!
Ar jus mčgintuniet turėti šitą vertingą “cuckoo-clock”, CUCKOO CLOCK 

is y i vėliausio šios gadynės išradimo? Jeigu taip, tai WITH BAROMETER 
r.išyk tuojau;, ne ir.es turime tik 2,000 “cuckoo” laikro
džių, kurio bus pasiusti, visiškai dykai kiekvienam, kuris 
pi u; . užsakymą ant auksinio laikrodėlio ne vėliau kaip 30 
dienų nuo dabar. , ,
Jų da niekad neturėjote mažiausios progos pamatyti šitą 
puikų Laikrodėlį su Barometru, kurį mes duosim visiškai 
dykai su kiekvienu Lakrodčlio pirkimu. Mes teikiame jums 
šitą pasiųlymą dėl tos priežasties, kad jus susipažintumet 
su inui.ų c.ugštos rųšies Ameiikonų išdirbinio Laikrodėliu. 
Šitas I. ik-odelis yra paauksuotas, turi puikiai išmargntus 
duboltavus kiautus ir yra dailaus nudirbimo — išrodo kaip 
šimtadolerinis Laikrodėlis. Musų Laikrodėlis turi pilnaak- 
meninius Ameiikonų išdirbinio vidurius ir yra geriausia 
LAIKRODĖLIS, ką pinigais galima nupirkti — ir yra ga
rantuotus 20-čiai metų. Mc.s augštinam savo tavorą, bet 
tiktai paduodam aiškius faktus, ką jųi galit greitai supras
ti musų musų dykai mėginimo planu, pagal kurio mes 
P}’. ių- i n jums šito .Laikrodėlį 10-čiai dienų dykai išmėgin 
ti, ir jeigu, pasibaigus tam laikui, jus nerasit jį taip, kaip

■ ui sugrąžinsime jūsų pinigus. . Ar-gi tas negana teisinga? Ar jus galit reika- 
. : . laikrodėli; yra vertas $20.00, bes mes leidžiame jums įsigyti jį per šį menesį 

-ialis supažindinimo išpardavimas yra geras per šį mėnesį tiktai, ir-mes pata- 
J.i niekada nesigailėsit. lieto, jus gausit šitą naudingą Laikrodį su Barometru 

V .darys dailų p .'pųžuiimą jūsų namuose! šitas stebėtinas išradimas ne-tiktai 
> isikio i.' si, bet taipgi pasako dvi dieni iškalno oro padėjimą — ar lietų, ar 

.naudoti proga šio didelio pa-iulvmo.
* ;(J ATri.Il SIEMS—PIRMESNIS PATARNAVIMAS.

irpk Šitą pa skelbimo ir jį jį prisiųskit mums su 35 centais pašto ženkleliais pa- 
I kučius i š mokėsit tada, kada Laikrodėlis ir Laikrodis su Barometru, bus jums

NE ABEJOK — RAŠYK ŠIANDIE
2029 W. Chicago Avė.
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Len Small turbut laimės.
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Illinois valstijos gubernato
rius Lowdenas, kaip išrodo, p ra 
kiš. Jo parinktiniui John ()g- 
lesby, veikiausia nebeteks atsi
sėsti gubernatoriaus kėdėn. 
Nors Oglesby kompanijos ma- 
nadžeriai ir kreipėsi į teismą 
reikalavimu, kad iš balsuotojų 
sąrašo butų išmesta trįs šimtai 
vietos precinktų, bet balsavimo 
komisionicriai nelaukė ką pasa
kys teisėjas. Vakar komisionie 
riai oficialiai pareiškė, kad 
Small gavo didžiumą balsų ir 
visa lai pasiuntė valstijos įsekre 
toriui. Eniersonui. Be to, sako-

IŠGELBĖJO KŪDIKĮ.

Bet pati gal neteks gyvybės

P-nia Alice Waseleski pasiun 
lė savo mažą dukrelę parsineš
ti saldainiu. Mergaite bčgo 
skersai 47-tą gatvę, ir pamačiu
si ateinantį gatvekarį taip nusi
gando, kad pačiam vidury gat
vės pasiliko bestovinti, kaip sta
bo ištikta. Motina šoko gelbė
ti kūdikį. Ir lai jai pavyko, 
tik pati jau nebesuspėjo pabėg
ti. Gatvekaris ją labai pavo
jingai sužeidė. Gal mirs.

prisiyskite knygutes su rinkėjo 
vardu, pažymėdami, kiek kuris 
yra sulinkęs. Čekius arba mo- 
ney orderius reikia išrašyt iždi
ninko S. Michclsono vardu ir < 
atsiųsti sekretoriaus (mano) 
adresu.

J. Yuknis, L. S.-D. B. F. Sekr. 
763 S. Kolmar Av., Chicago, 111.

Phon« Boulovard 49!
ASHLAND 

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški • nauj’ausi 
rekordai.

4537 S. Ashland , 
Avė., Chicago, 111.

MAŽINA KAINAS,

JEWELRY
STORE i

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y « r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
\ Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstrakte* 

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

Wost Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viriurn Metropolitan State liau
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavltt 

Tel. Canal 2552.------ —-------- ---  —Z

Daugelis valgyklų numažino 
kainasj nuo 10 iki 50 nuoš.

Keliolika didmiesčio viešbu
čių ir valgyklų jau numažinu
sios kainas valgiui. Kai-ku- 
riems produktams kainos nu
mažinta 10 nuoš., o kaikvi.1 iems 
net 50 nuošimčių.

Tai betgi padarė tik didžiu
lių viešbučių ir valgyklų savi
ninkai. Mažesnėses valgyklos 
kuinų dar nemažina. Manoma 
tečiaus, kad ir jos turės padary
ti tą pat, jeigu nenorės išvyti 
savo “kostuinerių.”

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų bei 

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

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

kampas Evaline,

ISIDOR YACKTIS
Lietuvys Advokatas

(Reg. Liet. Atstovybės Notaras) 
Veda provas visokiuose teismuose, 
pampina pas pertus ir daro visokius 

legališkus dokumentus.
Hay BIdg., Cth & VVashington Sts, 

Springfield, Illinois.

Tel. Randolphi 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Skilę St. 

Valandos: 9 įpito iki, 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėtomis ofisas uždarytas.

L —  ------------------- --------- - _____ _____ _____

Tel. Boulevard 1329

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chirago 
Užlaikotue knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
‘Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Naujas daktaras ant Bridge- 
porto.

B.tidgeporlo gyventojai su
silaukė naujo daktaro: Dr. J. 
Lebovitz atidarė savo ofisą, ku
riame priimdinės ligonius, ant 
kampo 35-tos gatvės ir Halsted 
st. Daktaras Lebovitz turi ne
mažą patyrimą, nes praktika
vęs per trejetą metų ligoninėje. 
Jis ir dabar, dirba Post gradua- 
te ligoninėje. Lietuviams jis 
jau buvo‘žinomas Naujienų di- 
strikto apiclinkėje, kur jis 
praktikavo keletą metų atgal.

Ugnies apsisaugojimo diena.

Sekamą subatą Chicagoj bus 
pažymima taip vadinama Ug
nies Pasisaugojimo Diena. Ug- 
nagesių departamentas todėl vi
sų gyventojų prašo, kad jie tą 
dieną pasirūpintų išlaikyti savo 
savastis taip, kad visoje Chica- 
goje nekiltų nei vienas gaisras. 
Pernai, pažymini tą dieną, Chi
cagoj kilo vienui vienas gaisras, 
kuris padarė nuostolių tik už 
penkiasdešimts dolerių. Apla
mai, Chicagoj gaisrai kasdieną 
pridaro nuostolių už šešioliką 
tūkstančių dolerių.

žada kreiptis į augščiausį 
teismą.

Vakar jau buvo rašyta, kad 
apeliacijų teismas (patvirtino 
federalinio teisėjo Landis’o 
verdiktą, ku ino 1918 melais ta 
po nuleista kalėjimai! daug žy
mių pramoniečių organizacijos 
vadų, jų tarpe ir Haywoodas.

Kaltinamųjų advokatai dabar 
pareiškė, jogči jie ir vėl reika
laus naujo bylos nagrinėjimo. 
() jeigu jų reikalavimas bus at
mestas, tai visą reikalą paves į 
Jungtinių Valstijų augšeiausio 
teismo rankas.

Del Liet. Soc.-Dam. Rėmimo
Fondo aiikŲ.

Prieš keletą mčnceių Lietu
vos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondas išsiuntinėjo L. S. S. 
kuopoms knygutes aukoms 

rinkti. Kaikurie draugai stro
piai darbavosi ir turi surinkę 
nemaža aukų Fondui. Tiltai

......................... —-R MVI —■.... ................................................

, Tel. Yards 8054
Mtr. A. Michniewich

AK USERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos 
pitalėse 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose Ilgo, e 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

hos- 
Pa- 
pa- 

pi io 
Du&

♦ 
Išpardavimas!!! Išpardavi

mas vyksta dabar!!!
Didelis kainas kertantis 

išpardavimas!
$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 

turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo'$l 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 paprastu madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikij ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
ginu.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. JHalsted Str.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

he laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodo, ar jis pasirodė 
tik kaipo Hay karštis ar kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus varvina dusulys musii bu
dus turėtų juras pagelbėti tuojaus.

M<?s ypatingai norimp pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie iKbondė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“pabenbiiotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mos norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaičius, kad Naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždima ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad 'ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. I ik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nč už 
pasiuntimą.

DR. VAITU8H, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, aktų aptemimo, nervno- 
tnmo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso truinparegystę ir toliregys- 
> ■. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 

r<o su elektra, parodančia ma- 
Lim ?a i kiaidas Speeialė atyda at- 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniuis nuo IU ryto iki 1 po piet« 
Oti: as 1553 VV. 471 h 8L, kampas 
Išhland Avė. . Tel. Drover 9660.

DR. Ji. WAGNER
Mano specialia gydymas yra ebronii- 

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

1553 W. 47th St. /
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

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

ant dugno kiekvieno pakelio. 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkincj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, 111. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną. I 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
— -............. ,■«»

. ........ ............... . .. . ................... __ /'_x ... ..................................................................1 

imbi—įii - - -į r~ • -imi n x. . LiumuĮ—............

DR C. K. KLIAUGA™!
DENTISTAS

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

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

r" —.. — -
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3801 So. Kedzic Avė., Chicago, 111.

Arti 38-th Street

dabar kreipiuos į visus tuos 
draugus ir prašau grąžinti į 
fondą kaip surinktąsias aukas 
taip ir knygutes. Kaip veiklai 
suplauks kason apie 500 dole- 

kaip jis nepakęstų Small’o ar . riu. manome siųsti antrą siun- 
kurio kito kandidato, šituo klau; tinį į Lietuvą Liet. Socialdemo-i 
simu nieko negalįs paveikti. Ikratų Partijai.
Tikrieji sprendėjai čia esą riu- Aukojusiųjų vardus ir sumas' 
kimų komisionieriai. kvituokite palys rinkėjai, bet į

ma, kad esamieji balsavimų į- 
slatymai yra tokie, kad teisėjas, i ”1_ • _ _ f O 1B

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Romu 113 N.
Niagara and Hudson Strcots, 

Buffalo; N. Y.
Send froo trial of your 
method to: Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Liehivys Dentlstas

10801 S. Michigan Av., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare

• • ■ •

ATri.Il


SVEIKATOS DALYKAI.
Vaikų sveikatos priežiūra 

mokyklose.

bus priimti atgal, tik už mažesnes 
kainas. REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi

Ketvergas, Spalių 7 d., 1920

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOSPARSIDUODA grosernė lie

tuvių apgyvento j vietoj. Parda
vimo priežastį patirsit ant vie
tos.

3443 So. Auburn Avė.

M<KI ERŲ VYRŲ PARDAVIMUI KELETĄ LABAI 
GERŲ FARMŲ.JAVŲ KAINOS NUPUOLĖ.

Rugpiučio ir rugsėjo mėnesiais, 
Amerikos javų kainos stovėjo gana 
augštai. Kviečiai buvo parduodami 
po $2.40 už bušelį, — tai augščiau, 

Vakar tačiaus kviečiai

t V' '.'■■v*-,,___•.

Vienoj kaimynėj
kame mokyklų, sveikatos ko- (tai žemiau.
misijos gydytojai apžiurėjo pirmu syk buvo nupuolę žemiaus dvic- 

5978 vaikus, daviniai pasirodė (\j,0Lenų:. ....
toki:

1353 vaikai buvo nesvaikoms 
akims.

516 nesveikoms ausims.
2214 įvairioms gerklės li

goms.
1091 įvairioms nosies ligoms.
1069 nesveikais dantims.
Tai pasibaisėtina. Bat ko ge-

resnia sunku ir tikėtis apygar- ____
dose, kame sveikatos komisija pernai metais buvo $1.30 už bušelį, 
laikas nuo laiko neprižiūri mo- j Rugpiučio ir rugsėjo mėnesiais

Amerikoj buvo didelis javų pirkimas. 
Pirko daugiausia Europos šalįs, o 
tarp jų ir Vokietija. Vokietija pū
ko netik kviečių, bet ir rugių, o taip
gi labai daug miltų ir taukų. Del 
to iš dalies buvo nupuolę Euroops 
pinigai, o su jais kartu ir Vokietijos 
markės.

apskrityj.

kyklas lankančių vaikų sveika
tos padėties. Raikėtų nebent 
stebėtis, kaip tie vaikai, kurių 
beveik kiekvienas turi šiokią ar 
tokią ligą, gali mažiau ar dau
giau sekti mokslo dalykus, nes 
juk aišku, kad kimo nesvei
kumas labai atsiliepia ir į vai
kų protines jiegas. Be to, vai
kai, kur turi šiokių ar tokių 
kūno nesveikumų, esti visados 
dideliu mpavojuje užsikrėsti ki
tomis daug pavojingesnėmis li
gomis.

Dėlto būtinai reikia, kad vai
kai butų du kartu, arba nors

Kartu su kviečiais nupuolė visi ki
ti javai. Komai parsidavė po 90 
centų už bušelį ir net pigiau. Tuo 
tarpu pereitais metais, šiuo laiku,, 
kornų bušelis buvo $1.41. Avižos nu
puolusios yra žemiaus už visus ja
vus. Bušelis avižų vakar kainavo 
56 centai, o pernai metais buvo $1.45 
(rugių kaina nėra nupuolus iš dalies 
todėl kad šiais metais Šią savaitę dau
ginus rugių buvo išvežta Europon;. 
Miežiai vakar kainavo 88 centai, o

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

YftMENĄ JIESK/UtMAI
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.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano 
Vilbiko. Pirmiau gyveno Toronto, 
Canada. Turiu labai svarbių dalykų, 
malonės jis pats ar kas kitas praneš
ti, busiu dėkingas.

F. LAURINAITIS
1517 W. 113 PI., Cb

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

Ateikit j Akmeninyčių.
U. S. CRUSHED 

STONE CO.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Greitu laiku. Pi
giai. Priežastis pardavimo 
— einu į kitų biznį.

3355 W. 38 St.

RANDAI

“Pasakojimai apie Jėzų”.
Toks yra vardas knygutės, ku

ri ką-tik išėjo iš spaudos. Tuos 
pasakojimelius paraše žinomas 
Amerikos rašytojas F r a n k 
II a r r i s, o lietuvių kalbon, 
gavęs autoriaus leidimą, išvertė 
A. Lalis. Reikia pažymėt, kad 
autorius žiuri į Jėzų ne bažny
tininko akimis, bet kaipo į “di- 
džiausį žmogaus Sūnų, kurs, iš-

RENDAI —
Gražus 4 kambarių flatas 

$12.00. žiem.-vak. kampas 36tos 
ir Wallace gatvių.
flatas $21.00.

Pamatyk it Mrs.

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

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 saliunaš ir restau- 
ranas tarpe dirbtuvių, galima pada
ryti gerą pinigą, bet esiu priverstas 
parduoti iš nriežasties persiskyrimo 
poros. Kreipkitės greičiausia, par
duosiu pigiausia.

716 W. 22nd St?.

Mes parduodam ir mainom farmas 
ant namų su mažu damokčjimu pini- 

! gų. Priimam namus nuo Lietuvių 
gyvenančių visoje Amerikoje ir kur 
no gyventų jei nori savo namą išmai
nyti ant fannos, 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, koki 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 Clcvelando, Ak- 
rono, Detroit, Youngstowno, Pitts- 
burgho ir t. t. Atsiliuosuok nuo dirb
tuvės bosų, nedrebėk dėl bedarbes, 
bet eik gyventi ant farmos, busi po
nu ir savininku patsai sau, savo mo- 
terei, vaikams ir t. t. Visi džiaugiasi, 
kad kada jiems padarai gerai, 
žiuok ar rašyk tuoj, nes dabar 
geras laikas apsižiūrėti farmą.

PARTNERIS,
130 Wooster Avė.,

Akron, Ohio.

flARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KL1UBO VALDYBA 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas. 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

Petras W ašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis. 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa 

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
I57th St. Rarvey, III.

Va- 
yra

rimi mokyklose, arba kad te-1 
vai (luotų savo vaikus apžiūrė
ti namų gydytojų, ir suradus (tikrųjų, pirmutinis atrado žmo- 
kokį nors trukumą, tuojau 
stengtųsi jį tinkamai pašalinti,

per vėlu.
Valdžia skiria tam tikras pi

nigų sumas laikymui ypatingų • • • •» __ L
mokyklas lankančių vaikų svei

stropiausiai.

BIZNIO SRITYJE

PLIENO KAINOS.

Plieno kainos rods ketina pulti, bet 
kol kas dar nenupuolė. Kai-kurios 
mažosios plieno kompanijos, tiesa, 
yra jau truputį r.umušusios paprastos 
geležies ir plieno kainą. Vienok di
dieji trustai ( 
Corporation ir Bethlehem Steel Cor-

guje sielą, kalbėjo iš sielos ir 
dėl sielos, kaipo viršesnio daly
ko negu protas.”

Knygelę “Pasakojimai apie Jė
zų” (42 pusi.) išleido Nau

jienos. Spaudinta ant labai 
geros popieros, su viršeliu pa
puoštu žmogaus Sunaus paveiks 
lėliu. Kiekvienas gerų raštų 
mylėtojas skaitys pasakojimč- 
lius su didžiausiu pasimėgimu. 
Galima gauti Naujienose už 50 
centų su prisiuntimu.

Pranešimai
Detroit, Mich. — LSS. 116 Kuopos 

susirinkimas įvyks nedėlioj, spalių 10 
dieną, kaip 2 vai. po pietų namuose 
po num. 784 Oakland Avė. Visi na
riai malonėkite susirinkti. Tie drau- 

(United States Steel ga, socialistai, kurie dar nėra kuo
pos nariaf, kviečiami taipjau ateiti ir

poration) dar nieko apie plieno kainą prisirašyti. - J. J^Slrazdan, Org.
nesako. Buvo Kir-<lct kad iŠ Šitos 
kompanijos ketinančios numušti kui
nas, bet labai nedaug. Jeigu plieno 
kainos neereit ir nedaug bus numuš
tos, tai ir kitos kainos tik pamažėliu 
.ir atsargiai eis žemyn.

BIRŽOJE

Paskutiniųjų kelių savaičių bėgyje 
Amerikos biržoje ėjo gana žymus po- 
pierų puolimas. Palyginant su pe
reitais metais, apskritai dauguma 
Amerikos pramoninių šėrų ir bonų 
yra nupuolę nemažai. Vienok šėrų 
ir bonų puolimas nebuvo ir nėra vi
suotinas. Daugelio tvirtųjų kompa
nijų šėrai yra nenupuolę, kitų net yra 
pakilę.

Abelną šėrų nupuolimą gal geriau-

Butvilo Koncertas. — .J. Butėnas 
duos pirmą koncertą nedėlioj, spalių 1 
10 d., Pilsen Auditorium, 1G57 Blue 
Island Avė. Pradžia 8 v. vak. Be 
J. Butėno dalyvaus dar Chicagos žy
miausi solistai ir solistės, taipgi Chi
cagos Liet. Vyrų Choras. Tikimės, 
kad publika gausiai susirinks.

— Ch. L. V. Choras.

Roseland. — L. S. S. 138tos kuopos 
susirinkimas įvyks ketverge, spalių 7, 
kaip 7:30 v. v. Aušros svetainėj 10900 
Michigan Avė. Visi nariai ir norintis 
įstoti kuopon kviečiami atsilankyti.

 — Valdyba.

a j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Jono Skinkio, buk gy-

šia atvaizdina dviejų didžiųjų plieno vena Chicago. Turiu labai svarbų 
korporacijų šėrų kainos, būtent, — 
Bethlehem Steel pernai metais šituo 
laiku šėrai kainavo $105.50; vakar 
tie patįs šėrai kainavo $68.50. United 
States Steel Korporacijos šėrai metai 
atgal kainavo $107.38; vakar tie pa
tįs šėrai kainavo $85.88. Dabar la
biausia šėrai yra nupuolę automobilių 
kompanijų, pavyzdžiui, Willvs-Over- 
land Šerai pernai kainavo $33.62; va
kar tie patįs šėrai kainavo $10.50. 
Taipjau ir geležinkelių šėrai buvo ga
na žemai, nors ne tiek daug, nupuo
lę. Tiktai dabar nuo pėtnyčos geir* 
inkelių šėrai urnai pradėjo kilti, ir 
kas jų turėjo, padarė nemažai pinigu.

Tuo 
“mail 
Sears 
rosios 
parodė didelį biznio nupuolimą. Tarp 
kitko, vakar nemažai pakilo tabako 
kompanijos šėrai. I pvuiuv *uw**yu ** P* wv*v

Liberty bonai nuo pereitos savaitės 1920, pasiimdama ir sūnų Petrą 4 m. 
buvo 
kilti.

reikalą. Malonėkit atsišaukti pats, 
arba kas jį pažįsta per laišką šiuo 
antrašu:

MISS JEANETTE MACK 
General Delivery

Chicago, III.

Su

pačiu laiku smarkiai nupuolė 
order” biznių Šerai, o ypač 
X' Roebuck Co. Šerai. Pasta- 
komnanijos mėnesinis raportas

nupuolę, bet dabar pradėjo

ALGŲ NUMUŠIMAS.

vėl

puolančiomis kainomis nemažai 
komnaniiu mėgina numušti darbinin
kams algas. Neviefiur tas jau yra 
įvvkinta. T 
Ovorland Co. atleido visus s 
bininkus iš savo fabriko. Vienok bir- 
Žoj tuoj padavė užreiškimą. kad dar
bininkų atleidimas yra tik ant trum- t 
„„ xt. »„ - -

FAJ IEŠKAU savo moteneš Barbo
ros Stupilaitės Gricienės, kuri prasi
šalino nuo manęs Rugpiučio 23 d.,

ir 7 mėnesių. Moteris yra 25 metų 
amžiaus, sveria apie 200 svarų. Pa
eina iš Lietuvos ir Andrijavo, Kre
tingos apskr. Kas pirmas praneš kur 
ji randasi gaus gerą dovaną. Malo
nėkit atsišaukti šiuomi antrašu.

POVILAS GRICIUS
4813 Kostner Avė., Chicago, III.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
Al’SVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
luozapas Tukažauskas. Prezidentas

1104 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Ant. Klainis, Vice-prezidentas

1526 So 49th Ct., Cicero, 111. 
\ B. Liutkus, Protokolų Raštin

763 So. Kolrnar Avė., Chicago, III.
Telefonas Van Buren 3005 

Step. J. Tverijonas. Finansų Raštin. 
835 N. Taylor Avė., Oak Purk. 111. 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avė., Cicero. III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue

PARSIDUODA barbemė su 
visais gerais įtaisymais. Noriu 
parduoti greitai ir pigiai. Išva
žiuoju į Lietuvą.

10722 Michigan Avė.
Roseland, III.

PARSIDUODA du bizniai, saliunas 
ir pool-ruimis, sykiu ir namas. Na
mas yra didelis 50 pėdų pločio ir 150 
pėdų ilgio, 6 dideli kambariai. H^k- 
tra, gazas, vanos ir t. t. Iš priežas
ties mirties šeimynoj noriu parduoti 
greitai, šią savaite.

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

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, L Gaudutis, 
10855 So. State St., Roseland, 111.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
"707 S. VVabash Avė., Roseland, III.

Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensington.Ill.
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth A v., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So State St.. Roseland. III.

7 kambarių REIKALINGAS kriau- 
čius ant visados.
PETRAS MIKALIUNAS 

2507 W. 47 St.
5 kambariai McKinley 4011.

gazas, ---------------- ------ -—

O’Donnell

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

S. JANKAUSK1S 
4831 W. Nevada Str.

TTEšKO kambarių
REIKALINGA —

Vienam, įrengtas, šildomas kamba
rin; pageidaujama kad apatiniai bal
tiniai, būt skalbiama.

praneŠkit:
A. RŪKAS,

Gen. Del,,
Post Office Chicago.

QTTH VMAT KAMBARIU
PA BIRENDAVO J A kambarys, vie

nam ar dviem vaikinam, be valgio, 
elektros šviesa, garu apšildomas, 
maudynė ir kiti parankumai.

F. BOLIS
733 W. 18th Str.

3-čiu lubų iš fronto.

REIKIA DARRININKV
MOTERŲ

W T<l'MOBILIAI
PARSIDUODA pigiai, arba mai

nymui automobilius ir elektrinis pia
nas. Turiu 7 pas. Hudson Super Six, 
važiuoja kaip naujas, turi drato ra
tus, gerus tajerus ir vieną extra drato 
ratą, šitą karą už cash galima gau
ti pigiai, arba mainysiu ant roal 
estate. Taipgi parduosiu savo puikų 
elektrinį pianą už cash pigiai, arba 
mainysiu primokėdama skirtumą ant 
real estate nepaisant kur ne butų.

Atsišaukit į

MILLINERY STORE 
109 So. Halsted Str.

Phone Monroe 2250.

PARSIDUODA astuonių sky
lių gazinis pečius, skalbiamoji 
mašina ir siuvamoji mašina.

2134 W. 24th Str., 
2nd floor

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
su properte arba be, visokių tautų ap
gyvento! vietoj. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastis — mirtis moteries ir 
vienas negaliu apsidirbti. Parduosiu 
pigiai.

2334 N. Major Avė., 
Hanson Park

Tel.: Albany 8409

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, pia

nas ir registeris. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon.

1942'Canalport Avė.

RAKANDAI.
Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

NORIME išmainyti du lotus ant 
automobiliaus. Lotai randasi ant 89th 
Place ii Rockwell Str., piet-vakarinio 
tampo.

JOHN PETRAITIS 
5129 So. Racine Avė.

Phone: Yards 6682

Mainyk Lotus.
Jeigu turi lotą, kuris neneša jokios 

naudos, tai aš juos išmainysiu į PIR
MUS MORGEČIUS, nešančius 1% į 
metus. Atrašyk laišką, o aš pribu
siu ir tamstai pilnai paaiškinsiu kaip 
tamsta gali greitai pasipelnyti.

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

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius ir 
3 flatai po 4 kambarius. Gasaę. Po 
Čiais apšildoma.

3346 So. Wallace St.

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

Gera apygarda. $300 iki $500

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
biznis išdirbtas per daugelį metu. Lie- 

REIKTA patyrusių popieru JuvilJ apffyvęntoj vietoj Kas Hnk iš- 
. 4 i « — susitaikysu ant vetos. Tun

perrinksiu, pastovus darbas, $25 būti greitai parduota. Atsišaukite: 
į savaitę. Ateikit pas , 2901 Emerald Avė.
ACME WASTE PAPER CO. V<' 2 3

1213—15 W. 15th Str. —i--------- t
PARSIDUODA SALIUNAS

1723 So. Jefferson Str.,
PARTNKeJŲ (seleetors).

50 gabių merginų dirbti 
ant žarnų dėl dešrų. Pa
stovus darbas, gera mokes
tis. Puikus darbo kamba
riai. Geriausis laikas iš ry
to ir po piet. Atsišaukit pas 
superintendentą.

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

OPPENHEIMER
CASING CO.

1020-28 W. 36th Str.

PARSIDUODA saliunas, biz
nis geras, visokių tautų apgy- 
ventoj apielinkėj, daugiau
sia lietuvių ir lenkų. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos.

REIKIA jaunos moteries į 
kafeteriją. Trumpos darbo va
landos musų generaliam ofise. 
Vai. nuo 11:00 A. M. iki 
P. M. Atsišaukite

SVVIFT & CO.

2:30

Employment Division
General Office

Union Stock Yards.
Phone: Yds. 4200, Local 136.

REIKIA —
Indų plovėjos.
$20 į savaitę.
Pastovus darbas.

JACKSON PARK 
RESTAURANT

6705 Stony Island Avė

'<L1KLA DAKBININKi;
VYRŲ

REIKIA 50 vyrų scrap gele
žies yarde. Pastovus darbas. 
$6.00 j dienų ir daugiau.

Ateikit pas:
3647 So. Homan Avė.

PAJIEŠKAU pusseserės Vladisla-Į
Pereita savaitę Willys- vos Susilaitės — čekanauskienės, iš j 
t>. atleido visus savo dar- Kėdainių. Gyveno Philadelphijoj. 
savo fabriko. Vienok bir- J'abni svarbus reikalas. Malonėkit REIKIA 

ji pati atsišaukit, ar kas ją žino pra
nešti šiuo antrašu:

------------ , ALICE KRASAUSKIENĖ, 
po laiko. Neužilgo, sako, darbininkai 1705 W. 47th St., Chicago, III.

REIKALINGAS vienas geras kriau- 
čius ir vienas bushelmanas. Geram 
žmgoui gera užmokestis.

ROSELAND PEOPLE’S TAILOR, 
10715 Michigan Avė. 

Pullman 3499.

Barbeno. Nuolatinis darbas. Trum
pos valandos ir gera mokestis. Atei- 

i kit vakare arba iŠ ryto.
I 3316 So. Morgan St.

Atsilankykite bile kada.
648 W. 120 St., 

West Pullman, III.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas nuo seniai. Lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Pardavirtio priežastis 
— savininkas apleidžia Chicagą.

1701 So. Canal St.

PARDAVIMUI Bučernė i rgro šer
ne. Parduosiu todėl, kad esu vienas, 
negaliu apsidirbti.

4602 So. Rockwell St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Didelis bargenas. Pigi renda. 
5 dailus gyvenimui kambariai. Dau
giausia lietuvių apgyventa. Prieža
stį pardavimo patirsit ant vietos.

2500 W. 39th Street.

PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
stalais, labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sieninės šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga ir alsbaksis. Vieta di
delė, galima p:ularyti saliuną, bar- 
beršapę arba kitą biznį.

E P
3953 So. Kedzie Avė.

PARDUODAM bučemę ir grosemę 
su Fordu. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Geras biznis. Turim parduo
ti greitu laiku. Pardavimo priežas
tis — nesutikimas draugų.

Atsišaukite pas:
4555 So. Paulina Str.

Chicago, III.

PARSIDUODA SALIUNAS
3600 So. Wallace Str. 

City.
PARDAVIMUI barbemės 

mat, 2 krislai, baras, sinka, 
gasu šildomas. Kaina tik 
Pasinaudokit proga!

P. S., 
2019 Canalport Avė.

, ■ i '

jrengi- 
boileria 
$100.00.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

8154 Dou^las Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas,

3833 W. Van Buren St. 
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kaziunas, kasierius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 8720 W. H ar rišo n St., 
kaip Ima vai. po pietų.

Porai pradedančiai namų užlaikymą
mes turime dabar savo pardavimo kam cash Kaina «2250. Veikit Rrei- 
bary.] 12 puikiausių ir vėliausios ma- ' 
dos 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

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

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

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.

tai.
J. McDONNELL SYSTEM 

3517 Archer Avė.

ANT PARDAVIMO, 6 kambarių 
namai. Elektr. šviesa, fumace. Gra
žioje vietoje, ant Boulevardo. Kaina 
$4,700, reikalinga įmokėti $2,000.
1119 W. 67th St. (Marąuette Rd.) 

Tel.: Englevvood 6873.

LIET. MOTERŲ D-JOS APftVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood St.

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė,
2252 West 22 St.

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė,
2252 West 22 St.

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienė,
3338 So. VVallace St

Kasos globėja, J; Baranauskienė,
3810 So. Ix>we Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
3309 So. Union Avė.

PASKOLOS.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie A ve.
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

4 kambarių rakandus, visus 
arba atskirai, kaip nauji, susi- 
iš trijų šmotų seklyčios seto,

Stebuglinga proga porai užvedan- 
»

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda
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. Ilarrison St.

PARSIDUODA visi rakandai, kar- 
petai, pianas, gramofonas, seklyčios 
setas, lovos ir t. t. Galima pirkti vi
sus 
būt

kartu ar atskirai. Viskas turi 
parduota iki panedėlio.

F. VIZGINT,
3314 S. Morgan St.

2nd floor front

PARSIDUODA 5 kambarių pir
mos klesos rakandų setai. Didelė 
proga pasinaudoti ir kas norės fla- 
ta§ $27.00 rendos. Visi parankumai. 
2123 W. Roosevelt Road, 3-čių lubų 
Phone: Ganai 4867

Galima matyti per visą dieną, ge
riausiai nuo 5 iki 9 vai. vakaro.

NAMALžEMfi
PARSIDUDA arba mainau ant ma 

žesnio mūrinį namą, 4 metai staty
tas, Storas ir 4 pagyvenimai, elek
tra, gazas, vanos ir kiti parankumai. ‘ 
Randos neša $103.00 į mėnesį. Galima 
nupirkti su mažai pinigv.

ALEX KASINŠKlS 
930 W. 35-th Rače.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antr»rr» Mortp;i(lživii, prieinamom 
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1921 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais Utarninkais, 
vergais ir Subatmnis iki 9 vai.

■ ■iiinim H ■■■—KIBI ■■ I r*-- •-

MOKYKLOS

Kev 
vak

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyhn 1920 nu 
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina St. 
Vice-pirmininkas. J. Ragauskis,

44SS So .Wood St.
Nuturimų Rašt.. A. Tarvidas, 

3259 So, Union Avė.
Finansų Rašt.. S. Stankus, 

6418 So. Justi n St.
Kasierius. A. Česna. 

4500 So Paulina St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

St

St.

st.

LIETUVOS MYLĖTOJU DF.-STĖS 
VALDYBA I9?O metams.

iiniimnkas Juozapas Rota.
3131 So. Emerald Avė. 

Pagrlbininkas, Petras Pauzolis,
3181 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Dcmereckis, 
3327 So. AVallace 

Fin. Rašt., Wllliam Buishas,
1712 So. Roble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

2 Kasos glob Povilas Chtipbaskas,
3417 So. Emerald Avė 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St.

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

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

rintieji prisirašyti prie, draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

VALENTINE DRESMAKING ' 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tek Sceley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

LIET. TAUT. D-Sfė KUNIG. ALGIL- 
1)0, MELROSE. PARK 
Vn.ldjba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik. UI. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas,
Box 1079, Melrose Park. III. 

Nut. raštin Antanas Jasinskas.
1300 St. Charles Ave„ Mavwood, III. 
Fin. raštln. Franctškus Karakauskas, 

Box 681, Mehose Park, III. 
Kasierius FranciŠkus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia.

Box 842, Melrose Park, III.
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia.

Box 514, Mclrnse Park, III 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park. III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1110, Melrose Park, 111.
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrų nedėldie- 
n| kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pielų, Frank ir Jame svet., 171 — 23 
tfatvė. kampas Lake calvės

RUBSIUVYSTS
Mes mokinamo perdėm kirpimo 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, greitai ir piftiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 

^Roorn 823, 74 W. Washington St.

KENOSHA WLS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

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

P. O. Box 229 
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erto St. 

, Fin. Rašt., Ig. Bauoonis,
I 728 Park Ct.

Iždo Globėjai:
Juozas Poška. 772 Lindermann Ct. 

Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.
' Teisėjau, Ant. Rūbelis, 818 Quinr® St,


