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Lenkija neduosianti 
Vilniaus Lietuvai

o

Siūlo Lietuvai tarybas
Lenkijos valdžios ir kariuomenes 

prigavingi žygiai
VILNIAUS EVAKUACIJA IR UŽGROBIMAS.

Lietuviai pasiryžę kovoti iki paskutinio kraujo lašo.
(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro) 

WASHINGTONAS. — Lietuvos Astovybė Ameriko
je gavo spalių 12 dieną šiuos kalblegramus, išsiųstus iš 
Berlino spalių 11 dieną, būtent nuo Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio d-ro Puryckio:

635,098 balsai, o prieš 181,428. 
.Jei kokios, prie streiko dali dar 
prisidėti ir geležinkeliečiai su 
transporto darbininkais, nes vi
sos trįs unijos y a susirišusius ir 
pasižadėjusios viena kitą remti

j gavo oficialę žinią iš Kauno, 
kad Lenkijos užridiežinių rei
kalu ministeris princas Sajiie- 
ha pasiuntė notą Lietuvai, ku-

| rioj lenkai sutinka pertraukti. 
kariavimą dabartinėj linijoj ir 
siūlo atnaujinti taikos tarybai 
Varėnoje. . (

Žinia sako, kad Lietuva su
tinka atnaujinti tarybas, bet rei 
k a talija, kad lenkų kareiviai 
tuojaus evakuotų Vilnių ir kad 
Lenkijos valdžia paskelbtų sa- 

i vo pozici ją linkui taip vadina-1 
I mos gen. Želigovvakio ir Lenki-1 

jos atguleivių-taulininkų vado : 
Adamo'vvicz valdžios, nuo ku- [

, ... I H>.*> turi JJllU UltVIlSU VIJŲ Kini-'Latviją, !..... i_ , c i nini reikmenis. IDabar
centralines Lie

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, III., Oct. 15, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
DAŠINSKIS NORI ANEKSA- 

VIMO VILNIAUS.

Grąsina karu Lietuvai, jei ban
dys atskilti Vilnių, nes jis turįs 

priklausyti Lenkijai.

VABŠAVA, spalių 14. [Baso 
Chicago Daily Nrws korespon
dentas WiHiam E. Nash]. 
Jei procesas tautinio dalinimo
si eis toliau, žemlapių gaminto
jai nesuspės su savo darbu. Jau 1 ] 
dabar besi mokinantis geografi- ’ 
jos mokyklų vaikai randa sun- • 
kiu susekti Estoniją, 
Baltgudiją ir Ukrainą, 
su pasirodymu 
tuvos”, apie kurią niekas negir
dėjo p: ieš porą dienų, išrodo, 
kad kuriasi dar viena nauja

True translation filęd with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Armėnai kariauja su 
turkais

Turkijos nacionalistai veržiasi 
Armenijon. Armėnija šaukiasi 

i.ios turi būti atkirsti visi kari-' Amerikon pagelbor.
niai reikmenįs.

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct 15 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Atsišaukimas

valstybė.
Nors naujoji valstybė ir pa

vadinta Centraline Lietuva, bet 
«... j. « ~ . ii l<> nereiškia ir joje nėra nie-

Spalių septintą dieną, Tautų Sąjungai tarpininkau-: k() lietuviško .Jos vėliava yra 
jant, pasirašyta su lenkais sutartis, kuria yra nustatyta mėlyna ir balta ir ji tvirtina, 
demarkacijos linija, ši linija supuola Suvalkijoj su gruo- , Nemuno upė turi būti jos 
džio 8-os dienos, o Vilnijoj eina pro Varėna, Eisiškius j ;ilibežius su Lenkija. Į savo 
iki Bastūnų. | mbežius ji iškaito didelius mies

Tautų Sąjungos Komisijai išvažiavus Suvalkuosna, tus, kaip Gardinas. Vilnius ir 
lenkai puola didelėmis pajiegomis palei Bastūnus ant Lida.
musų kariuomenės. Kadangi musų rezervai buvo SuvaL Didelė abejonė yra apie atei- 
kuose, tai lenkams Varėna laikant negalima buvo grei- tį tos valstybės. Jos organi- 
tai jų patraukti. Po dviejų dienų kruvinų kovų musiš-' zuotojais ir gynėjais yra vieni 
kiai turėjo pasitraukti ir lenkai įėjo Vilniun, kur apskel- lenkai.
bė Centralinę Lietuvos Valdžią. Lenkų valdžia sako, 
kad tai padarė maištininkai prieš jos norą, bet tos ka
riuomenės vadas Dzienkovskis skelbia, kad jis pildo Var-

Anglijai gręsia 
didelis streikas

ERIVAN, Armėnijoj, sp. 12.
Armėnija pradėjo naują ka

rą prieš turkų ir totorių ban-

ANGLIAKASIAI NUTARĖ 
STREIKUOTI.

800,000 angliakasių *streikas 
prasidės panedėlyj, jei valdžia 

nepadarys tuojau didelių 
nusileidimu.

Jos a.mija, komanduojama 
gen. Seboo, siekia apie 34,000 

( kareivius, kurie didžiumoj ta
po konskripluoti pereitą pava
sari. Kareiviu amžius siekia nuo i ,
17 iki 45 m.

Priežastis kariavimo yra la, 
kad armėnų ir turkų interesai 
nevali būti sutaikinti.

Turkai veržiasi

Lenkijos v ice-preni ie vas. Da
manskis pareiškė, kad jokiai sve- 

_________ ____________ _______ linini valstybei nebus leista mai 
savos įsakymą. Griežtai protestuokite prieš tokį vilin- ( jįytis i jos reikalus. Lenkija 
gą sutarties laužymą ir Tautų Sąjungos sprendimo nie- rengiasi įsteigti ten savo rųšies 
kinimą. Reikalaukite, kad lenkai iš Vilniaus pasitrauk- ^Iiinroe ^do-ldrmą. 
tų ir atsakytų už daugybę nereikalingų aukų ir nuostolių, jer Poranny’, 
Išleiskite atsišaukimą j visus musų tautiečius, kad kuom pasakė: 
kas gali gelbėtų. Tėvynė pavojuje. — Purickis. , į “Vilnius turi j 

laisva valstybė, i 
jungtas prie Ijenkijos. 
kuri užpuls Vilnių, turės kariau 
ti su Lenkija.”

Tas reiškia, kad tikrąja! Lie
tuvai nebus leista! aitsiiniti tų 

apygardą. 1 „ , , . .

Be to, tą pačią dieną Lietuvos Atstovybėj Washing- 
tone gauta dvi naujos “Eltos” telegramos, kurios skam
ba: . . . t

Q r .. . WASHINGTONAS, Spalių 14.
kpabų 9 dieną ir per naktį iki spalių 10, į Lietuvos 

sostinę Vilnių po atkaklios kovos su Lietuvos kariuome
nę įsiveržė lenkų dvarponių gvardija, generolo Zeligow- 
skio vedama. Lenkų valdžia skelbia pasauliui, buk tat 

jos žinios ir pritarimo, o vien tik 
spiriamas lenkų ir lietuvių kareivių, kurie, girdi, pareiną 
is. Vilniaus, Lydos ir Gardyno apskričių. Tuo tarpu bet
gi pačiame Vilniuje lenkų kariuomenės vadas Dzien- 
kowskis skelbiasi, kad jis pildąs lenkų valdžios įsakymą, 
o patįs kareiviai tai visai ne Rytų Lietuvos gyventojai, 
bet poznaniečiai arba galicijonai, iš kurių liko sudaryti 
lygiai taip, kaip tat yra darę bolševikai, baltarusiu ir len
kų, ar lietuvių pulkai.

Tat viskas daroma pasauliui įtikinti, buk tai šie ka
reiviai, kaipo Lietuvos gyventojai, sukilę prieš Lietuvos 
valdžią ir reikalaują, kad Vilnius, Lyda ir Gardynas pri
klausytų Lenkijai.

Tai yra melas, kursai šiandie kiekvienam aiškus, nes 
ir patsai Vilniaus užpuolimas buvo padarytas sutartinai 
su centraline lenkų kariuomenės vadovybe, su žinia Lie
tuvos išgamos Pilsudskio.

Jau buvo pirmiaus pranešta, jog Tautų Sąjungos 
kontrolės.komisija buvo nustačiusi karo paliaubas ir su
stabdžiusi mušius tarp lenkų ir lietuvių nuo spalio 6 die
nos 10 vai. iš ryto; o spalių 6 dieną, 6 vai. vakare, lenkai 
nepaisydami nė padarytosios su mumis sutarties, nė Tau
tų Sąjungos įsakymo ,pradėjo pulti visu frantu musų 
kariuomenę apie Varėną ir Bekšus, ir tokiu budu sulai
kė musų kariuomenę apie Varėną, užėmę geležinkelio 
stotį. Spalių 7 dieną lenkų kariuomenė pradėjo antpuo
lius apie Bastūnus (geležinkelio stotis, kursai eina nuo 
Vilniaus ant Lydos) ir lietuviai negalėjo atitraukti savo 
rezervų nuo Varėnos, ir nė dalios kokios kariuomenės 
nuvežti geležinkeliu nuo Varėnos Vilniaus, link, nes len
kai buvo užėmę Varėnos geležinkelio stotį. Iš to yra 
aišku, jog Zeligowskio maršavimas ant Vilniaus buvo 
paremtas ir kitomis lenkų kariuomenės dalimis ir šian
die tebėra remiamas.

Lietuviai yra išviję vokiečius bermontininkus, ir nė
ra abejonės, jog jie išmuš prigaulingai įsiveržusius ir 
lenkų dvarininkų atvestus Lietuvon poznaniečius, gali- 
cijonus ir kitus lenkus, kurie yra kaip koks maras už
griuvęs ant Lietuvos.

Lietuvoje musų žmonės yra nusprendę iki paskuti- 
nosios kovoti ginklu prieš tuos uzurpatorius, organi
zuoti partizanų burius ir šaulius, ir vilingas, melu prisi- 
metęs priešas bus iš Lietuvos išvytas.

Lietuvos žmonėms tenka didis ir sunkus darbas, bet 
tam darbui privalo padėti ir Amerikos lietuviai. Dėki
tės, broliai ir sesutės, prie tos kovos, kuo tik galite pa
dėti, o ypač Amerikos doleriais.

Savo valdžios raginamas, šiuomi kviečiu visus, ko
kioms tik kas organizacijoms priklauso, dėtis visa savo 
energija prie Lietuvos nuo priešo-lenko išvadavimo, prie 
jos apginimo. Tegul visos paskolų stotys, visos Ameri
kos Lietuvių Rymo-Katalikų Federacijos, abiejų Susivie- 
nyjimų, Tarybų, Fondų, Liet. Socialistų Sąjungos ir Lie
tuvių Piliečių Sąjungos įstaigos per savo narius ir or
ganizacijas neatidėliojant nė dienos skubinas rinkti au
kų tėvynei ginti, o ir pačių Laisvės paskolos bonų kuo- 
daugiaus parduoti. Suvienodijimui gi viso pašalpos ir 
gynimo darbo tesiunčia visos organizacijos ir pavieni 
asmens surinktas aukas Lietuvos gynimo reikalams per 
Lietuvos Misiją, kurioj Majoras P. Žadeikis yra musų 
kariuomenės, o kun. J. Žilius musų Šaulių organizacijos 
atstovai. . . .

Šiandien Lietuva yra didžiausiame pavojuje ir nuo 
Jūsų, sesutės ir broliai amerikiečiai, pagelbos daug kas 
pareis. Todėl stokite visi darban.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Armenijon.

13. Turki- 
spekos eina 
•imis vyriau-

jos nacionalistų 
prieš armėnus 
siais keliais, Karšo tvirtovės i 
kriptimi, pasak čia gautų ži
nių.

;.......................... . . . .. f(iruzmai irgi rengiasi apginti : 
savo nibežių. I no pačiu laiku ■ 
bolševikai gabena karo mede- [ 
gą į Trebizondą, prie Juodųjų [ 
jurų.

(Iš Konstanlinouolio sp. 11. i 
d. pranešta, kad Armėnijos res- ( 
publika paskelbė karą prieš j 
Turkijos nacionalistus ir išgavo 
gvaranliją Gruzijos valdžios ne 
utrališkumo).
šaukiasi Amerikos pagelbos.

KONSTANTINOPOLIS, sp. 
13. Armėnijos valdžia papra
šė komanduotojo Jungi. Valsti
jų torpėdino laivo Borie pro
testuoti valstybės departamen- . 
tui VVashinglone prieš Turki
jos peržengimą taikos sutarties . 
turkų nacionalistų įsiveržimu 
į Armėniją ir paprašyti Jungi. : 
Valstijų pagclbos Armėnijai.

LONDONAS, spalių 14. - 
Anglijai gręsia svarbia ilsis jos 
istorijoje streikas, kuris gali pri 
vesti visą šalį prie industrinio 
krizių. Angliakasiai didele di
džiuma balsų 'referendumu nu 
tarė atmesti valdžios ir kasyk
lą savininkų pasiūlymą ir pra
dėti streiką subalos naktį. Tai
gi jei valdžia iki tam laikui ne
duos, pašildymų, 800,000 anglių-, 
kasių panedėlyj į darbą nebe
ateis.

Šiandie buvo angliakasių at
stovų susirinkimas, kuriame lik 
nedidele saujaJe delegatų sto
vėjo už arbitraciją., Visi kiti 
rėmė streiką. Byto įvyks pil- 

Vargiai butu drįsęs I ll(),11()j° komiteto susirinkimas, 
kuris galbūt bandys susižinoti 
su valdžia ir jei galima bus, at
naujinti tarybas.

[ Taipjau tikiniąsi, kad neuž
ilgo įvyks trilypio susivienijimo 
- angliakasių, geležinkeliečių iė 
transporto darbininkų — susi
rinkimas, kuris gal dar bandys 
sutaikinti angliakasius su val
džia.

Tuo taių>ii abi pusės, kaip an
gliakasiai taip ir valdžia, ren
giasi prie streiko. Jei kiltų an
gliakasių streikas, gal daugelis 
darbininkų liktų be darbo, ka
dangi daugelis dirbtuvių turės 
užsidaryti delei stokos kuro. 
Tada visos šalies ekonominia
me gyvenime pasidarytų kri
tiška padėtis. Dideles Yorkshi- 
re ir kitų distriktų geležies lie
jyklos jau dabaT rengiasi prie 
užsidarymo.

Angliatkasdai reikalauja pa
kelti algą po 2 šilingu į dieną ir 
nupiginti anglis vartotojams. Jei 
angliakasių reikalavimas butų 
išpildytas, kasylklų pelnas su
mažėtų $150,000,(XM) į metus. 
Turit ar dar daugiau valdžia ir 
dabar išleidžia užkariavimui 
Mesopotamijos, kurios pavergi
mas darbininkų neapeina ir ne- ! 
bus jiems naudingas. Balsuo
jant už streiką buvo pąduota I

Pasak “Kur-. 
vice-premieras

pasilikti arba 
arba būti pri-

Šalis,

“ELTOS” TELEGRAMOS.
KAUNAS, spalių 11. — Po atkaklios kovos spalių 9 

dieną ligi 10 vai. nakties lenkai užėmė Vilnių. Laiko li
niją Vilkininkai, Senieji Trakai, Vaka Kowienska, Ras- 
kazy

Lenkų pajiegų nesudaro Rytų Lietuvos gyventojai, 
kaip kad lenkai skelbia, bet yra grynai lenkų dalis, kaip 
poznaniečiai, galicijonai ir kiti. Jų besivadinimas lietu
viais yra tik mistifikacija pasaulio akims apdumti.

Lenkai ateina kaipo bermontininkai; jų kariuomenė
tai dvarponių gvardija su ^en?rolu ,^.ligovsKi? I nia ir jos įsakymu, 
ky, kuris Vilniuje sudarė naują valdžią su Abroman- . kal jie
čium, Bobiškiu (?) ir kitais. Jie reikalauja, kad mes Vilniaus, neiššauk-
apleistume teritoriją ligi demarkacijos linijos, kaip K -, lan i visUQtino 1)aJsipktinimo, 
kia buvo pirm Rusų puolimo, ir Vilniaus puseje plebisci- 1)UolilllQ kad
to ar Steigiamojo Seimo. ‘ išpradžių padarius Vilniuje ne-

Nuspręsta prieš tuos uzurpatorius gin u ov . “nepriklausomą” valstybę, o
Kuoplačiausiai organizuojami partizanai, šauliai. lsa' paskui jQ aneksavus].
koma arklių mobilizacija. — “Elta . |----------------- -----------

—- ------------------ - , e Tiue translation filed with the post-
U ATIMAM «nnliu 11. — Visos ministerijos /Spalių O master at Chicago, III., Oct. 15. 1920 
iyAUIN2\o, sp ų---  i as required by the act of Oct. 6, 1917

| TAUTŲ LYGOS KOMISIJA 

NORI VILNIAUS LENKUS
IZOLIUOTI.

ir 9 dieną evakuavo Vilnių. Diplomatinis korpus liko 
Evakuacija pilnoj tvarkoj. ... •

Mūsiškiai mušasi su lenkais arti Vilniaus. Kovoja 
iki paskutinio kraujo lašo. Organizuojamas raitelių 
pulkas vardu Geležinis Vilkas.

Musų Vyriausybė prašė anglų, prancūzų ir italų at
stovų savo vardu imti laikinąją komandą Vilniuje. Re- 
boul yra miesto komendantu. Musų kariuomenė ir mili
cija yra jų žinioje.

, kimę, jeigu jis nežinotų, kad 
kiekvienas lenkas nori Vilniaus 
aneksavimo. Ir veikiausia tas 
ir atsitiks.

[Tas kartu yra dar vienu pri
rodymu, kad gen. Želigowskis 
vtikė su Lenkijos valdžios ži- 

Kada len- 
jie negali pul- no j o delei turkų progreso Ar

mėnijoj. Armėnijos valdžia ne 
gali padaryti tinkamo pasiprie
šinimo. Borie komanduoto jas 
pranešė čionai inei Amerikos 
ambasadai, kad Armėnijos ar
mija yra pavojingoje padėlyje. 
Stoiką kuro geležinkeliams la
bai trukdo kariuomenės judėji
mą. L

Turkai paėmė geležinkelio 
stotį Sarikamyah, ant Kars li
nijos ir suėmė didelius Ameri
kos šelpimo komiteto sandėlius.

lankai siūlo tarybas Lietuvai, 
bet Lietuva reikalauja lenkų 

išsinešdinimo iš Vilniaus.

LONDONAS; spalių 14.
D-ras šaulys, kaipo Užsienio Ministerijos atstovas, Lolldon Times gav() Kati 

ir Dras Jonynas, kaipo vyriausybės įgaliotiniai, pasiliko no ka(1 taulų lygos -komisija 
Vilniuje.

Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija spalių 9 dieną' 
iš Suvalkų per Kauną išvažiavo į Vilnių. — “Elta”.

RAGINA PANAIKINTI KARO 
SKOLAS.

Taiką galima nusipirkti, 
Bryan.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 15, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ARMĖNIJA PASKELBĖ KARĄ
AZERBAIDŽANUI. f

seredos ryte sąryšy]' su Vilniaus 
nuotikiais išvažiavo į Suvalkus.

Tikiniąsi, kad komisija re
komenduos pasfkirimą kontro
lės, kad neprileidus susisiekimo 
tarp Lietuvos sostinę Vilnių lai
kančio gen. Želigovvskio drvizi-

gimdymo tokios dvasios, kuri
pašalintų svarbiausias nesutiki-
mų tarp valstybių. Kaip dabartį08 ir Varšavos, kad tuo budu 

'gi yra, talkininkai negali atmo-1 Privertus tų divizijų kapitnlrno-
kėti Jungi. Valstijoms skolų ir, • 1 ....
kad jas atmokėjus, jie turi iš-1 Korespondentas sako, kad jau 

'rinkti tų sumų iš nugalėtųjų ša- nriremųstoma rimtai apie gali- 
kių, kartu ir su savo reikalavi- lcnkli Puolimo ant Kau‘

„ .. . _ , mais. O to negalima padaryti tBrotnernood I- .nepasejant diegų dar kruvinęs- 1 
niam karui ateityj.

sako

\VASHINGTON, sp. 14. 
\Vm. Jennings Bryan kalbčda-i* 
irtas čia World 
kongrese, pasakė, kad amžiną 
pasaulinę taiką galima nusipirk t 
ti su 10 bidonų dolerių, kuriuos 
talkininkai skolingi Amerikai. 1 SKAITYKIT IR PLATINKI!

Jis sakė, kad panaikinimas
4

no,
Ino pačiu laiku Lietuvos va’ 

l dzin atsisako kokias nors 
tarybas su gci . 7?ligowskiu.

Užrubcžinės n‘sijos su.T*sžo 
i Kauna.

Lietuvos delegacija Lotadoae

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 14 d. užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ................ $3.50
Austrijos 100 kronų ............ <$0:39
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.40
Danų 100 kronų ..................  $13.85
Finų 100 markių .................... $2.95
Francijos, už $1 ........ frankų 15.20
Italijos, už $1 ................. lirų 25.25
Lietuvos 100 auksinų ............. $1.6Q
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $80.95
Norvegų 100 kronų................ $18.70
šveicarų 100 frankų $6.22,
švedų 100 kronų ....... £19.65
VokiecTų 100 markių ........... $1.66

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 13. • Pasak čia gautų ži
nių, Armėnija laike pastarųjų

True translation filed with the post- Perskiros kas dešimt minučių, 
master at Chicago, III., Oct. 15, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

JUNGT. VALSTIJOS ESAN
ČIOS PRIEŠINGOS LENKI

JOS GROBIMAMS.

KANSIS CITY, Kas. — Cir- 
' cuit teismo perskirų malūnas 
i veikia labai gerai ir išduoda per 
; skiras kas dešimtį minučių ar 

WASHINGTON, spalių 4. - dar greičiau. Prie perskrų dir- 
Šiandie iš autoritetingų šaltinių ba penki teisėjai ir jie vieni 
patirta, kad Jngt, Valstijos ne- ‘ t;j; .... * '
pritardamos Busijos sovietų i davime perskirų. 
valdžios siūlomam alsižadeji 
mui savo teisių ir 
koncesijų Ghinijoje, taipjau nė-

• šimtas automobilių savinin- t ra prisirengusios priimti kaipo 8į penki teisėjai ir j 4 dienas vi- 
kų vakar tapo nubausti po galutiną jokio nustatymo ru-. 
penkis dolerius ir užsimokėti bežiaus Rusijos-Lenkijos rūbe-1 
teismų lėšas. Tai dėlto, kad jie žiaus, padaryto Lenkijos ir HU’ - 
nepaisę esamų miesto valdžios sijos taikos Sutartyje, jei tas 
patvarkymų. rubežius įeina į senosios *

----- -- ----- -— monarchija toritori/ą. J

skelbimą karo, šį sykį prieš 
naują valstybę Azerbaidžianą. ‘ 
Pradžioj savaites Armėnija for- . 
tnaliai paskelbė karą Turkijos 
nacionalistams. Sakoma, kad 
armėnai smarkiai priešinasi na
cionalistams.

už kitų lenktyniuojasi greitume 
. Teisme buvo 

susirinkusios 375 perskirų by- 
koncesijų las, nuo kurių teismas sumanė 

apsivalyti. Prie darbo stojo vi-

sos iki vienai bylos Buvo isva-

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
«XT A TT T T V M n C’>
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[Teatras ir Balius
rengia x'

“SIETYNO” MIŠRUS CHORAS
Nedėlioj, Spalio-Oct. 17 d., 1920

M. Meldažio svetainėje,
2242 West 23rd PI.

NAUJIĘNOS.CHcago, DI. 
H—ĮFL* IMI.

Kas Dedasi Lietuvoj
gimnaziją, nes visoj apylinkėj 
nėra didesnės mokyklos, be 
pradedamosios. [“L. Uk.”]

Latvijos dvarų nusavinimas.

RYGA. Laivių Steigiamasis 
Seimas nigs. 7 d. 79 • balsais 
prieš 65 priėmė žemių fondo 
įkūrimą, kuriuo nusavinant 
dvarų savininkams paliekama 
žemes plotas vidutinio valstie
čio ūkio didumo Leta).

ą MvUW oVvIlvJV

“SVETIMAS DIEVAS“
Drama trijuose veiksmuose, parašyta Br. Vargšo.

Taipgi dainuos "Sietyno” M. Choras ir griežš puiki muzika, todėl 
bus galima linksmai praleisti laiką.

Atsilankusieji j šį vakarą, tikimės bus užganėdinti.
Durys atsidarys 6 vai. vak. Lošimas prasidės 7 vai. vak.

Kviečia KOMITETAS.

Metines Sukaktuves balius
Rengią

Dr-ja Lietuvių Moterų Pašelpinio Kliubo 
Nedėlioj, Spalio-Oct. 17 d., 1920 

Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c ypatai su war tax

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės meldžiame 
atsilankyti ant musų iškilmingo vakaro. Taipgi bus 
ivairiu pamarginimų ir dovanų.

Kviečia KOMITETAS.

METINIS TEATRAS IR BALIUS
Rengia

Did. Liet. Kun. Keistučio Pas. ir Pol. Kliubas 
Subatoje, Spalio-October 16 d., 1920 m.

C. S. P. S. Svetainėje, 
1126 W. 18 gatvė 

Stato scenoj vienveiksmę dramą, 
SALOMĖJA 
Herodienės duktė.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės. Jei norite praleisti linksmai 
laiką, užkvicįiame atsilankyti ant augščiaū minėto vakaro. lama- 
tysite pirmu kartu lietuviškoje scenoje niekur nematyto veikalo.

* Salomėja, tai yra didelis, gražus ir žingeidus veikalas. Taigi 
Keistučio kliubas savo spėkomis perstatys.

Gabiausi artistai vaidins, todėl nepamirškite Spalio 16 dienos.
Po perstatymo bus smagus lietuviški šokiai, griežiant p. Grušo 

Orchestrai iki vėlybos nakties.
Pasarga: Durjs atdaros 6:30 v. v. Uždanga pasikelia 7:30 v. v 

įžanga $1.00, 75c ir 50c. Kviečia KOMITETAS

Pamituvis, Šimkaičių vai., 
Raseinių apskr.

Rugpiučio 28 d. buvo Vals. 
Sąjungos kuopos susirinkimas. 
Susirinkimui buvo t pranešta
apie šaukiamą Kaune suvažia
vimą.

Susirinkimas nutarė: 1) že
mė turi būti nusavinta be atly
ginimo; 2) žemės turi gauti 
tie, kurie ją dirba; 3) turi būti 
sutvarkytas žemės paskirsty
mas j rūšis, nes dabar suskirs
tyta yra į 1 rūšis taip, kad vie
nai kuriai rūšiai priskirta ištisi 
valsčiai, nors tame pačiame 
valsčiuje yra visokios rūšies že
mių.

Į suvažiavimą išrinkta atsto
vu K. Norkus. Nario mokesnio 
nutarta mokėti po pusę auksi
no.

Kruopiai, Šiaulių apskr. Tai 
ramus kampelis. Žmonės bauu 
gųs, jei kas baugina, bet geros 
širdies. Jokio ratelio: nei jau
nimo, nei blaivybės, nei ūkio, 
nei kooperacijos, nieko o nieko, 
be snapso, koi (avimų, vakaruš
kų. Pypkorių draugija kuo 
plačiausia: nuo 10—12 metų 
ligi gilios senatvės ruko, kas 
tiktai gal pypkę dantyse išlaiky
ti. Knygyno nėra, laikraščių 
mažai kas skaito, žodžiu sa
kant, retenybė visoj Lietuvoj 
ant:ą lokį kampelį surasi, kaip 
Kruopiuose. t

Nors vasarą būdavo geguži
nės, bet lai tik iš vardo. Teisy
bė, nėra kas peikti, kadangi nė
ra k u c gražaus pavyzdžio maty
li arba visai nėra tokių žmonių, 
kurie butų tam pasišventę. A- 
pie chorą ir dainas nėra ko ir 
kalbėli. Žaislai daugiausia bū
davo vis latviški.

Musu žmonės taisė tik tuos 
kelius, kuriais važiavo vysku
pas, o kur vyskupui nereikėjo 
važiuoti, — tie keliai liko netai
syti.

Kruopiuose reikėtų įtaisyti

4>—i ..........................

Ar myli muzikę?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244
h. ....... ii.. ■■■■■■■.

Dr.C.Z. Veželis
Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo buteli

BAMBINO

Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avc. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drovew*7042

Tel. Yards 8654Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli ji! Jie prašo jo 
daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.

Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & C0., Bu«h Terminai BHg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Mm. A. Michniewich

LIETUVIS ;
VAISTININKAS A. BELSKIS

Nupirko Bischoff’o Aptiekę
1900 South Halsted Street

Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
Tel. Canal 114.

, I ..... : ---- L.
■■iiiiiiiiii

Šiuomi pranešu Savo draugams ir pažįstamiems, kad aš atidai iau 
Biliūną, kuriame pardavinėsiu labai gardžius gėrimus, lodei užpra-==j 

iu visus atsilankyti ant iškilmingo atidarymo subatos vakare, 1b <<-|g= 
== spalio.

CEZARAS PAPLAUSKUS,
716 W. 22nd St. Chicago. ’ ___ ______

■

I ELEKTRA I
šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmdkėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Prea.

1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892. Chicago, UI.

AKUŠERE A
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgui prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai' pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims* ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki ▼»*! ▼

PALIKTA STOKAGE’Y
$35.00

Dykai deimanto adata 
Ir 24 parįnktiniai re
kordai. Gražus dideli? 
Victrola, kaip naujas, 
vertas $185, u ž 

$35 Gvarantuotaa 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai 'gralių 
sulyg Šios dieuoB ra
kandų seklyčiom! 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedaliomis iki 4.

■ ■ • •
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Vilniuje.
—Pirmoji Vilniaus teknikos 

mokykla. Rugsėjo pradžioj 
steigiama Vilniuj pirmoji vi
durinė teknikos (anot Švieti
mo Ministerijos 'nustatytos ter
minologijos — augštesnioji) 
Susisiekimo Ministerijos mo
kykla. Mokslas joj turės pra
sidėti kiek pavėlintai, kadangi 
organizavimo darbui teks trys, 
keturios savaitės.

Ne lik Susisiekimo Ministeri
jai, kur trūksta teknikos jėgų, 
bet ir pačiai visuomenei profe
sionalinės mokyklos reikalas 
visai, rodos, jau yra pribren
dęs: jaunuomenės tarpe daug 
yra tokių, kurie dėl įvairių 
priežasčių neišėjo laiku pradė
tąjį mokslą, vėlesniam amžy 
jaučia rimtų pobūdžių, gabumo 
ir noro turėt profesiją ir apimt 
visuomenės ūky tam tikrą 
vietą.

Tiem pirmiausia ir skiriama 
yra steigiamoji teknikos mo
kykla. Todėl į tą mokyklą, ne
žiūrint još programo rimtumo, 
priimami asmens, kurie turi 
žinių lik iš 2-jų progimnazijos 
klasių. Mokslo intensingumas 
pačiam teknikume prašalins tą 
bendrame išsilavinime spragą.

Išėję 4 gimnazijos klases ar
ba tam lygų mokslą galės stoti 
į 2-rą tek n ik ūmo klasę; juos 
manoma priminėt mėnesių 
anksčiau, prieš mokslo metam 
prosidedami, kad sektųs su 
jais išeit specialinius pirmos 
klasės dalykus ir jau nuo mok
slo pradžios varyt antros klasės 
kursą. Tačiau dėl lėšų stokos 
ir vėlaus laiko šiemet galės būt 
atidaryta pi rajoj i tekninkumo 
klasė. [“V. Aidas.”]

Didžiausis Orėsiu Išparda
vimas Chicagoj šiandien 
bus šioj Musu Krautuvėj

Esame paėmę keletę šimtų naujų rude
ninių dresių iš reguliariško stako ir pažy
mėjome tik ant Subatos

t

3

Reta proga yra pirkti nepaprastai gėrę 
dresę su dideliu sutaupinimu. Kiekviena 
dresė šiame išpardavime yra paimta tie
siai iš sankrovos. Materija naujausios 
mados. Trikotines, serge ir satins gra
žiausiu aptaisymu su embroideriais, brai- 
dais ir guzikais. Modelis yra populeriš- 
kas tiėsios-linijos ir gražiai atrodo. Sai- 
zas 16 iki 44.

Mėsos Išpardavimas
SUBATOJE VISĄ DIENĄ.

Sirloin Butts ypatingo 
parinkimo be kaulų ar 
atmatų,

Native Steer virimui
jautiena už

10V2Csvarą

ANT PARDAVIMO SUBATOJE NUO 
9 VAL. RYTO IKI 3 PO PIETŲ

Vyry Union Siutai 
Ekstra stori, sunkios vogos žieminių nierino 
worsted sunkus, geriausi musų $3.50, Suba- 
tbj nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų siutas

t

Amerikiečiams 
patarimas.

“Vilniaus Aidas” rašo:
Daug buvo rašyta ir kalbėta 

apie lai, kad sugrįžę iš Ameri
kos lietuviai įneš naują srovę 
Lietuvon. Daug tų amerikiečių 
jau grįžo. Bet naujienų kol kas 
nepastebima. Gal dar perą irks- 
ti, nes dar lig šiolei jie neapsi- 
žiiuejo. O gal, apsižiūrėję, jie 
vėl trauks į aną jurių-marių 
pusę, kur jau yra pripratę prie 
sąlygų.

Mat, mažne visi lietuviai 
amerikiečiai yra Lietuvos so
džiaus padaras. Didesnė jų 
pusė platesnio Amerikos, gyve
nimo neturėjo progos pažinti. 
Jie iš p^ pradžios įlindo į dir
btuvę iryvisą laiką vieną darbą 
dirbo. Dabar, pažadinti, ame- 
rikėnai sukiibinasi į tėvynę, ma 
nyduini, kad nepriklausomoji 
Lietuva paruoš jiems darbo. 
Tuo tarpu, sėdint gimtiniame 
sodžiuje pas brolius, draugus 
ir senuosius pažįstamus, patsai 
darbas neatsiras. O pinigai 
kasdien vis eina mažyn. Tiesa, 
amerikiečiai, palyginus su mu
mis, turtingi žmones. Savo do
lerius išmainę, jie gauna daug 
auksinų. Tais auksinais jie 
daug ką galėtų nusipirkti, tik 
ne sodžiuje.

Reiklų jiems skirtis su kai
mu, kur dabar gana daug ge
riama alaus ir degtines ir vel
tui aušinamas sugrįžusio ame
rikono protas.

Amerikiečiai kiek pripratę 
prie miesto. Taigi ir Lietuvoje 
patartina į miestus kraustytis 
gyventi. Tie, kurie turi pusėti
nai pinigų, dabar galėtų mieste 
pirktis namų, taisytis dirbtu
vių, pradėti manytis prekyba

už svarą .... 23^20
Native Roiled šonkau-
lių kepimui už
svarą

Fancy Pot kepimui la

bai puikus,

16/20
Fancy Pork kepimui

svaras..... 25'/2C

svaras

Naujai padaryta suin- 
mer arba Salami Sau-

sage už s v.......  35c

Naujai padaryta Ham- 
bift-ger steak,
svaras

Jaunų vištukų sva-

34/2Cras

Subatoj 9 A. M. iki
3 P. M. •

Puikiausis round steak Fourąuarter veršienos

svaras

Pork arba frankfurt
dešros, geresnės

< 19csvaras

svaras 1412C

Fourąuarter

specialiai sv.

avienos

141.c

ANT PARDAVIMO VISĄ SUBATOS DIENĄ

Vienas augštas kenas Evaporated Milk už q 
su pirkimu vieno svaro kavos uz 45c.

Viso pirkinys 46c

iV 11. Antai Vilniuje ir Kaune 
daug kas dabar nebrangiai par- 
<H»4uAuaniu$. Musų amerike- 
riams nereikėtų žiopsoti, nes 
šį yukiiiila daugiau nebegrįš: 
ruimai ir kili daiktai vęikiai 
iĮlis brangti, ir kišenių j e pini
gų kasdien bus mažyn. Tuo 
tįrjju įgyla nuosavybė duotų 
tjhug pelno ir patikrintų senat
vę. Taigi, amerikiečiai, naudo
kitės proga, kol nevėlu.

ANT PARDAVIMO SUBATOJE NUO
9 VAL. RYTO IKI 3 PO PIETŲ

Moterų Pančiakos
Naujos mados lisle Burlington brand pirma 
gerumo, juodos, rudos ir baltos, saizas 8’/2 
iki 10, nepaprastas papiginimas, pora už

48c
ANT PARDAVIMO SUBATOJE NUO

9 VAL. RYTO IKI 3 PO PIETŲ

Crepe de Chine
40 colių pločio crepe de chine, visam gatvės 
ir vakarams uždangos, juodos, didelės vertės, 
visos šilko. Subatoje nuo 9 ryto iki 3 po pie
tų specialiai už jardą

$1.59
ANT PARDAVIMO SUBATOJE NUO

9 VAL. RYTO IKI 8 PO PIETŲ

Veltinės Šliurės
Moterų tikri pagabųs'minkšti, šilti šliperiai, 
minkšti padai, visokio dydžio, Subatoj nuo 
9 ryto iki 3 po pietų pora

$1.39
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{ KORESPONDENCiJŪS
KENOSHA, WIS. —J

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Jūsų vaikų paveikslai nuimami 

čia veltui.

Rugsėjo 27 diena su mumis ■ 
atsisveikino musu šaunus dar- J 
buotojas pik Povilas Beišys, Jis ■ 
iškeliavo su šeimyna į Lietuvą. J 

P. Beišys paeina iš Viduklės, ■ 
Raseinių apskr.. iš neturtingų H 
tėvų. Atkeliavo i Ameriką 1907 ■ 
metuose, ir tuojau prisirašė » 
prie šv. Petro dr-jos. Vėliaus ■ 
pradėjo dalyvauti prie Šv. Pel- ■ 
ro parapijos choro, kame bu- ■ 
damas atsižymėjo teatrališkuo- n 
se veikimuose: ypač gerai vai- ĮJ 
dindavo žydo rolę. ■

Vėliau, 1912 m. spalio 12 d. 2 
tapo sutverta Birutės Dainorių ■ 
dr-ja, ir t*. Beišys buvo išrink- J 
tas jos pirmininku ir pirminiu- ■ 
kavo iki 1919 m. 1913 m. tapo g 
Įvestas našalpinis skyrius ir® 
pavadintas “Birutes” Dainos ir m 
Dramos dr-ja. P. Beišvs labais® . 'Mmylėjo Birutę ir dnbo kiek gn-lai 
ledaines jos naudai. taip kad 
Birutė i trumpą laiką išaugo Į 
didžiausi i ir turtingiausia vie
los dr-ją. Prasidėjus Lietuvos 
L. Pr-kolos reikalams, P. Bei
šys tapo išrinktas nuo Birutės 
atstovu ir pasižimėjo savo 
bštumii. L pardavė bonų

Bilo ką pirksi vaikų drapanų departmento ant ■ 
antro flioto, tas suteiks teisę vieną paveikslą veltui n*"""* 

gauti tavo vaikų iki šešių metų amžiaus. Paveiks- g 

las imamas musų krautuvėje per ekspertą. '

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Taupąs tėvai perka pas mus eilę i 
}J drapaną vaikams.......g už S14.00:

■■ Pasirink iš Norfolk siutų, jaunuoliams, over- ■ 
■ M kautų ir makinaw — bile eilę iš dviejų šmotų už * 

K vieną kainą, vaiko pilnam žieminiam aprengimui. £ 

Geriausios vertės.
L. Klein, Ist fl.

' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Dr. A. R. Blumenthal

15(100 doleriu.
ant

51-as METINIS IŠPARDAVIMAS
Pirmyn ir pirmyn smarkiai eina musų penkiasdešimts-pirmas mėtinis apvaikščiojimas progresuoja Subatoje, mu

sų pirmoje savaitėje išstatys daugelj brangiai apkainuojan eios laimės pirkime dėl “visokių ir dėl visų dėvėjimo”. Taip
gi ypatingos kainos musų krautuvėje ant dry goods visokį osdeskripcijos išvaizdoj, kad savaitė pasilieka efektu Subat.

SUDĖTINIS SIUTU IR ©VERKAUTU IŠPARDAVIMAS
Tamistai reikmenis

žieminių drapanų

vienos kainos

Kada P. Beišys pranešė 
Birulės mitingo jog iškeli; 
i Lietuva, tai Birutė nutarė su- m 
rengti išleistuvių vakarėlį ir J 
atminčiai nupirko auksinį laik- ■ 
rodėlį. Taipgi Lietuvos L. Ko- J 
mitetas nupirko auksini žiedą ■ 
už jo energiška pasidarbavimą. H

Rūgs. 27 d. Šv. Petro par. * 
salėje buvo surengtos išleistu- B 
vės. Susirinko apie 60 jo arti- 
minusių draugų ir draugių kad B 
atsisveikinus ir palinkėjus jam ■ Į u I (į)
kilmingos keliones. Jonas b | ©
Trakšelis atidarė vakarėlį su ■ 
trumpa prakalba, A. Kvedaras n į 
įteikė dovanas nuo Birulės 
dr-jos ir Lietuvos L. P. Stoties.---------------------------

Vienam iš svečią prisiminus gusiųją Lietirvoje, 
kad parinkti auką ir įteikti mesta $32 su centais.

Ilgai mes. minėsime P. B išio 'įti, o ipatingai moterys su 
finansų ministerijai dėl suvar- darbus.*

{laimingos kelionės ir
■ darbuotis tėvynės ir žmonių ge 

' rovei.

kad parinkti aukų
Bcišiui kad perduotų Lietuvos

DATRIJOTIZMAS
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

re j o 20 melų
■ vaikščiojimą.
* kad nuo 2 vai

Spccialis

51-as metinis

ypatingumas.

Taip-gi gali tamista pasirinkt du siutu arba du ©verkautu už $65
šita eile drapanų ant išpardavimo turi atvesti tave šią Subatą nepaisant ar tau tuojaus 
reikia drapanų ar ne. Tai yra ganėtinai svarbus realizuojantis išnaudojimui progos, ku
ris sutaupius žymią dalį ant ko mes manome, kad tai išimtinai netikėta proga, kad už
ganėdinti pirkėjus rudens ir žiemos drapan as šiame besibaigiančiame sezono ore.

GERUMAS tai yra specialia ateities pagabumas šis išpardavimas. Tavo optimistiškame laike, ne
reikia tau mąstyt, kad gavus siutą ir overkautą tokio gerumo, kaipo mes esame išstatę ant pardavi
mo, su tokia kaina, kuri yra daug mažesne, negu tavoro vertė. Nors tavoras yra išskirstytas keturių 
vėjų, vienok nereikia abejoti drapanų pirkimo reikalu.

Siutai ir ©verkautai padaryti dėl šio sezono, išdirbimo ir atstovaująs vėliausias ten
dencijas materijos, kolerio, mados ir patrenos. Geriausias užsiganėdinimas ilgam ne
šiojimui užtikrinimas arba pinigai grąžinami.

VYRL DVEJŲ KELINIŲ SIUTAI — Mums geriau ži
noma “Double Life” siutai, kurių reikalavimas daugi
nasi kasdieną, kadangi žmo- L_
nes apdainuoja didelę vertę. A
šie siutai verti kainos be eks- J ■ B
tra kelinių. Mados ir mieros AjlBB
dėl vyrų ir vaikinų, didelis iii U ■ 
taupumas ————

“PATRICK” DULUTH O’COATS, tai puikus Northland 
overkautai padaryti “Patrick’o” iš avių vilnų, kurios 
voliojasi sniege. Jie visi vilno- — ^^B
niai, sunkus ulsteretiškos ma- < > Jul 
(los, “didesnės negu oras”, “ža- ųj
liai žilas” ir tamsių kolerų; gc- j M jn 
riausio padarymo. Augščiausios V, & JN
vertės 1

Drapanos pirktos čionai, yra prašinant os, taisomos per metą laiko veltui.

buvo
ko. žmones pradėjo nerimau- 

■ ‘ »• * *f5l< * nd 11111-
sakome jam: žais vaikais, kurios sėdėjo ir 

sugryžus žiurėjo į plikas sienas jau nuo

sukaktuvių ap- 
Buvo garsiu ta 
prasidės progra-

B žmonių jau buvo geras būrelis
■ ir laukia to programoj jau iš-
■ mušė 3-čią vai. ir vis dar nieko
■ nesulaukia, bet susirinkusieji
■ vis dar rodė savo kantrumu ir

*■

■i sėdėjo ramiai. Išmušė ir 1-ta

pat 2 vai.
Paskui pasigirdo “balsas”: 

(‘ikite visi ir sėskitės, jau prasi
dės: jau kunigėlis ateina.” Įei
na į salę vietinis klebonas ir 
kitas koks kunigas, ir tuojaus 
programas buvo pradėtas.

Tada tik publika suprato, ko 
taip ilgai buvo laukiama...

Oi, oi! kada mes nustosime 
kunigams vergauti ir jausimės, 
kad esame žmones! —Draugas.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kam p. 47 SL 

sphone Yards 4317 
Boulevard 6487

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

Telephone

.............. , . ............... —
DR. CHARLES SEGAL ’

Praktikuoja 15 metai
Ofisas

4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 
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. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canai
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonai:

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 Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

me-

bei

KARDAS
Laisvamanių mėnesinis laikraš

tis— Žurnalas. Su daugybe gra
žių paveikslų ir žingeidžių pasi
skaitymų. Apart moksliškų raštų 
ir dailiosios literatūros taipgi į 
kiekvieną Kardo numerį kunigas 
Bimba pasako pamokslą apie vi
so pasaulio nuotikius.

“Kardo” prenumerata 
tams $2.50

“Kardo” pr. Lietuvoje 
užrubežyj $3.00

“Kardo” pavienis numeris 25c.
Kas nori gauti vieną “Kardo” 

numerį dėl pažiūros — meldžiam 
prisiųsti 25 centus — invinioję po- 
pieron ir indėję konvertan. “Kar- 

dykai dėl pažiūros nėra siun- 
Visi laisvų idėjų lietuviai “ * “ ■ --- “ »

Lietuvių Laisvamanių 
Amerikoje. Užrašykit 
savo gentims bei pažį- 
Lietuvoje, nes tuomi pą- 
Lietuvos žmonėms nai-

das”, 
čiamas. 
yra kviečiami užsirašyti “Kardą 
vienintelį 
žurnalą 
“Kardą” 
stamiems 
gelbėsite 
kint kunigų įtekmę miniose.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
3 SVARBIOS “KARDO” KNYGOS

“TIKĖJIMŲ ISTORIJA”.
Šitą garsią knygą parašė prof. 

P. D. Chantelpe de la Sausaye. 
Yra tai milžiniškas veikalas suda
rąs net 1086 puslapius. Knyga 
yra papuošta daugybe paveikslų 
visokių tikėjimų dievų, dievaičių, 
relikvijų, šventenybių, šventųjų, 
bažnyčių, šventnamių ir tt.

Šitoje knygoje skaitytojas ras 
pilną apžvalgą visų tautų tikėjimų 
— religijų, jų pradžią, augimą, vy- 
stimąsi, puolimą ir platinimąsi — 
pradedant nuo seniausių amžių, 
baigant dabartiniais laikais. Čia 
aprašomi visi tikėjimai,tikslai, ap
eigos, jų dievai, jų suprątimai apio 
dangų, pragarą, sielos nemirtingu
mą ir tt. Knyga yra didelio forma
to, puikiais apdarais —, aukso ti
tulas ant nugaros.

Knygos “Tikėjimų Istorijos” 
kaina $7.00.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.

Klioštorius ir Jėzuitai arba 
Barbora Ubryka.

Vienas iš žingeidžiausių romanų 
lietuvių kalboje. Tikras nuotikis 
iš Barboros Ubrykos gyvenimo 
Karmelitų klioštoriuj, Krokuvoj. 
Lietuvių kalbon išguldė Dr. A. Ka
ralius.’ šitos knygos kaina tik 
$1.00.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
16 KRISTŲ

Svarbi’ knyga kurioj aprašoma 
apie įvairių tautų Kristus—Krish- 
na, Thulis, Crite, Heus, Thammuz, 
Indra ir tt. Taipgi, šitoje knygoj 
randasi sąrašas 27 garsiausių Bi- 
blijų. Ir, apie 16 panelių šven
čiausių. šitai knygai medžiaga 
imta iš Encyclopedia Britanica ir 
knygos Nature.

Sutaisė T. J. Kučinskas, B. S. 
šitos knygos kaina tik 50 centų.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu. 
Pasarga: Kas užsirašys visas 3 

virš paminėtas knygas 
ir laikraštį, “Kardą”, 
tam nuleidžiama už $10.

Pinigus meldžiam siųsti sekan
čiu antrašu:

KARDAS
1448 N. Paulina St. Chicago, III.

Dept. S

ROCKFORD, ILL.
šiuo laiku lietuvių partijos 

ir sroves čia taip sujudo veikti, 
kad ją darbu ir sekti nebegali 
suspėti. Nedėlioj, spalių 10 d., 
buvo net trijose vielose prakal- 

; bos. ir į visas jas žmonių susi- 
i1 inko. nors jokią spaudinių 
skelbimu nedaroma.

Ta i j) besivadinančios LDLD. 
kuopos (ta firma prisidemgę 
Frainos partijos žmonės) su
rengtose prakalbose kalbėjo 
Dundulis; “Tautiškos bažny
čios” prakalbose — kunigas Ju- 
saitis ir kiti vietos kalbėtojai 
(kun. Jasaitis aiškino, del'ko jis 
buvęs areštuotas ir išgabentas į 
Scrantoną; esą, visai ne dėl 
merginos); pagalios “rymie

čių” prakalbos. Kas tose kal
bėjo, nežinau.

Mūsiškių komunistų padan
gė visai aptemus. Užsiima tik 
savitarpio ginčais. Įdomus da
lykas, kad nežiūrint visos savo 
neapykantos prieš Naujienas ir 
Keleivį, jie kitokių laikraščių 
neskaito, kaip tik tuos savo kei
kiamus ir šmeižiamus laikraš- 
No 6 M S...............
čius. Kurion tik stubon ateina 
Laisve, Naujienos, Keleivis, tai 
pirmiausiai Naujienas ir Ke
leivį besivaržydami1 kiekvienas 
perskaito nuo pradžios iki ga- 
Jn ir niiąVui vėl Inidžin ner rnn- 1 

kų rankas, kuomet į savo L’ais-, 
vę kartais visai nei nepažiūri. 
Ar gal jie išanksto jau žino, kas 8 ryt® 
Laisvoj parašyta?...

Vargdienis.

kas yra reikalinga.
Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 

Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

Serganti žmo- 118s? s Waitanokreipiesi prie x L iB O™ 
daktaro, atiduo
di į jo rankas H M H M itie tuviai-—eiti pas tokį,
kuris turi ilgą
patyrimą ir at- _ .
sargų gydymą, Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
nes tik tokis,
gali suteikti tą, ’ sav0 giminėms LIETUVON, 

kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

Dr.C. H. Hair
WAUKEGAN
PHARMACY,

39 So. State ir kampas Monroe, 
12 flioras, ruimas 112, 

Chicago, III.
Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.

Ncd. 10 A. M. iki 1 P. M.

Res. 1139 Udependence Blvd. Chicagc
Talephon* Vao Buran 294

OR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chrėni«kų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr ver 9G93 

Valandos: 10—11 rj 2—3 po piet 
1 7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

špardaviinas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

, . , . . 1V. i Vy^ ir vaikų mackinaws $7.50 ir
lo ir paskui vėl leidžia per ran- daugiau.
■ ’ ’ * * ‘ | ’ Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.

Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 
Nedėliomi?ryto iki 10 vak. 

iki 6 vak.
S. GORDON, 

1415 So. Halsted Str.

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymą užrašuose.

ir leisk apžiūrėti diplomuo- 
registmotam gydytojui ir 

« * • 1 • • ♦ V . _ .1 •

Ateik 
tam ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

IJGAS.
PATARIMAS DYKAI

~ . Akįs f Kurčios .. Ausįs
Skaudamos Akįs Tekančios Ausįs 
Raudonos Akįs Ūžiančios Ausįs

Akįs Užkimštos Ausįs

Silpnos ..

Raudonos
Žvairos .
Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis) Papūtas

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

120 So. State St., Chicago, UI.
Valandps: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Katnruota Gerkle
Gerklė

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

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 Dearbom 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

i ■■■■■■ d'a'il ■ iiiir
M 
■

Bi

Telephone Yards 1532

DR J. KULIS
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St, Chicago. H

rt

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dantistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakar*

Telephone Yards 5834

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

DR. S. 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.

Telephone Yards 5032

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

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

foR." YUšKa"’-
2 1900 S. Halsted 8t. S
• Tel. Canal 2118 ■*
♦i ■ji Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki g 
H 8 vakare.
• Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466

PRANEŠIMAS " ]

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: L 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

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

!■■■■■■«■■■■■■■■■■■■
Jj Tel. Boulevard 2160 J
5 Dr. A. J. KARALIUS !
■ Gydytojas ir Chirurgas
S VALANDOS: 9—12 ryto J 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Tel. Pullman 3180
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Užsisakomoji Kalnai
Chicagoje — palto s

Metams h - ■ bu
Pusei meta , .
Trims mėnesiams j , »
Dviem mėnesiams „ , ,
Vienam mėnesiui , , „ .

Chicagoje — per naAiotejnfll
Viena kopija , .
Savaitei - , - - t
Mėnesiui f , - ■

Suvienytose Valstijese, m Chicagoj, 
pastų:

Metams - - - . $7.00
Pusei meta , w.v . 4-00
Trims mėnesiams , 2.00
Dviem mėnesiams , - - 1.50
Vienaip mėnesiui T T l .75

Lietuvon ir kitur užsienineegl 
(Atpiginta)

Metams___ - - r $8.00
Pusei meta r . 4.50
Trims mėnesiams __________ 2^5

Pinigus reikia siąst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

18.00 
$4.50 
2.25 
1.75 

, 1.00

08
18
75

Legate 
žmogžudyste.

Vakar Chicagoje pavieto 
kalėjime tapo pakarti du 
žmonės, 
kalteliai. R^to bus pakar
tas dar vienas.

kriminaliai prasi-

Tai skaitosi bausmė.
Bet kas yra bausmė? žmo

gus nužudo kitą žmogų; ji
sai nusideda. Tuomet visuo
menė paima nusidėjėlį ir ati
duoda jį budeliui, kad šis 
nužudytų jį.

Ar prasikaltėlio nužudy
mas ątitaiso jo papildytąją 
žmogžudystę? Ne. Kokia-gi 
tad iš to nauda visuomenei?

Sakoma, kad mirties bau
smė esanti geras dalykas 
tuo, kad ji bauginantį kitus 
palinkusius prie nusidėjimo 
žmones. Bet patyrimas ro
do, kad mirties bausmė ne
mažina nusidėjimų.

Kitąsyk buvo manoma 
net, kad reikia ne tiktai ga- 
labint nusidėjėlius, o ir da
ryt tatai viešai, idant bude
lio darbą matytų kuodidžiau- 
sios minios žmonių. Tas 
vaizdas turėjo įvaryt vi
siems “baimę prieš įstaty
mus” ir sulaikyt nedorus 
žmones nuo prasikaltimų. 
Vienok tapo patirta, kad 
viešas prasikaltėlių galabi- 
nimas daro kaip tiktai prie
šingą veikmę: tvirkina žmo
nes, parodo jiems, kad žmo
gaus gyvybė yra nedaug ver
ta, padaro juos žiauriais.

CĮalabinimas uždarytame 
kalėjimo kieme neturi tokių 
bjaurių pasekmių, bet ir ji
sai gero neneša. Prasikal
tėlio nužudymą plačiai ap
rašo laikraščiai ir tai veikia 
į žmonių jausmus panašiai, 
kaip kad jie matytų tą “bau
smės* aktą savo akimis.

Mirties bausmš yra bar
bariškumo liekana. Ji už
ėmė vietą to senovės papro
čio, kad už žmogaus užmu
šimą jo giminės nužudyda
vo užmušėją. Giminių ker
što teisę dabar pasiėmė : 
savo rankas visuomenės or
ganas, valstybė.

kalingais daiktais’, paskui — 
“teisė dirbti”, “teisė ant daiktų 
tam darbui reikalingų”, “teisė 
pasilsėti”, “teisė gydytis ir nau
dotis išgijimui i-eiktdingais daik
tais, “teisė pasilinksminti”, “tei
sė turėt pinigų” ir t. t.

Ar šituose pasakymuose yra 
duota išaiškinimas to, kas yra 
teisė? Ne, čia ne aiškinama, 

. v . . , J yra teisė, o liktai duodama
jam už tai, O taisyt jo būdą, “teisės” vardas tam tikriems da- 
O kad blogų žmonių nebūtų lykams. žmogus turi reikalą 
visuomenėje, tai reikia tai- ffyvent»tai sakoma> kad jisai tu- 
syt pačią visuomenę. ri ‘‘Kyvybfa teisę”; žmogus turi 

reikalą pasilsėt, tai sakoma, kad 
jisai turi “pasilsio teisę”. Kleri- 
kališkas protas įsivaizdina, kad 
jeigu kokį jiors daiktą pakrikš
tiji, tai jau yra aišku, kas yra 
tasai daiktas.

Bet žmogaus reikalas arba 
reikalavimas dar nėra teisė. Jei
gu aš alkanas ir man reikia val
gyt, tai dar anaiptol nereiškia, 
kad aš turiu teisę įeit į bent ku
rią duonos ir mėsos krautvę ir 
pasiimt sau maisto; jeigu aš ser
gu ir man reikia gydytojo, tai iš 
to da anaiptol neišeina, kad aš 
turiu teisę ant daktaro patarna- 

I vhno.
žmogaus reikalas arba reika

lavimas virsta teise tiktai tada, 
kada jį pripažįsta kiti žmonės. 
Kad turėjus teisės pasiimti iš 
krautuvės duonos bakaną savo 
alkio numalšinimui, žmogus 
šiandie turi duot krautuvės savi
ninkui pinigą; kad turėjus tei
ses ant daktaro patarnavimo li
goje, šiandie taip pat reikia už
mokėti pinigą. Užmokėjimas 
pinigo Šinadie duoda žmogui tei
sės ant reikiamų jo gyvenimui 
daiktų.

Bet taip padarė ne krautuv- 
ninkas, pas kurį aš perku duo
ną, ir ne daktaras, kurį aš šau
kiuosi į namus; jie reikalauja pi
nigo už savo prekes arba patar
navimus dėlto, kad tokia šiandie 
yra tvarka visuomenėje.

Tokia tvarka tečiaus anaiptol 
nėra amžina arba būtina. Vi
suomenėje dalykai gali būt ir 
taip sutvarkyti, kad žmonės gau
na reikiamus jų gyvenimui daik
tus ne kaipo prekes (t. y. ne už 
pinigą). Yra faktas, kad žmo
nija gyveno tūkstančių tūkstan
čius metų, nežinodama pinigų ir 
prekių.. Pradžioje žmonės kiek
vienas naudodavosi tiktai tuo, 
ką kiekvienas jų pasiimdavo sau 
arba atimdavo nuo kitų žmonių; 
paskui atsirado pas žmones to- 
<ia tvarka, kad visi tam*tikro 
jurio nariai bendrai naudodavo
si visais tais daiktais, kuriuos 
sigydavo visas būrys. Toliaųs 

atsirado žmonių visuomenėje 
vairus turto pasidalinimo budai 

— pagal giminystę, pagal dar
ią, pagal nuosavybę ir t. t.

Taigi tam* tikra visuomenės 
tvarka nustato, ko atskiras 
žmogus gali reikalaut ir kaip sa
vo reikalavimą patenkint. Ta 
;varka taipgi nustato, ką žmo
gus gali daryti, o ką ne. 
;okia tvarka visuomenėje, 
vienas galėjo užmušti kitą; bu
vo tokia tvarka, kad žmogus ga
lėjo keršyt kitam žmogui už pa
darytą jam skriaudą — už akį 
išmušt akį, už dantį išmušt dan
tį, už savo giminės užmušimą 
atimt užmušėjui gyvybę, šian
die tvarka kitokia; daužyt dan
tis arbaj žudyt kits kitą šiandie 
yra uždrausta—keršto teisė yra 
panaikinta.

Teisė yra tai, ką žmogus gali 
daryt, ką jam leidžia daryt vi
suomenė. Ji išeina iš visuome
nės, o ne iš asmens. Jeigu žmo
gus gyventų, vienas sau, ne vi
suomenėje (kaip pasakiškas Ro
binzonas ant salos), tai jokios 
teisės nebūtų; nebūtų ir jokios 
prasmės jos buvimui.

Todėl ta vadinamosios “natu- 
ralės teisės” teorija, kad teisė 
esanti žmogaus prigimime, yra 
visai klaidinga; ir klaidingas yra 
taip pat popiežiaus Leono XIII 
pasakymas, kad “nuosavybės 
teisė eina iš prigimties.”

i Savo laiku, 16-am ir 17-am 
šimtmečiuose, kada visuomenės 
mokslai dar buvo visai neišsiplė
toję, ta teorija buvo gana gabus 
sugalvojimas. Bet šiandie tikė-

šių dienų dora yra prie
šinga tai žiauriai senovės 
liekanai. Ir ji prieštarauja 
tlfibartinįam mokslo stovini, 

šiandie mes žinome, kad 
žmogus yra tam tikrų vi
suomeninių aplinkybių pro-j 
dūktas. Jeigu žmogus yra 
blogas, tai reikia ne keršyt Las

^piva/yoTĮ

NUOSAVYBĖS TEISĖ.

Chicagos “Draugas” pasiryžo 
ilgame straipsnyje išdėstyti, kas 
yra nuosavybė ir iš kur ji pa
reina. Ir jisai išveda, kad nuo-Į 
savybė yra asmens teisė, štai, 
kaip jisai prie to prieina:

“žmogus turi daugiau tei
sių negu galį kam nors rody
tis. Pirmiausia yra gyvybės 
teisė... Iš gyvybės teisės iš
eina kudikio teisė naudotlš 
gyvybei reikalingais daitkais. 

% Tas yra taip aišku, jog tuščia 
butų ginčytis apie tai... Be 
didelių ginčų galime sakyti, 
kad kūdikis turi teisę augti, 
idant taptų pilnu sveiku žmo
gum...

“Taigi jau turime du daly
ku suteikiančiu žmonėms aiš
kios ir stiprios teisės ant daik
tų, kurių jie neatsinešė užgim
dami, nei nepagamino užgi
mę. Tuodu dalyku pavadin
sime teisės šaltiniais. Juodu 
yra gyvybė ir augimas.» Ir 
juodu yra teisės: teisė gyven
ti ir teisė aucti. Iš abiejų 
gema teise naudotis gyvybei 
ir augimui reikalingais daik- • 
tais.”

1 
Toliaus iš tų “teisės šaltinių” ;

klerikalų organas išveda dar iš- 
;isą eilę kitų teisių. Sako: ;

• “Nėra nei mažiausios abe- L 
jonės, kad užaugęs žmogus ; 
turi teisę dirbti ir turi teisę j 
ant daiktų tam darbui reika- L 
lingu... Lygia dalimi žmogus 

v turi teisės pasilsėti ir ilsėdar 
masis valgyti bei naudotis ki
tais pasilsiui ir gyvybei rdika- . 
llngais daiktais. Pasitaiko 
žmogui apsirgti. Tada jis tu
ri teisės gydytis ir naudotis 
išgijimui reikalingais daik
tais... Žmogui dar reikia ir 
pasilinksminimo... Turėda
mas teisę dirbti žmogus turi 
teisės pasinaudoti savo dar
bu, kad pats tobulesnis tap
tų...

“Butų didelė klaida minty
ti, kad asmeninės nuosavybės 
reikalas išeina tiktai iš pasil
sio, ligos ir pasilinksminimo 
reikalų prisidedančių prie tei
sės gyventi ir augti... Kaip 
sąnarių vartojimas priklauso 
nuo žmogaus valios, taip pini
go pavertimas į turtą priklau
so nuo žmogaus valios. Kaip 
sąnarių vartojimas padaugina 
asmens jiegas, taip protingas 
pinigo suvartojimas prideda 
prie asmens to, ko sąnariui 
trūksta. Atimant nuo žmo
gaus teisę turėti pinigo atsi
ima taip-gi teisė padauginti 
savo asmens galybę tais daik
tais, kurie yra gaunami už pi
nigą.”
Visų šilų “Draugo” išvadžioji 

mų pamate yra ta vadinamosios 
“naturalės teises” mokslininkų 
mintis, kad teisė yra žmogaus 
prigimtyje. Šitos minties iki 
šioliai laikosi katalikų bažnyčia; 
vienas jos viršininkų, popiežius 
Leonas XIII, pasakė, kad “nuo
savybes teisė eina iš prigim
ties”.

Ta teorija tečiaus yra šiandie 
visai pasenus ir neišlaiko jokios 
mokslo kritikos.

Pirmiausia, ji neišaiškina, kas 
yra teisė.

“Draugas” sako: “pirmiausia 
yra gyvybės teisė”, paskūi yra 
“teisė augti”, paskui — “teise 
naudotis gyvybei ir augimui rei- ti ja gali liktai žmonės, kurių

Buvo 
kad
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protas yra visai atsilikęs nuo 
progreso.

Kunigija šiandie vartoja tą 
“prigimties teisės” teoriją tam, 
kad apgynus buržuazinę nuosa
vybę, kad įkalbėjus žjnonems, 
buk fabrikantų ir bankierių tur
tas priklausąs jiems “iš prigim
ties”. štai ve juk ir “Draugas” 
gale savo “moksliškų” išvadžio
jimų prieina prie to, kad viena 
iš “prigimties teisių” esanti tei
sė turėt pinigų ir paversti tuoh 
pinigus į kapitalą (jisai sako “į 
turtą”, tarytum pinigai nėra tur
tas!). Pagal jo teoriją išeina, 
kad atimt kapitalą iš kapitalistų 
butų nusidėjimas prieš prigim
ties teisę!

ta yra skaldoma. “Fr.” bendra
darbis sako:

“Kuomet tuo budu darbi
ninkų judėjimas įra, tai bur- 
žuuzinė ir klerikaline reakci

ja vis drąsiau ir drąsiau kelia 
galvą ir jau šaukia, kad reikią 
geležinės rankos valdyt respu
bliką. Prieš šitą stiprėjančią 
reakciją dabar stoja proletari
atas suardytų frontu. Vieto
je kovo? prieš ją^ dabar eina 
fanatiškb apjakimo kova tar
pe srovių proletariato viduje, 
ir pavojus grūmoja ne tiktai 
partijos vienybei, o ir profesi
nėms darbininkų sąjungoms, 
kurios taip pat gali suskilti ir 
nusilpnėti.”

zacija, turinti daugiau kaip 
šimtą .tūkstančių narių — šio
mis dienomis laimėjo dar vieną 
pergalę. Po ilgo spyrimosi, 
samdytojai pagalios buvo pri
verkti nusilenkti: pripažinta k e- 

turiasdešimts keturių valandų 
darbo dieną ir padidinti darbi
ninkams algas 30 nuoš. Taip
jau sutikta pravesti tūlų page
rinimų darbovietėse.

Tai yra skaitoma dideliu pa
tikinimu ir kitų unijų nariams 
kovoj už savo padėties pageri
nimą.

ČECHIJOS SOCIALISTŲ 
SKILIMAS.

Pasaulio Darbininkų 
' Judėjimas '

Vakar įdėjome Federuotosios 
Presos žinią apie tai, kad social
demokratų partija čecho-Slova- 
kijoje suskilo. Plačiaus apie tą 
dalyką randame straipsnyje, til
pusiam Berlino “Freiheit’e”.

Artimiausioji skilimo priežas
tis čechų partijos yra ginčai dė
lei vadinamojo trečiojo Interna
cionalo. Bet yra ir daugiau 
priežasčių. Minėtame straips
nyje skaitome:

“čech ų soči aid emok rat i j o j e 
paskutiniu laiku susidarė ke
turiom srovės. Dešinioji sro
vė turi daugiausia pasekėjų 
Pragoję ir Pilseno apskrityje; 1 
jos vadai yra Ilabermann, 
Pick, Bechyne, Tusar ir k. 
‘Centro srovė’ yra stipri Mo
ravijos Ostrau kalnų kasyklų 
srityje; prie įžymiausių jos 
vadų priklauso Tfcphesch, Ne- 
mec, Stivin, Meissncr. Vadi
namajai ‘kairiajai marksinin- 
kų srovei’ vadauja Smeral ir 
E. Burian. Pagalios, kairia
jai -komunistinei srovei vadau
ja nesenai pagrįžusis iš Rusi
jos Muna, dr-gė Grimichova ir 
Skapel. Be šitų keturių sro
vių čecho-slovakų socialdemo
kratijos viduje, yra dar nese
nai susitvėrusi cechų komiu 
nistų partija, kurios pryšaky- 
je stovi buvusieji anarchistai 
N. S. Neuinann ir Sonnen- 
schein.”.

■ Taigi tarpe šitų įvairių srovių 
eina aštri kova, čechų social
demokratų partija dalyvauja 
šalies valdžioje, kartu su tauti
niais socialistais ir liaudininkais. 
Kairysis komunistinis partijos 
sparnas lobaus vis smarkiuos 
užpuldinėjo partijos valdybą ir 
socialdemokratus ministerius, 
taip kad pagalios valdyba sušau
kė rugsėjo menesio gale konfe
renciją, Susidedančią iš apskri
čių valdybų, cetro komiteto ir 
t. t. Visi keturi socialdemo
kratų ministeriai įteikė konfe
rencijai savo rezignaciją. Ko
munistiški konferencijos daly- 
vautojai reikalavo, kad ministe
riai nesitrauktų iš savo vietų iki 
partijos suvažiavimo, bet jų rei
kalavimas buvo didele didžiuma 
balsu atmestas. > Tolinus tapo 
nutarta 38 balsais prieš 16 šaukt 
partijos suvažiavimą viduryje 
gruodžio mėnesio.

Konferencijoje, be to, buvo ap
svarstyta ir Maskvos kongreso 
pagamintosios sąlygos įtojimo į 
trečiąjį Internacionalą. Tapo 
pripažinta, kad jos yra. neišpil
domos: partija nusižudytų, jei
gu ji priimtų jas.

Ant rytojaus kairioji komuni
stinė srovė padarė savo atskirą 
konferenciją ir nutarė šaukt par
tijos suvažiavimą 25 iki 28 d. 
rugsėjo mėli., nežiūrint to, kad 
partijos suvažiavimui laikas jau 
buvo paskirtas visos partijos kon 
ferencijoje. Trečiojo Internaci
onalo šalininkai tuo budu užsis
pyrė 'eiti savo keliu, nepaisyda- 
dami partijos. Aišku, kad tai 
yra pradžia skilimo.

Reikia pastebėti, kad čechų 
socialdemokratų partija yra vie
na galingiausiųjų visame pasau
lyje. Ji turi šiandie 800,000 na-

• rių (kuomet milžiniškoje Rusi- 
i joje komunistų partija turi tik-
• tai apie 500,000 narių!). Da- 
i bar ta galinga proletariato jie-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Reikalauja daugiau pinigų

[Iš Federuotosios Presos] 
darbininkų judėjimui trempti.

New York. — Policijos ko- 
misionicrius Enright reikalau- 

. a, kad .miesto valdžia paskirtų 
du šimtu tukstančiiĮ dolerių — 
slaptosios policijos reikalams. 
£są, delei augštų pragyvenimo 
cainų “visokios rųšics anarchi
stai ir šiaip radikalai” dabar 
turi geriausios dirvos savo pra
gaištingai agitacijai skleisti.

Nėra abejonės, kad reikalau- 
amoji suma bus paskirta. 

Taigi i>o priedanga “pragaiš
tingos” anarchistų agitacijos ši
ta suma bus 'galima trempti 
vietos darbininkų judėjimą, — 
udėjimą už didesnes algas ir 

žmoniškesnes darbo sąlygas.

Rūpinasi apšvietos darbu.
[Iš Federuotosios Presos]

Detroit. — Vietos organizuo
tu jų darbininkų būrelis čia su
nirę lavinimosi mokyklėlę — 
Viešąją Sakyklų vadinamą. Mo
kyklos bute rengiama įvairių 
paskaitų ir šiaip diskusijų eina
mosios valandos klausimais.

Reikalauja panaikinti darbinin
kams smaugti įstatymą.

[Iš Federuotosios Presos]
Seattle. ,— Washingtono val-

tijų, jau kuris metas kaip vei
du; taip vadinamas kriminali
nio sindikalizmo aklas. Valsti
jos teismai jau spėjo pasmerk
ti trįsd'cšimts darbininkų ilges
niems metams) kalėjimo ir pini
ginės pabaudos. Pasmerktų
jų advokatai George Vander- 
veer, Ralph Piercc ir Deslie Sul- 
grove dabar kreipėsi į augščiau 
sį valstijos teismų reikalavimu, 
kad tas įstatymas butų panai- 
dntas. Nesitikima tečiaus, kad 
čia jų reikalavimas butų išpil

1

Gal nedeporttfos.
[Iš Federuotosios Presos]

VVashington. —Darbo depar- 
amentas pasiuntė tcflcgramą 
migracijos reikalų komisionie-
riui New Yorke, kad jis sulai- 
cylų deportavimą Laivių 
džios įgaliotinio, Alfredo 
gles’o. Jau kuris melas, 
as žmogus ir jo moteris 

komi ant Kilis salos kaipo 
geidaujami”.

val- 
Na- 

kaip
lai- 

“ne-

siuntė pati Laivių valdžia - 
kaipo oficiali savo pasiuntinį.

KANADA.
Nori sukurti kooperatyvą.

[Iš Federufttosios Presos]
Ottuvva. — Nesenai susikuru- 

si federalinės valdžios darbinin
kų unija šio miesto unijų tary
bai įteikė pasiūlymą, kad butų

ANGLIJA. 
Mokytojų reikalavimai.

[Iš Federuotosios Presos] 
Ipswich. — Nesenai čia laike 

savo metinę konferenciją An
glijos mokytojų federacija. Be 
kita konferencija priėmė rezo
liuciją, kuria reikalaujama, 
kad mokyklų vedime butų su
teikta sprcnilžianiąsai balsas ir 
mokytojams. Savo rezoliuci
joj mokytojų konferencija pa
reiškė, jogei mokykla 
met negales tinkamai 
savo darbą, jeigu jos 
tvarkymu rūpintis tik 
rių vyriausias tikslas yra savo 
materialinė nauda, o ne tai, 
kaip geriau sutvarkius liaudies 
švietimo reikalą.

žastimis. Ypač jei adenoidai 
yra dideli, tuomet vaikas, ne tik 
per burną kvėpuoja, ne tik kad 
esti išsižiojęs ir viršutinė lupa 
vis labiau atsikiša, no tik kad 
jis yra išlilyškęsę, be apetito ir 

liguistas, bet ir girdėjimas jo 
yra žymiai sugadintas. Kartais 
tonsilų padidėjimas yra tokia 
pat priežastim. Tuomet tonsi
lai ir adenoidai būtinai turi būt 
išimti.

Vaikus reikia mokinti, kad 
jie užlaikytų bumą, nosį ir au
sis švariai; tėvai privalo išva
lyt vaikų ausis laįks nuo laiko. 
Prastam girdėjimui esant, rei
kia negydyt naminiais budais, 
kurie neretai da labiau sugadi
na, o reikia vest vaiką pas ausų 
specialistą. Negalint išgydyti, 
reikia gaut nuo daktaro paliu
dijimą, kad vaikas butų paso-, 
dintas mokykloje priešakinėse 
eilėse.

Dr. A. Montvidas.

niekuo- 
paveikti 
reikalų 
tie, ku-

Iš įvairių Sričių

RUMANIJA.
Nori atsikratyti žydų.
[Iš Federuotosios Presos] 

Bucharest.
valdžia teikia specialių privile
gijų visiems tiems žydams, kur 
nori vykti j Jungtines Valsti
jas: be jokių trukdymų 4uoda 
jiems pasus.

Rumunijos

SVEIKATOS DALYKAI.
Mokyklos Vaikų Girdėjimas.

kad
SU

Tautu pirklybos laivynai. 
Kontroliuojančio visokių tautų 
laivynus Lloydo sąrašas paro
do, jog didžiausį prekybos lai
vyną turi Anglija, kuri turi ir 
didžiausį karišką laivyną. Jos 
pirklių laivai turi 18,111,000 
tonų talpos. Antrą vietą tame 
užima Jungtinių Valstijų pirk- 
lybinis laivynas: jų laivai turi 
12,706,000 tonų talpos. Nuo 
1911 metų, taigi nuo didžiojo 
karo pradžios jų pirklių laivy
nas padidėjo net 500 duos., tai 
gi ant tiek, ant kiek per tą lai
ką nesudrutėjo pirklių laivynas 
nei jokio kito musų žemės kra
što, neišskiriant nei Anglijos, 
kuri net nužudė daug savo pirk-

Seniau buvo manoma, 
kiekvienas vaikas užganą 
tam tikru gabumu. Į mokykją 
leist pasirinkdavo tėvai tik ga
bius vaikus, o negabieji pasi
likdavo be jokio mokslo. Įve
dus verstiną visiems vaikams 
mokyklos lankymą reikia visus 
leist mokyklon; ir prasidėjo li
ninėj imas, kodėl vieni vaikai 
yra gabus/o kiti ne. Kol kas 
nėra užginčijama, jog kažku

rie vaikai neturi prigimto ga
bumo didesnio už kitus vaikus, 
vienok suranda vis daugiau prie 
žasčių, kodėl kiti vaikai nėra 
gabus moksle. Nervų ligos, ne
tinkamas vaikams maistas, 
oras ir pasilsis, išgedę dantys, 
padidėję ir pūliuoti tonsilai, di
deli adenoidai, nosies ir ausų 
ligos, kirmėlės žarnose, džiova 
ir daugelis kitų priežasčių liko 
surasta kaipo negabumo pa
matas pas tulus vaikus. Kaip 
lik priežastis prašalinama, tuoj 
gabumas pradeda grįsti. Nere
tai vaikas yra gabus pradžioj, 
o paskui sustoja. Šitą apsireiš
kimą galima išaiškinti kokio Į 
nors abnormališkumo alsiradi- ■ 
mc.

Viena ir gal svarbiausioji ne
gabumo priežasčių pas vaikus 
yra stoka girdėjimo. Kad mo
kintis tinkamai, reikia girdėti 
aiškinimus.
dėlės atidos ir be didelio įsi-) 
tempimo mokykloje balsas pa-’ p 
siekių ausis. Daugelis vaikų 
kaip tik iii stok uo j a šitos ypaty
bės. Gerai da, jei neprigirdin
ti vaikai užima priešakines ei
les mokykloj, jeigu gi jiems 
pasitaiko sėdėti toli nuo moky
tojo, tuomet jie visai atsilieka 
moksle.

Kartais tėvai gali putėm y t, 
jog vaikas neturi gero girdėji
mo, o tankiai ne, ypač jei jis 
nėra daug gadintas. Esama tin
kamų instrumentų, kuriais tik
rai galima sužinot, kaip gerai 
ir kaip toli žmogus girdi, lodei 
abejotinuose atsitikimuose ver
ta išegzaminuoti vaikų girdėji
mą.

Priežasčių, kurios gadina gir
dėjimą, yra daug. Varvėjimas 
iš ausų ar ausies, prisikimšu
sius ausįs serumeno, odos ir 
kremzlių abnormąliškumai au
sy j, dideli tonsilai, adenoidai, 
nosies skyriaus iškrypimas, no
sies uždegimas ir t L yra prie-

ri turėtų rūpintis tuo, idant 
kaip galima greičiau butų su
kurtas vartotojų kooperatyvas. 
Sufnanymo pasiulylojai nuro
do, kad dirva šitokiam koope
ratyvui jau senai yra paruošta. 
— įvairių spekilUaloiių siauti
mu.

AUSTRALIJA.
♦ Australijos darbininkų 

laimėjimas.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. —Australijos Darbi
ninkų Sąjunga — stipriausia 
Australijos darbininkų organi

riškų laivų. Trečią vietą ant 
žemės užima Japonija; Jos 
pirklių laivai turi 2,996.000 to
nų talpos. Ketvirtų vietų uži
ma Francija, kurios pirklių lai
vai turi' 2,963,000 tonų talpos. 
Dar dabartinėj gentkartės at
minty j Japonija nei pirklybinio 
nei karinio laivynų visai netu
rėjo; labai silpnas laivynas bu
vo ir Jungtinių Valstijų; antrą 
vielą kaip kariškų taip ir pirk- 
lybinių laivų užėmė Francija. 
Net ir Amerikos keleiviai norė
dami keliauti į vidurinę ar pie
tinę Ameriką, turėdavo piruia 
keliauti į Vokietiją, o jau iš ten 
keliauti į vidurinės ar pietinės 
Amerikos kraštus, į Braziliją, 
Argentiną ir tt. Prieš karą Vo
kietijos prekybos laivynas tu
rėjo 5,000,000 tonų talpos ir 
užėmė antrąją vietą, dabar gi 
beturi vos 419,000 tonų talpos, 
kuomet kariško laivyno dabar 
ji beveik visai nebeturi, o prieš 
karą jos kariškas laivynas užė
mė taipjau antrą vietą, šernas.

Kazimieras Gugfs

Vtda visokius reikalus, kaip kriminaliikuos* 
taip ir civiliOkuose teismuose. Daro, 

visokius dokumentus irpopieras j

Namų Ofisas:
9323 S. Halitsd St

Ant trečių lubų
Tel. Dfover 1316

-Reikia kad be di- $

Miesto Ofisas!
C27 N. Dearborn lt 

1111-13 Unity BWg-
Tel. Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

J REAL ESTATE-INSURANCE
h Suropean American Burean 

Siunčia Pinigus. Pardaoda 
Laivakortes.

K. NOTARIJU4AS
į 809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halated St.
Yelephono Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Field Annes 
18tb fl. Ruimas 1827 

Telephoue Central 8862 
Valandos; nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vaL vaka
re. Nedėliomisi pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.
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iOtuviu Bateliuose imi LDLD. Chicagos apskričio, liausiu suktybių. 
Karlu buvo pažymėta, kad rei
kalinga sukurti LDLD.

BRIDGEPORT
Piktadarių šėlimas.

šioj rtpielinkej jau kuris mc- j 
tas pradėjo siausti plėšikai, j 
Kiek laiko atgal naktimis čia į 
stačiai nebuvo galima pasisuk
ti. Bet, žvmesniemsiems vie
tos piliečiams reikalaujant, po
licija plėšikus buvo truputi su
valdžiusi. Dabar jie ir vėl pra
dėjo siausti. Andais čia mirti
nai supiaustyta vienas lietuvis. 
Jo užpuolikai dar nepagauti.

Vielos gyventojai, ir pilie
čiai ir^nepiliečiai, turėtų ką 
nors daryli, kad ši apielinkė bu
tų apsaugota. Mes juk moka
me miesto valdžiai taksus ir 
šiaip atliekame visa, kas reika
linga atlikti ir piliečiams ir ne- 
piliečiams, taigi, rodos, turėtu
me teisės reikalauti, kad musų t 
savastis ir gyvybės butų tinka-! 
mai apsergėtos.

— Bridgeportietis.

Boselande, West Sidej ir Cice- 
rpje.

Turiu pasakyti, kad LDLD. 
kuopų mes, ciceriečiai, jau se
nai galėjome atgaivinti. Dėlei 
to kaltas daugiausia musų... 
apsileidimas. Kiek man žino
ma, tai ir pirma vielos LDLD. 
kuopon priklausė kone išimti
nai tik socialistai. O kodėl jie 
dabar negalėtų priklausyti 

LSS. kuopa čia jau senai reor
ganizuota ir veikia gan sėkmin
gai. Draugai todėl turčių pasi
rūpinti, kad taipjau butų at
gaivinta ir LDLD. kuopa.

— Putinėlis.

Jo manymu, 
užsiregistravo dau- 

kuopųlgiau kaip dvidešimt penki tuk-

iReikėtų atgaivinti LDLD. 
kuopą.

Nesekai šioje vietoje buvo 
pranešta, kad LDLD 19-toji 
kuopa nutarė rūpintis atgalini

T. Pullman 5432

AKUSEilKA 
1 SHUSHO

Turiu patyrimu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį "laike ligos.
10929 S. State Str 

Chicago, III.

GUBERNATORIAUS DOVY
DĖNO SEKĖJAI REMSIĄ 

DEMOKRATUS.
Nori atsimokėti “Thompson© 

' mašinai.”
Reakcingieji Chicagos repui)-, 

likonų šulai, kurie ant žut-but 
buvo nasirižę sumušti Chicagos 
majorų Thompson^ ir jo sekė
jus. bet kurie praeitų balsavi
mų metu galutinai pralaimėjo, 
dabar jau tariasi su — demo
kratais. Jie jau ragina savo se
kėjus, kad sekamais rinkimais 
Cook paviety šie remiu demo
kratų Jikietą - prieš “Thomp- 
sono mašinos” tikietą. Dar 
turėsime jomarko.

IR VĖL KALBOS APIE . 
SUKTYBES.

Demokratai jieškosią , 
, “teisybės.” ’

Vėl Italijos kalbos apie suk
tybes. Demokratų kampanijos 
vedėjas vakar paskelbė, kad 
piaeitos registracijos metu vie
los republikonai pridarę didė

siančiai tokių “piliečių”, kurių 
arba visai nėra arba kurie netu
ri leisės balsuoti. Tos sukty
bes, sako, atlikta sekamu bū
du: registracijos dienoj, spa-1 
lių 12, kelios politikierių-suk- 
čių gaujos važi nėjusios po 
miestą iš precinkto precink- 
tan ir užsiregistravusios bent 
keliolikoj vietų.

Demokratai žada jieškoti tei
sybes. lie reikalausią, kad 
užsiregistravusiųjų žmonių su
rašąs butų atidžiai peržiūrėtas 
ir kad tie sukčiai “piliečiai” bu
tu “tinkamai nubausti.”

.Niekam tečiaus nepaslaptis, 
kad tokie jau paukščiai yra ir 
palįs demokratai.

Gaso kompanija žada 
“faituotis.” 

.. ............. /•

Dabar, kada visi ir visur ėmė 
kalbėti, jogei pragyvenimas 
pinga, lai ir miesto valdžios1 ad
vokatai, kurie gubernatoriaus 
Loįvdeno Public Utilities ko
misijoj priešinusi gaso kompa
nijos reikalavimui padidinti 
kainas gasui,-nurodė, kad tą 
patį hutų laikas padaryti ir 
gaso kompanijai — vadinas, 
numažinti kainas ga'Sni. Bet ga
so kompanijos advokatai tuč 
tuoj aus pareiškę, kad tai esu 
negalima. Girdi, kol pragyve
nimas tikrai nenupigsiąs tol ir 
kainos gasui turinčios .būt ne
tik numažintos, bet dagi padi
dintos. Ir už tai gaso kompa
nija kovosianti tol, kol jos rei
kalavimas bus išpildytas.

Tai taip pragyvenimas pinga.

Rezignavo “darbininkų vadas.”

Svarbus Pranešimas
t

CHKAkO

to

CORPORATION
I

35 So. Dearborn St., Chicago, III.

BALTO VALSTYBIŲ ATSTATYMO KOPORACIJA
(Baltic States DevelopnĮent Corporation) ir

BALTIC CONSULTATION BUREAU
nuo šio laiko SUSIVIENIJO ir visus reikalus ves sykių po VARDU

“BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION”

■?- 4

Visi Siutai ir Overkotai Dabar 
Mažiau Kainuos Jums

Naujos mados žieminės 

drapanos. Mes norime
* 

atkreipti jūsų atyda ant

musų vilnonių single ir 

double breasted mados.

Siutai su Dve-
jom Kelnem

ir augščiau

Vyrų ir Vaikinų Overkotai
Geriausio darbo — visa vilnonė — gražaus kolero — 
visokios mados, — reguliariškų ir ekstra didelių šai
žų. Labai didelės vertės už

$30.00 ir Augščiau
Atdara Utar- 
ninkų, Ketver
gi! ir Subatų 

Vakarais

Atdara kiek

vieną nedėkite- 
nį iki pietų.

Risimos ir hsrkii&os Vašu
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis A ve. 

CHICAGO, ILL.

Namų statytojų unija neteko 
vieno savo “vado,” Simono 
O’DonneU’io. Jisai rezignavo. 
Vietos didlapis. Tribūne labai 
jo gailisi. Ir ne bereikalo. 
O’DonnelI mat buvo vienas tų

Keturios atuomobilių aukos.
Neatsargus automobilių šo

feriai vakar užinušo dar du 
žmones. Du kiti mirė — taip
jau automobilių sužeisti .pora 
dienų atgal. Vienas šoferis su
laikytas.

— —I--------------

Reikalaus pažaboti namų 
savininkus.

Butų nuomotojų apsaugos ly 
ga rengiasi kreiptis į valstijos 
konstituantą, kad ši išleistų ata
tinkamų įstatymų prieš pelna- 
gaudas namų savininkus. Ly
gos reikalavimas busiąs įteik
iąs sekamam konstituantos po
sėdžiui.

---------1---------

KURO SPEKULIATORIAI 
JAU “SUSIPRANTA”.

Mažina kainas kurui bet...
Vielos kuro spėk ulia toriai 

jau pradedą “susiprasti”. Tie 
tardymai, kuriuos pradėjo ata
tinkamieji federalės valdžios 

agentai, sako, truputį sustabdė 
įsibėgėjusius špoku 1 i a tori us.
Vakar kainos anglinis jau gavu
sios “žymiai numažintos” — 

kai kur po du, o kai kur net po 
tris dolerius tonui.
Bet... tas numažinimas pa

liečia tik tas anglis, kur iškasa
ma Illinois valstijoj. O jų kol 
kas vietos spėkuliatoriai turį la
bai maža. Daugiausia kuro jie 
turį iš Indiana ir kitų valstijų 
kasyklų. Gi už tą, iš kitų vals
tijų atvežtą, kurą spdkuliato- 
riai da imą ‘kaip paprastai”.

“Jauniausias čekių klastuoto- 
jas”.

Chicagos policija turinti kuo 
pasidžiaugti. Užvakar ji paga
vo ‘jauninusį (Chicagoje) če
kių klaiisuotoją”, devynių me
lų amžiaus vyrą, Aleksandrą 
Ignatavičių. Jis norėjo nusi
pirkti “kandžių” ir už jas užsi
mokėti čdkiu. Pasirodė te-j, 
čiaus, kad čekis “kendžių” pir
kimui netinka.

Mama turėjusi eiti, kad savo 
Aleksiuką išvadavus iš namų 
nevalios. .0 “ant kelio” piktie
ji “dėdės” jam dar davę —vie
nų nikelį.

Kas turėjo reikalus su Baltic Consultation Bureau Ine. tai taippat ir ant toliaus ga
lės tęsti vedimą reikalu po tuo pačiu adresu, 35 S. Dearborn Str., Chicago, Illinois, bet su 
geresniu patarnavimu ir atsakomybe, nes šita įstaiga yra korporacija su {galiotu KAPI
TALŲ $50,000.00 ir suorganizuota pagal tiesas Valstijos Illinois.

Užduotis Korporacijos Yra:
Siųsti prekes į Lietuvą ir atgabenti juos į Suvienytas Valstijas.
Atstovauti Pirklines ir Finansines Įstaigas Lietuvos ir Amerikos.
Atstovauti Laivų Bendroves ir pardavinėti L A I V A K O R T E S.
Atgabenimas iš Lietuvos žmonių ir parūpinti jų dokumentus.
Pirkimas ir Pardavinėjimas ŽEMĖS Lietuvoje.
Padarymas visokius dokumentus i Lietuvą ir dėl vietiniu reikalu.

Kiekvienas kas ves savo reikalus BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORACIJOJE, TAI 
VISUOMET ras tikriausį ir greieiausj užganėdinimą, nes korporacija vedama atsakančių žinovų šių 
reikalų. ♦

KALĖDOS ARTI - ŽIEMA ATEINA-RŪPINKITĖS SAVIŠKIAIS
Siuskite pinigus TELEGRAMŲ arba per MONEY ORDERĮ. Dabar pinigai atpigo, todėl laikas pa

sinaudoti progą. MES SIUNČIAME PAGAL PIGIAUSIĄ DIENOS KURSĄ. Tėmykite pinigus išmo
kėtus Lietuvoje. Mes turime resytes žmonių žemiau paminėtų, prisiųstų mums iš LIETUVOS PREKY
BOS IR PRAMONĖS BANKO. Visokius patarimus duodame dykai.

Pinigai išmokėti:
Išmokėta: Bron. Gediminui 100,000.00 auksinų. Pranui Dikšui 25,000.00 auksinų.

Antanui Rimkui
Juozapui Valanti jus
Kazui Misiukui
Marijonai Trukšąusk.
Domicėlei Mockus
Onai Zapalskienei
Vincentui Dantienei
Julijonai Pocienei
Motiejui’ Šarkiunui
Pranciškai Vilkienei *

o

ė.
Kaz. Dambrauskui, 
Agotai Vaitikienei 
Ignacui Šidlauskui 
Kazimierai Rašimienei 
Juditai Zabelienei 
Petronėlei Urbonienei 
Barborai Lielingienei 
Justinui Neimavičui 
Katarinai Vaišvilei 
Antanui S. Welawicz

Albinai AugustinaviČienei 
Juozapui Užrude 
Marijonai Dvilingienci 
Adomui Rudžiauskui 
Juozui Ulini
Tamošiui Žadeikių i 
Antanas J’iragis 
Mortai Kisielienei 
Antoninai Vaivadienei 
Paulinai Žeimienei

(Bus dauginus)

Andrejui Ratkevičiui 
Adolfui Masiliauskui 

, Bronislavai Vaškevičiutei 
Onai Porutienei 
Tadeušui Namiejunui 
Jonui Mikalauskui 
Liudvikai Lizaitienei 
Teresai Kajutytei 
Anelei Šileikytei (duktė 

Vincento Šileikos).

V
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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- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, III. ir Anola atvyks 

•pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu,

JOHN KUCHINSKAS 
, Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL,.
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktas 

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

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

Tel. Canal 2552. 
......... . .............. .

PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ..............................  98c
čystos baltos žąsų sanitariškos

plunksnos svaras ........   $1.39
Čysti balti žąsų pu vai sv.......... $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv......$2.2?

BECKS DEPARTMENT STORE
8328 So. Bu ed St.

8 galionui už $1.98.
AMERIKA YRA SAUSA 

ir yra sakoma kad degtine išnyko 
ant visados. Nėra reikalo rūpintis 
apie tai. Union Mail Order Co., 478 
Nhtional Avė., Mihvaukce, Wis. par
duoda išsunfcą (extract) iš kurios jus 
galite padaryti kelis galonus labai ge
ro ir gardaus gėrymo. Jus galite jį 
gerti iš ryto, po darbui, valgant, ant 
piknikų, partijų ir vestuvių, ir šis gė- 
rymas yra ant tiek geras, kad kada 
paragauja! jo, norisi daugiau jo. Jie 
gvarantuoja, kad visi bus užganėdin
ti. Viertas pakelis šios išsunkos, iš 
kurios jus galite padaryti 8 galionus 
gero gėrymo, jie parduoda tiktai už 
$1.98. Atsimykit, kad tik nuo šitos 
kompanijos ką jus galite gauti tiek 
išsunkos už taip maža kainą. Jums 
nėra reikalo siųsti jiems pinigus. Vis
ką kas jum reikia daryti, tai iškirpti 
šį apskelbimą ir pasiųsti jį su savo 
vardu, pavarde ir antrašu. Jie pa
siųs jums šią išsunką pirmu paštu, ir 
jus užmokėsit $1.98 kada jums pri
statys išsunką ir 20c persiuntimo lė
šų. Jeigu jus norite išgerti ką nors 
gero, mes patariame iškirpti šį ap
skelbimą ir pasiųsti jį jiems tuojau.% 
ir neužmirškit parašyti savo pavar
dę ir antrašą aiškiai.,

Union Mail Order Cb., Dept. 302 
478 National Avė., Milwaukee, Wis.

JetuvonI
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf-

Pinigai iš 
Roclifordo 
Lietuvon

tais, tegul kreiptasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Dr. W. Yuszkifiwicz
GYŲAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių 1L 
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams' 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 8 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., . Chicago, III. 

Phone: Humboldt 5849

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.
Ullllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllioi

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loa^i Co.

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

•

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
v 1 tęs savo praktikavimą po No.

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

f



SLA. 36-tos kuopos darbuotė. Gary, Ind. — L. S. S. 209 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, spalių 17, 

ei v kaip 12 vai. dienos, A. Karoso svet.. 
’ ’ I 1520 Grant St., Tolleston, Ind.
..... ....... — Sekr. M. T-kis.

PRANEŠIMAI

NAUJIENOS, Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
šiandie, sdiJiu 15 diena € * 

36-toji kuopa rengia < 
prakalbas su programų - - Mil
dos svetainėje. Vietos lietuviai, 
kurie supranta kokią svarbių j pietų, Stanford Park svet. 
rolę lošia SLA. kaipo pašalpos 
organizacija, šitą kuopos žing
snį turėtų paremti. Juk tik 
tais reikalais — sveikatos ir 
pašalpos — rengiama ir šios 
prakalbos.

Programas, kiek man žino
ma, bus gan įdomus. Svacbu 
pažymėti ir tai, kad jis nemo
kamas. Taigi, vietos lietuviai 
turėtų pasinaudoti ta reta pro
ga. Prakalbos prasidės kaip 
7:30 vai. vakare. — Narys.

dideles į

S. L. A. 129 kp. šaukiamas Extra 
susirinkimas 17 d. spalių, 2 vai. po 

* ~ • ", pus bai„
gavimas dėl Centro sekretoriaus ir 
Prieglaudos Namo. Kviečiami visi 
susirinkti. Fin rašt. P. Akstinas.

Draugystes Sv. Antano iš Padvoa, 
susirinkimas įvyks sekmadienyj, spa
lių 17 d., 1 vai. po pietų, Dievo Ap- 
Veizdos parapijos svet., So. Union Av. 
ir 18 gat. Visi nariai būtinai atvy
kite, neS yra daug svarbių reikalų, 
dėl Lietuvos ir draugijos labo.

— Valdyba.

Pranešimai
- Lietuvių Liuosybčs Namo 
šėrininkų visuotinas susi-

Cicero. -
Bendrovės 
rinkimas įvyks seredojk spalio 15 d., 
kaip 7:30 vai. vakare, J. Neffo sve
tainėje, 150 So. 49th Avė. Visi fiė- 
rininkai prašomi laiku susirinkti.

— Direktoriai.

Nori h Side. — L. D. L. D. 86 k p. 
susirinkimas įvyks subatoj, spalio 10 
dieną, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7:30 vakare. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. Iš Cent
ro yra prisiųsta balsavimo blankos.

— Sekr. A. P. VįliH.

Draugija Lietuvos Ūkininkas laikys 
mėnesinį susirinkimą, nedėlioj, spalių 
17 u., M. MeldaŽio svet., 2242 W. 23r<T 
PI. 1 vai. po pietų. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti. — Valdyba.

' Melrose, Park. — Nedėlioj, spalių 
17, kaip 2 vai. po pietų 1. Vaičiulio 
svetainėj (23 ir Lake gatvės) rengia
ma didelės prakalbos. Kalbės A. Kar- 
sokas — apie Lietuvos reikalus. Visus 
kviečiame atsilankyti. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
spalių 17, kaip 1 vai. po pietų papra-

1 stoj svetainėj 3925 S. Kedzie Avė. Vi- 
i si nariai prašomi atvykt laiku, nes tu
rim? svarbių reikalų.

— J. Shaltman, Pirm.

SLA. 36ta kuopa rengia dideles pra
kalbas su programų pėtnyčioj, spalii 
15, kaip 7:30 v. v. Mildos svetainė, 
3241 S. Halsted St. Visi prašomi at
silankyti. įžanga nemokama.

— Komitetas.

Roseland. — Pėtnyčioj, spalių 15, 
kaip 8 vai. vakare Aušros kambariuo
se bus mokinių (lietuvių kalbos ir 

Ginglų kalbos) susirinkimas. Mokiniai 
— ir prisirašiusieji ir norintįs prisi
rašyti — ateikite paskirtu laiku. Yra 
daug reikalų apkalbėti, kai dėl ati
darymo mokyklos. — Komitetas.

Brighton Park. — Didžiai svarbus 
visiems lietuviams susirinkimas įvyks 
ketverge, spalių 14 d., kaip 7:30 vai. 
vak. McKinley Parko salėj. Bus skai
toma Lietuvos Misijos atsišaukimai 
dėl Lietuvos Laisves paskolos, taipgi 
svarstoma, kas daryti mums, kada 
Lenkai veržiasi į Lietuvą ir trokšta ją 
sau pavergti. Kviečiame lietuvius ir 
visus musų veikėjus skaitlingai daly
vauti. L. L. P. Stoties Valdyba.

Indiana Harbor, — Pėtnyčioj, Spa
lių 15, įrengiama didelės prakalbos, 
Ywanowo svet., 2001 — 137 St. Pra
džia kaip 7 vai. vak. Kalbės A. Kar- 
sokas, iš Chicagos, apie Lietuvos rei
kalus. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas

Pa j ieškojimai

MOTERŲ VYRŲ

šv. Jurgio Parapijos svetainėj šian
die, spalių 15 d ..šaukiamas visų lie
tuvių organizacijų ir draugijų valdy
bų ir kitų visuomenės veiKėjų susi
rinkimas pasitarti, ką turime dalyti 
dabar, kada Lietuvai gresią baisus 
pavojus. Susirinkimo pradžia 8 vai. 
vak. Kviečia L. R. K. F. Ch. Ap.

Komitetas*.

Lietuvių ex-kareivių domei. — Visi 
Chicagos ir apielinkės lietuviai ex-ka- 
reiviai, visos jų kuopos, kuopų valdi
ninkai ir oficierai, taipjau visi kiti 
lietuviai kviečiami susirinkti į masi
nį susirinkimą subatoj, spalių 16, kaip 
7:30 vai. vak. Mark White Square sa
lėj, Halsted ir 29ta gatvė. Svarbu 
kiekvienam lietuviui būti, todėl susi
rinkite kuoskaitlingiausiąi. Kviečia

— Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Stanislovo 

Jusčiaus. Paeina Kauto rėdybos. 
Tauragės apskričio, Sartininkų vals
čiaus, Vilaičių kaimo,, žigaičių parap. 
Amerikoj gyvena apie šešiolika metų. 
Meldžiu jo paties ar pažįstamų duoti 
žinia ant šito adreso.

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

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbaienklla uireg. 8. V. Pat. OAm.

DRAUGAS REIKALE

PRAKALBOS.
I Cicero. — L. S. S. 138 kuopos ren
giamos prakalbos bus pčtnyčioje, Spa- 

. lių 15 d., J. šalčio svetainėj, 4837 W.
14th St. Angliškai kalbės Socialistų 
Partijos kandidatas į valstijos legis- 
laturą drg. E. Condrad Carlson; ant
ras kalbėtojas bus kandidatas į kon- 
gresmaną drg. W. F. Knise. Lietu
viškai kalbės Dr. A. Montvidas.

Kviečiame visus atsilankyti. Įžanga 
dykai. Prasidės nuo 7:30 vai. vak.

| — Komitetas.

JURGIS KARALIAUCKAS, Suval
kų Gubernijos, Klibiškių Gminos, In- 
galaugio kaimo, Prienų parapijos, te
gul atsišaukia pas:

MARĘ JURGELIONIS
538 So. Dearborn Str.

Room 903.

REIKIA — MERGINŲ 
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas.
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas
užkandis duodama dykai.

THE HUMP H AIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Puiki čysta

čokoladas Ir

REIKIA širmanų ir 
jardmanų.

ALTON IRON & 
METAL CO., 

2122 So. Loomis St

REIKIA širmanų j geležies atmatų 
jardą. Nuolatinis darbas. $40.00 į sa
vaitę.

Atsišaukite:
a . z y I RELĮANCE IRON & STEEL CO.,REIKIA moterų J dešrų 2133 S. Sawyer Avė. 

rbtuvę lel.: La\vndale 5566.

VIENNA SAUSAGE 
MFG. CO.

1215 So. Halsted St.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ. '

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

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

Pėtnyčia, Spalių 15 d., 1920 
NAMAI ŽEMĖ. ~

PARSIDUODA.
Našlė parduoda mūrinį namą ir biz

nį: hotelis, saliunas, restaųranas, Ice 
Cream Parlor su visais įtaisymais. 
Willow Springs. Reikia cash $10,000.00 

6706 So. Ashland Avė., 
Phone: Republic 908.

PARSIDUODA arba išęimaino N. 
E. kampas 36 ir Wallace Sts. plytų 
namas, 11 flatų ir dubeltavu Storu, 
pečium apšildomas.

Renda $2,220. Didelis bargenas tik 
$18,000. Noriu farmą nebrangesnę 
$6,500.

JACOBS BROS.
69 W. Washington St.

AUTUMUB1L1A1
PARSIDUODA AUTOMOBILIAI— 

1918 Winton six, lengvas, 7 sėdynėm 
ir 1918 Davis, Continental motorai, 
6 cilinderiais, 4 sėdynėm. Iki ateinan
čiam nedėldieniui tūri būt parduoti.

REIKIA senos moteries pridaboji- HASAS ‘
mui dviejų vaikučių. Malonės atsi- , go Ha|8te<į st-
šaukti ant šio antrašo. phone: Drover 2186

* i 4 dLINOivIo, 
4917 W. 24th St.

Cicero, III.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus

susi- 
seto,iš trijų šmotų seklyčios 

užmokėta $200, parduosiu ui

REIKIA OARKININKV
VYRŲ

REIKIA kriaučiaus prie taisy
mo vyriškų ir moteriškų drapa-|. 
nų. Darbas ant visados.

PETRAS MIKALIUNAS, 
2507 W. 47th St.,

Tel.: McKinley 4011.

PARDAVIMUI automobilius 
“Hudson” 7 pasažierių; labai ge
rame stovyje. Parduosiu už 
ra pasiūlymą.

3360 Wallace St.
Fiat 1.

PARDAVIMUI

ge-

sykiu arba atskirai, kaip nfiuji, 
deda 
buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir ncdčlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA saliunas, 
senas biznis. Kas myli sa- 
liuną gali padaryti pinigų.

1445 So. Halsted St.

PARSIDUODA penkių kam
barių rakandai, už labai pigią 
kainą.

3418 S. Wallace St. 
Ant antrų lubų

PARSIDUODA prie 570G So. Mor
gan St. 4 flatų namas. Parsiduoda 
tikrai pigiai ir ant lengvų i&mokesčių. 
Netoli Parko, geroj apielinkėj. Kaina 
$5,500.00.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.,

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas, po No. 1428 W. 13th Avė., 
Gary, Ind.

Atsišaukite:
PRANAS ANDRIJAUSKAS, 

4324 S. Washtenaw Avė.
Chicago, III.

PARSIDUODA 7 kambarių namas. 
Naujausios mados visais atžvilgiais: 
karšto vandens šiluma; 8Š4 W. 52nd 
St.; savinifikas ten gyvena: išvažiuo
ja ant farmos: pigiai parsiduoda: 
$4,450: $1,000 įmokėti, likusią dalį 

rendomis.
CHARLES DETRIC^, 
City State Bank Bldg., 
So. Halsted & 51 st St.

kaipo

SAXONIA

CUNARD LINIJOS
Laivas

Stačiai j Hamburgą
Cabin — $180.00 ir $5.00 War Tax 

Trečia klesa $125.00 ir $5.00 War Tax 
Kreipkitės pas arčiaus; Cunard Agentą.

Persikėlimo Pranešimas
Pradedant nuo Spalio-October 11-tos, 1920, Keis

tučio Paskolos ir Budavojimo Draugijos No. 1, ras- 

tynė persikėle po No. 840 West 33rd Street.

Mokesčiai dėl taupinimo ir paskolų bus priima
mi kas dieną.

Su pagarba,
JOHN P. EVALDAS, Sekr.

Vilnonės Mataruos 
Žemiausios Kainos

Turi būt išparduota
$3.00 materija už $2.00

4.00 99 99 3.00
5.00 99 P 3.75
6.00 99 99 4.75
6.50 99 99 5.25
7.00 99 99 5.75
8.00 99

1
99 6.50

9.00 99 99 7.00
10.00 99 99 8.00

Pirk pats dėl save vilnonių materijų dėl savo 
fsiutų ir overkautų. Tamista sutaupinsi $15.00 ir tu
rėsi geresnę drapaną ir geresnio išdirbimo.

Siųsk materijos savo giminėms į Europą. Jie 
reikalauja jų.

THEO. COHN W00LEN C0.
1441 Milwaukee Avė.

Atdara Nedėl. taipgi nuo 9:Q0 A. M. iki 1:00 P. M.

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

J. GINEIKIS, 
719 W. 38rd St.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Povilo Šle
pečio. Iš Lietuvos paeina Kauno rė- 
dybos, Raseinių valščiaus, Endrejavo 
Apskričio, Žemguliunų kaimo. Meld
žiu atsišaukti, arba kas žinote, meld
žiu pranešti, busiu dėkingas.

JUOZAPAS ŠLEPETIS, 
919 W. 33rd St

Chicago, III.

PAJIEŠKAU
Aš Agota, sesuo Dėdynukū po vy

ru Sakalauskienė, pajieškau brolio Jo
no Dėdyna, iš kaimo Matulių, Šakių 
parapijos, Suvalkų rėdybos, amžiaus 
45 metų, 6 pėdų augščio, geltom) plau
kų. Aš, iš Lietuvos 13 metų. Atva
žiavusi dagirdau, kad tam pačiu lai
ku išvažiavo į Lietuvą, 
laiko sugrįžo į Ameriką, 
noti ar gyvas ar miręs, 
pats, ar kas jį žino malonės pranešti, 
už ka busiu labai dėkinga. Antrašas:

AGOTA DĖDYNUKE 
SAKALAUSKIENE, 
8820 Houston Avė.

So. Chicago, III.

Po trumpo 
Noriu ži- 
Todel, jis

PAJIEŠKAU savo brolio Vinco De- 
menčio, Kauno rėdybos, Joniškio mie
stelio. Gavau laišką iš Lietuvo*» Taip
gi turiu labai svarbų reikalą, malo
nėkit atsišaukti arba kas žino, malo
nėsite pranešti kaip greitai galima. 
Busiu labai dėkinga.

ONA BURDULIS, 
1938 So. 49th Ct.

Cicero, III.
............  WUWM.MWIWII.UJ

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU didelio ir švaraus 

kamb. prie mažos šeimynos, vienam 
vaikinui su valgiu, South pusėje. Kas 
turit reikalaujamą kambarį malonėsi
te pranešti laišku.

M. P. H.
726 W. 18th St.

JIEŠKAU 1 kambario dėl 
vieno vyro. Nei valgis ga- 
mint, nei drapanas plaut. 
Turinti neblogą kambarį ant 
išrendavojįmo, malonėsite 
pranešti į “Naujienų” ofisą, 
pažymint No. 160.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGOS merginos prie an- 
darokų siuvimo. Turi būt patyrę siū
ti ant elektros mašinos. Gera mokes
tis. Atsišaukite tuojaus.

L. KASPER,
14 Washington St.

Room 604

REIKIA moteries abelnam na
mų darbui, šeimyna 4 dideli. 
Atsišaukite tik rytais.
, MRS. P. E. BARNETT, 

.4923 Grand Blvd.
Tel.: Drexel 8187.

j PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
- - stalais, labai geras biznis, krėslai, ba- 

REIKIA paprastų darbininkų ras, sieninės šėpos ir viskas kas tik 
, T v x reikalinga ir aisbaksis. Vieta di- >rie akmenų malimo ant Joliet galima padai*yti saliuną, 

<elio, S. W. nuo Lyons. beršapę arba kitą biznį.
' skersai nuo Crane Co.

_ . « •« •* I 3953 So. Kedzie Avė.imant Archer Avė. karą iki 
Summit. Kompanija suteikia
burdą, 10 vai. darbo diena, 70c j §tas jr kietas anglis. Parduosim už 
už valandą.

Atsišaukite:
U. S. CRUSHED STONE CO.

di- 
bar-

PARSIDUODA dženivaino skuros 
seklyčios setas, velour valgomojo 
kambario setas, gyvenamojo kamba
rio setas, 2 rugsai, miegamojo kam
bario setas, misinginė lova, šifonei- 
rius, viktrola, Kimba)! pianas. Par
duosime ant syk visus arba atskirai. 
Turi būt parduota šią savaitę.

1511 So. Kedzie Avė.
Ist Apt.

RENGKIS PAVASARIUI

Hrk 16ta ahba mažą tikę

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

PARSIDUODA šildomasis pečius, 
mažai vartotas, galima kūrenti mink- 

” . Parduosim už 
teisingą pasiųlymą.

4015 W. Van Buren Str. 
ant pirmų lubų.

Tel.: Kedzie 3810

PARSIDUODA saliunas. Par- 
davimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon. Biznis geras, gera 
padaryt pinigą.

3559 So. Emerald A ve.

PARDAVIMUI duonke- 
pykla, bekerpė. Pardavijno 
priežastis — savininkas išei
na j farmą.

12001 Indiana Avė.

PARSIDUODA bučemė ir 
groserne, visokių tautų apgyven- 

TT T TKinTCJ C AR & MFC CO |t0J' Viet°j ~ dau»iausia lietuvil>- 
ILLINOlbCAK & IViT G. UU Biznis išdirbtas per penkius me- 

HAMMOND, 11ND. L g. par(juosįu už pirmą teisin
gą pasiulyjimą. Priežastį 
davimo patirsite ant vietos.

REIKIA “FITTER UPS”

par-

PARSIDUODA 4 kambarių puikus 
rakandai, pianas ir visi virtuvės in
dai. Kas norit pasinaudot bargenu 
nepraleiskit progos, nes greitu iaiku 
išvažiuoju į kitą miestą.

130 W. Huron Str., Chicago. 
ant 3-čių lubų

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai (fumiture). Mažai var
toti, kaip nauji. Atsišaukite:
MRS. JULIA PETRULIENĖ, 

907 W. 20th St.
Pirmos lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA 
dai; pirkėjęs gali 
čius kambarius, 
mo, išvažiuoju į 
vakarais.

2706 S. Emerald Avė.
2nd floor

4 kambarių rakan- 
rendavoti tuos pa- 
Priezastis pardavi- 
Michigan. Atdara

REIKIA bučerio supran
tančio visą darbą. I Pullman 4699.

Atsišaukite: 
WM. DANTO, 

1980 Canalport Avė.
REIKALINGAS janitoriaus pagel- 

blninkas. Bedarbė nebaisi, nes dar
bas užtikrintas. Geram vyrui 
mokestis. Atsišaukite pas:

N. WILLIAMS, 
8154 Daugius Blvd. 

Pasimatyt galit visada.

Reikia

10701 State St.
Roseland, 111.

PARSIDUODA pinnos klesos 
saliunas su didele svetaine, 
Bridgeporto apielinkčje.

Atsišaukite į “Naujienų” 

gera įsą pažymėdami No. 159.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS.
Mes turime didelį išpardavimą ra

kandų (fumiture), gramofonų; vyriš
kų ir moteriškų siutų ir overkautų ir 
kitų visokių dalykų — daug pigiau, 
kaip kitur.

Mes parduodame rakandus (furni- 
ture) ant lengvų išmokėjimų. Aš ve
liju visiems lietuviams kad atsidary- 
tumėt Charge Account pas L. Klein. 
Tas Charge Account yra geras, kaip 
pinigai. Perki per mėnesį, o gale mė
nesio užsimoki.

Klauskit lietuvio pardavėjo, Juliaus 
Namon po No. 10, prie L. KLEIN.

14th and Halsted Sts.

ofi-
NAMAI-žEMi

Bučerio, dešrų dirbėjų ir 
kimšėjų.

Atsišaukite:
VIENNA SAUSAGE MFG. CO

1215 So. Halsted St.

REIKIA janitoriaus į žydų 
dievnamį. Pageidauj ama pavie
nis. Gera mokestis ir kambaris 
jei norima.

3757 Douglas Blvd.

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
geroje lietuvių apgyventoje vietoje. 
Yra įvairiausių gėrymų. Parsiduoda 
greitu laiku. Pardavimo priežastis, 
savininkas važiuoja Lietuvon.

1916 Canalport Avė.
^PARDAVIMUI ‘“saliunas,Tie- 
tuvių apgyventoj apielinkej. Biz
nis geras. Pardavimo priežastis 
— pirkau kitą biznį. Parduosiu 
pigiai.

1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI žieminis 
pečius, kietomis anglimis kū
renamas. Kaina $35.00.

M. GREIČIUS 
1823 — 47 Ct.

PARSIDUODA saliunas, rusų 
ir lietuvių apgyventoj vietoj. 
Švarus ir pelningas. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1400 So. Union Avė.

PARSIDUODA farma 5 mylios nuo 
Kenosha, Wisc. Tinka sugar beets. ko
pūstų ir pienininkystei. Dideli bar- 
nės ir šilo, viskas apdirbta. Parduosiu 
po $160.00 už akerį. Rašyk,

F. C. JENSEN, 
4828 Kimball Avė.

Tel.: Monticello 3152

TIKRAS PIGUMAS

ANT PARDAVIMO

Mail Order Biznis, Patentavų Gy
duolių. Biznis yra gerai išdirbtas per 
4 metus, ir nešą gerą pelną. Priežas
tis pardavimo dažinosite atsišaukią. 
Biznis randasi vidur-miestyje. Ren
da pigi. Gera proga jaunam vaiki
nui pasidaryti sau gerą gyvenimą.

Atsišaukit į “Naujienų” Ofisą No. 
158 tiktai laišku.

Arti Garfield Blvd. ir Ashland Avė.
Kampinis 3 lubų mūrinis namas 

degtų plytų 9 flatų po 6 kambarius, 
naujos mados. Lotas 75X125. Ren- 
dos $400.00 ant mėnesio. Parduosiu la
bai pigiai arba išmainysiu ant namo 
arba loto.

Kampinis biznio namas degtų ply
tų, naujos mados, 5 flatai po 6 ir 4 
kambarius; štoras geras ant kokio 
nors biznio. Namas West Sidėj.

JASUDES 2015 So. Robey St. 
arti 21st St.

RAKANDAI
Už STORAGE LftšAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbitnų 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.

T11 I Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Cicero, III. I Nedėliomis iki 4 vai.

PARSIDUODA 'naujas dviejų 
augštų namas 2900 So. Lowe 
Avė. Moderniškas didelis štoras 
ir 6 kambariai viršuj. Kampi
nis namas, tinkantis dėl mėsos 
krautuvės, grosernės arba sa- 
iuno. Kaina $8,500; $2,000 įmo- 
kėt, likusius lengvais išmokeš- 
čiais. Galima išduot ant lyso už 
$90.00 į mėn. Savininkas lauks 
visą nedėlios dieną arba telefo- 
nuok: Yards 2316.

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius mūrinis namukas, gazas, elek
tra ir visi kiti įtaisymai. Viskas ap
mokėta. Įmokėti $500.00, likusius kaip 

renda* Atsišaukite tuojaus, nes tai 
yra bargenas. Matykite George Tatre.

4400 So. Kedzie Avė.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurnues- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
W akro .....................................

akro ..................................... ^2.>
1 akras ............................. .

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
luolau ir kraustykis i ją pavasary). 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
li, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky- 
li. Sumaž.įsi pragyvenimo lėšas, o 
savo Šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefoniiokite arba ateikite.

A. T. MclNTOSH & CO.
\V. 18lh St. Chicago, III. 
. Phone Canal 6296

1-104

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

J. VASILIAUSKAS,
157 gatvės ir Paulina Avė. 

Harvey, III.

MOKYKLOS

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

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi- ; 

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokinl- 
nui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 
,uojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

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


