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Vileišis Atidengė Gen. Pilsudskio Sąmokslą
Lietuvos Atstovo memorandu= 

mas Valstybes dep-tui
Iškelia aikštėn Pilsudskio intrygas

Nori, kad Amerika pavartotų savo 
įtakos j Lenkus

KLERIKALAI LAIMĖJO 
AUSTRIJOS RINKIMUOSE.

VIENNA, sj>. 18. Daviniai 
rinkimų j racionali susirinkimą 
pa lodo, kad k’ikščionįs socialia 
lai laimėjo juose nedidele di
džiuma balsų. Jie dabar pa
taps didžiumoj (partija parla

mente.

JOHN REED MIRĖ RUSIJOJE.

Nuo Naujienų ir Federuoto sios Presos korespondento 
LAUREN CE TODD (

WASHINGTON, Spalių 18. Lietuvos Atstovas Jungtinėse 
Valstijose, Dr. Jonas Vileišis, praeitą subatą, spalių 16 d., įteikė 
valstybės departamentui pan'iškimą, kur jis sako, kad Lenkų res
publikos prezidentas generolas Pilsudskis tikrai žinojęs ir pilnai 
pritaręs tam, kad Lietuvos sostinė Vilnius butų paimtas, neatsi-! 
žvelgiant visai į padarytą tarp Lietuvių ii Lenkų sutartį ir nepair i 
sant Tautų Lygos komisijos sprendimo.

Dr. Vileišis* sako, kad dar 1919 metais, apie Velykas, jis pat
sai gavęs iš Pilsudskio asmenišką kvietimą susidėti su juo ir ki
tais valdininkais, kad Vilniuje( kame Pilsudskis turi didelių dva
rų) įsteigus “federatyvę kantonalę valstiją”. Pilsudskis tuomet 
pasakęs, kad jis rezignuosiąs nuo Lenkiu prezidentybės, matomai 
tuo tikslu, kad pačiam patapus tos naujos “valstijos” valdytoju. 
Kitos “kantonalės” valstijos'turėjo būt įsteigtos šios: Lietuva, 
su sostine Kaunu; Baltgudija, su sostine Minsku; Latvija, su sos
tine Ryga. Valstija su sostine Vilnium turėjo vadintis Lenkų i 
Lietuva.

Pasak Dro Vileišio, Pilsudskis grūmojęs, kad jeigu jo pasiū
lymas nebusiąs priimtas, tai Vilnius tuojaus busiąs paimtas ir 
prijungtas prie Lenkijos. Jam buvęs duotas grieštas atsakymas, 
ir Lenkai tuojau užėmę Vilnių. Dabar tatai Lenkų “neklauža
dos” vėl ]>agrobė Vilnių ir įsteigė vaklžią, o Pilsudskįs pareiškė, 
kad Lenkija nebeatiduos jo niekam ir gins nuo kiekvienos vals-

PORTLAND, Ore., spalių 17. 
— Amerikietis rašytojas John 
Reed, kaip praneša kablegra- 

mu jo pali Louisc Bryant jo 
broliui Henry G. Reed, pasimi
rė šiandie Maskvoje nuo lyto.

Reed buvo pirmiau socialis
tu, bet kada Wilsonas buvo ren 
kainas ant u kartu, jis agitavo 
inl Wilsona 
Rusijoje, 
bolševikų

paskui upsiilankė 
ten sugrįžo kaipo 

konsulas” ir komu- 
nciveikus užkariauti

Socialistų partijos, jis prisidė
jo prie Komunistų Darbo parti
jos.

lybės, kuri tik kėsintųs jį atimti. Tuo tarpu Pilsudskis buvo jau

tas, kartu su kitais tos partijos 
nariais, neva už suokalbį nu- 

! versti valdžią. Bet tuo laikr 
jis su savo pačia, ku i taipjau 
yra rašytoja, vėl išvažiavo į Ru- 

I siją. Būdamas Maskvoje jis da 
I Jvvavo Komunistų luternaciona 
lo kongrese ir tapo išrinktas 
į to Internacionalo pildomąjį ko 

Gimė jis 1887 m., l’ort- 
land, Ore.

Lenkų įsteig- 
v w .1 v

•“ l True translation filed with the post-
j veteranas, kurs buvo pasiųstas Lietuvon 1918 į

toj Vilniuje valdžioj žymią vietą užima Abramovič, Lenkų už 
sienio ministerijos 
ir 1919 metais.

Kad ir atsargiais žodžiais, .memorandume graudenama Ame
rikos valstyl>ės departamentas gelbėti Lietuvą nuo grobikų Len
kų, kurie užsigeidė ją užkariauti, cyniškai miiulžio<lami visokius 
“apsisprendimo” žadėjimus, kaip tatai parodo Busų-Lenkų mu
šiu |>aliaiibos padarytas naujų sienų nustatymas.

Savo memorandumą Dr. Vileišis baigia žodžiais
“Vardu Lietuvos Valdžios, o taipgi vardu žmonybės aš pro

testuoju Amerikos Valdžiai pilės Lenkijos žygius prieš Lietuvą, 
prieš laužymą mušiu paliaubos sutarties, prieš biaurų nepaisymą 
Tautų Lygos tarybos sprendimo, prieš grobimą Lietuvos teri
torijų, prieš brutališkus elgesius su Lietuvos piliečiais ir ypatin
gai su žydais. Aš prašau Amerikos Valdžią pavartoti savo galin
gą įtaką į Lenkų valdžią, kad tuojau butų paliauti Lenkų puoli
mai ant Lietuvos ir kad butų Lietuvos valdžiai atlyginta už vi
sus tuos jų neteisotus naikinimus žmonių gyvybės ir turto, kurių 
jie padarė savo užpuolimais“.

Reikia pastebėti, kad Lietuvos Atstovas kalba čia tiesmukai į 
apie valstybės departaniento “galingą intaką” į Lenkų valdžią; 
nes juk, ištiesų, visiems žinoma, kad kaip tik ir dabar Ameri
kos karo departamentas parduoda milžinišką daugybę rūbų ir 

pačiu kartu pinigynas atsisako padė- 
parduoti savo i

, kurie nėra labai nevidoningi Lietuva.* ir

master at Chicago, III., Oct. 19r, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Pabalti ja vienijasi
Pabalti jos šalįs išvien gins savo 

nepriklausomybę.

RYGA, spalių 17. — “Pabal
tijos šalįs nepradės jokio karo, 
bet mes ginsimės iki paskutinio 
žmogaus prieš kokias nors pa
stangas išplėšti iš mus nepri- 
gulmybę, ir per dviejus melus 
parubežinės valstybės išmoko 
kaij) priešintis kovose su vokie
čių ir rusų užpuolimais“, pasa
kė šiandie Latvijos premieras 
Kari Ullman.

“Pabaltijos unija yra klaidin
gas vardas susitarimui, kokį 
bando pasiekti parubežinės ša
lįs“, tęsė jis. “Visai nemanoma 

batų Lenkų armijai, ir tuo pačiu kartu pinigynas atsisako PtHK apie uniją tokioje prasmėje, ko 
ti Amerikos farmeriams parduoti savo medvilnę ir kviečius kjoje yra unįja Jungtinės Vals- 
tienis Europos kraštams, kurie nėra labai ni'vidoningi Lietuvi? n Įjj(ys Naujosios valstybės ne- 
Rusijai. Į mano atsižadėti savo suvereni-

Mūsiškis valstybės departamentas atsisakė pripažinti Lietu- , bet tik suvienodinti pini- 
vos valstybę, kur feodalinės Lenkijos galva, ponas Pilsudskis, tu- glls, transportaciją, muitus, ta
ri milžiniškų dvarų. Dabar, kada Lietuva išvilko aikštėn Pil- rifą ir telegrafus ir susitarti apie 
sudskio intrygas, musų valstybės departamentui belieka vėl pri
sipažint prie savo moralinės bankrutybės, kadangi jis pritarė Pil
sudskiui jam laužant mūšių paliaubos sutartis ir darant savo 
banditišką užpuolimą ant Lietuvos sostinės.

Ki 
ne

sa-
True translation filed with the post- rėjos rubežių davė japonams 

Į senai pageidaujamą pateisini- j 
mą užėmimui tos pageidautinos 

i Chinijos žemės.
(Pirmesnės žinios sakė, kad 

! japonai nutarė veržtis, nors Chi 
nijos valdžia ir atsisakė pra- 

I leisti japonus per savo žemę).

master at Chicagų, III., Oct. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KORĖJIEČIAI KAUJASI 
JAPONAIS.

SU

Japonai siekiasi užgriebti 
Manžurijos.

dalį

SHANGHAl, spalių 17. 
šiandie čia išleistas Korėjos 
nešimas sako, kad smarkus 
šis ištiko tarp Japonijos karei
vių ir korėjiečių Chien Tao dis- 

15 japonų

pra 
mu-

aeroplanus 
kareivius,

si darys

galbūt paleis parlamentą it pa
skelbs naujus rinkimus išban
dymui savo spėkos.

Daug dirbtuvių jau užsidarė, 
kilos irgi nedaug anglių turi ir

VOKIETIJOS NEPRIKLAUSO
MŲJŲ SOCIALISTŲ PARTIJA 

SKILO.

fredmek A.Wal1i5
U.S. Comminioncr * lmmi$ratwn

Naujasis Jungi. Valstijų im- 
migracijos komiisionierius, ku- 

į dabar sekretoriaus pagelbi- 
hinkas Post paskyrė vieton at- 
galeivio Anthony (Laminetti.

Anglijos angliaka 
siu streikas

VALDŽIA PAĖMĖ SAVO 
KONTROLĖM ANGLIS.

Londono bedarbiai rengia de
monstracijas ir reikalauja pa- 
gelbos, bet policija juos vaiko.

LONDONAS, spalių 19. — 
šiandie įvyko sumišimų White- 
hall, kur bedarbiai buvo suren
gę demonstraciją, reikalauda
mi, kad valdžia 'ką nors veiktų, 
kad palengvinus bedarbių padė
tį. Bedarbiai buvo pasiuntę de
legaciją pas premierą ir bandė 
patįs įeiti į Dovvning gatvę. Bet 
jiems pastojo kelią policija ir 
pradėjo demonstrantus vaikyti. 
Bevaikant bedarbius virš 
žmonių liko sužeista.

Vėliau įvyko kita didelė 
darbių demonstracija, 
policija jau nebekliudė.

streikas 
Valdžia

visus atlieka- 000,000'balsų. Nors komunistai 
I c

laimėjo konvencijoje, bei parti
joje jie vargiai laimės, nes ir iš 
81 atstovų reichstage jie savi
nas! sau tik, 21. Socialistų prie
šininkai dabair labai džiaugiasi 
tuo susiskaldymu, nes jie žino, 
kad juo labiau socialistai skal-

50

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviai kaujasi
Konvencijos didžiuma nutarė 

prisidėti prie komunistų ir su
skaldė partiją. Zinovjevas išva

romas iš Vokietijos.

LE, Saksonijoj, spalių 
Stipri Vokietijos Nepri

klausomųjų Socialistų partija, 
turinti virš 86 atstovų reichs
tage, suskįlo j dvi atskiras par
tijas. Suskaldė ją komunistų ša 
liniukai, kurie panorėjo, kad 
partija pasiduotų Maskvos dik
tatūrai ir įstotų j trečiąjį Komu
nistų Internacionalą.

Pati Maskva labai tuo rūpi
nosi ir net prisiuntė į dabar į- 
vykusią čia partijos konvenciją 
net du savo atstovus Zinov- 
jevą ir Losovskį, kurie kaip į- 
manydami piršo i konvencijai 

savo komunizmą, žinoma, nesi
gailėdami paleisti “socialpatrio- 
lų“ adresu stiprių žodžių. Jų 
kalbos iššaukė konvencijoje ne
mažą triukšmą, taip kad dalis 
konvencijos turėjo pasipkti-

Partijos konvencija prisiklau
siusi gražių Zinovjevo ir kitų 
prižadų nutarė'237 balsais prieš 
156 prisidėti prie Komunistų 
Internacionalo. 'Tada nuosakes
nieji sociali sitad, vadovaujami 
Georg Ledebour, Crispien, Ilil- 
ferding ir kitų, matydami par
tijai pražūtį tokiame nutarime, 
atsisakė priimti konvencijos nu 
tarimą ir pasirengė kovoti už 
išlaikymą socialistinių principų 
pačioje partijoje. Tada komu
nistai sudarė savo organizaciją

I ir irgi nutarė kovoti už užkaria- 
; vimą visos partijos, pasigriebi- 
i mą jos iždo ir visų jos laikraš

čių. Komunistais vadovauja 
Darnuing, Hoffman ir Dilo

bet jai Rass.
Nepriklausomųjų Socialistų 

tęsiasi 1 partija turi 500.00 narių ir pe- 
paėmė reitais rinkimais gavo virš 6,-

su lenkais
Lenkai paėmė Minską
Pilsudskis nori ir numirti Vilniuje
LIETUVIAI SMARKIAME MŪŠYJE SU LENKAIS.

Daug lietuviu žuvo mūšyje su lenkais tarp Kauno ir Vilniaus.

LONDONAS, spalių 18. — Pasak šiandie Kaune išleisto ofi
cialiu pranešimo, smarkus susirėmimas tarp lenkų ir lietuvių ka
reivių ištiko subatos naktį ir vakar ryte fronte tarp Vilniaus ir 
Kauno. Kaip lenkai, taip ir lietuviai aplaikė didelių nuostolių.

“Lenkai atakuoja didelėmis spėkomis, vartodami ginkluo
tus traukinius, arti Rykonty (Bikontų?) stotie priduria praneši
mas. *

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 19, 1920 master at Chicago, III., Oct. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAĖMĖ MINSKĄ.

Rusai prisipažįsta netekę Mins
ko spalių 15 d. Lenkai veržiasi 

per rubežių.

PARYŽIUS, spalių 18. Mask
vos bevieliais pranešimas sako, 
kad lenkai padarė naują stiprų 
ofensivą virš 60 mylių fronte ir 
paėmė Minską.

(Sulig mūšių paliaubos sąly
gomis, mūšiai tarp lenkų ir ru
sų turėjo apsistoti pereitą nak- j

Lenkija ir Vilnius
Lėnkai nori Vilniaus “apsi
sprendimo” ir jj gins, sako 

įlenki jos premjeras.

VARSA VA, spalių 16. — Pre
mjeras Witos išdėstydamas sei
me Lenkijos poziciją linkui 
“centralinės Lietuvos” laikinės 
valdžios, kurią įsteigė gen. Že- 
ligovvski Vilniuje, pareiškė, kad 
“Lietuvių ir baltgudžių divizi
ja atsisakė nuo lenkų armijos 
spalių 8 d., prasiveržė į šiaurę 
ir užėmė Vilniaus Alistriktus“.

Kalbėdamas seime premjeras
Rusų pranešimas sako: 
“Spalių 16 d. Spadska ir Mo

lodečno kriptyj musų kareiviai 
pasitraukė į naujas pozicijas. 
Minsko sek-tore padarė smaiikų 
ofensivą 100 kilometrų fronte. 
Priešas įėjo į Minską spalių 15. 
(Minskas yra toli į rytus nuo nu ; 
statyto 
žiaus).

“Priešas tebetęsia smarkias 
atakas. 1 
da'ėme kontr-ataką, kuri atme- Į 
tė priešą' Į pietus. Mes paėmėm 
tankų ir kulkasvaidžių”.

“Nors Lenkijos valdžia su
pranta pasipiktinimą oficicrių 
ir kareivių, kuriems po kelių 
metų kariavimo neleisią įeiti į 

J jų gimtinį miestą, bet ji turi 
Rusijos-Lenkijos rūbe* skaityti jų pasielgimą kaipo 

baustiną sulaužymą karinių 
priedermių ir atatinkamos vai-

Brislov kriptyj mes pa I diJkos įstaigos ištirs tą dalyką 
<onfr-ataka. kuri utine- Ibe permainų, 

savo kontrolei! 
mus anglis.

Transporto darbininkai pada
rė savo pasitarimą, bet nieko ga 
tutino dar nenukirta. Konser- 
vatyviškesni darbininkų vadai 
siūlo taikytis ir daryti kompro
misą, bet pažangesnieji darbi
ninkai stovi už tęsimą kovos iki ųlysis,, tuo jie darysis silpnesni 

ir tuo nugalėti juos bus leng
viau.

Paliepė apleisti Vokietiją.
BERLINAS, spalių 18. - Vo

kietijos/ valdžia vakar paliepė 
Rusijos komunistų atstovams 
Zinovjevui ir Losovskiui, daly
vavusiems nepriklausomųjų so 
cialistų konvencijoje, tuojaus

post-True translation filed v/ith the 
master at Chicago, III., Oct. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

“Aš MIRSIU VILNIUJE“

visais atžvilgiais.
“Lenkija gavo nuo Vilniaus 

valdžios notą, išreiškiančią mie- 
rį suteikti ginčijamos teritori
jos gyventojams teisę savęs ap
sisprendimo ir kviečiančią Len
kiją pradėti tarybas.

šo pagelbos atsitikime sovietų 
atakos. Lenkija visuomet sto
vėjo už Vilniaus distrikto savęs 
apsisperendimą, kas sutinka su 
pakartotinai išreikštu noru gy
ventojų — kinių didžiuma yra 
lenkai, bet Lenkija manė ginti 
Vilniaus distrikto lenkų gyven
tojų reikalavimus kitais budais, 
negu tais, kimiuos pasirinko 

gen. Želigowski“.

šaukia Lenkijos prezidentas Pil
sudskis. Tautų lyga yra bejiegė.ji nebus laimėta. Iš kelių mies

tų transporto darbininkai pri
siuntė reikalavimus, kad [butų 
paskelbtas užuojautos streikas.

Valdžia dar nieko nedaro su
sitaikini ui, nors ir davė supras
ti, kad ji labai malonėtų, kad 
kas kitas pasiūlytų ta ik imąsi ir 
patarpininkautų tarybose su an
gliakasiais.

Kalbama, kad Lloyd George

PARYŽIUS, spalių 17. — Be
reikšmė pozicija tautų lygas dar 
niekad taip aiškiai nepasirodė, 
kaip šiandie, kada urnai prieš 
ją iš visų pusių iškįlo nesmagus 
klausimai, kurie parodė visus 
jos trukumus ir jos silpnumą.

Ne lik jos atsišaukimas į Iša
kiją, kad ji tuoj evakuotų Vil
nių nesusilaukė atsakymo iš- 
skirus prezidento Pulsudskio pa 
reiškimą “Aš važiuoju į Vilnių 
ir ten ir numirsiu’, bet jugo sla
vai atvirai pasipriešino lygai, 
kada jų šovinistai užėmė Kia- 
genfort.

“D’Annuzio pasirodė tiek pat 
pavojingu, kaip ir užkrečiamo
ji liga“, pasakė šiandie garsus 

svetimos šalies diplomatas, 
“šioj valandoj d’Annynzio yra 
sliprcsins ir už visą lygą, ir ka
da Italija priims lygos .kompro
misą Adriatiko klausime, jis 
tai vetuos“.

suvienodinimą gynimos, 
koks nors pavojus gręstų jų 
priklausomybei.

“Suprantama, Pabaltijos
lyse jaučiamas didelis apsivyli- 

> mas, kad Jungi. Valstijos ir ki- 
! tos didelės valstybės atsisako 
pripažinti jų legalę nepriklauso
mybę, bet išgyvenęs daugelį me 
tų Amerikoje, aš numanau ko- 

' dėl niekur nebuvę amerikiečiai 
negali suprasti sąlygų naujose 
Pa ba 11 i j os va Ist ybėse.

“Mes už tą kaltiname Rusi-......... t .......... | c
no kareivius užėmimui Cbini-Jos ambasadorių Jungti Valsti
rinius laivus j Possiet ir išsodi-

jos miesto Ilung Clum ir viso jose Bachmetjievą, kuris mal- 
, Chien Toa distrikto. Užeini-Į dauja suvienytos Rusijos, kad 
i mas to distrikto japonams yra palaikius Rusijos priespaudą 
geistinas dabar, kada jie valdo ' Pabaltijos šalyse ir dalyką taip 

Į Vladivos-toką. Bet bus jiems ( nušviečia, kad žymesnieji ame- 
svarbu laikyti jį ir tada, jei jie rikiečiai manytų, jog senoji Ru- 
ir apleistų Vladivostoką. Todėl, sija tikrai ir buvo sudaryta iš 
ir manoma, kad patįs japonai jungtinių valstijų“.

| sukurstė chiniečius banditus, 
l kad gavus progą užimti distrik-

trikte, Manžurijoj. 
užmušta.

Japonai naudoja 
ir skubiai gabenasi
kad užėmus visą distriktą tarp 
Korėjos ir Siberijos.

Pranešimas sako, kad nese
nai ištikę sumišimai palei Ko-1 tą neva “palaikymui tvarkos“.

i

SKAITYKIT IR PLATINKI!

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 18 d. užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.44
Austrijos 100 kronų ........... $0.37
Belgijoj, už $1 ....... frankų 14.65
Danų 100 kronų ................... $13.97
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos, už $1 ......... frankų 15.42
Italijos, už $1 ............... lii'ų 25.70
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.55
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $30.75
Norvegų 100 kronų ........... $13.90
šveicarų 100 frankų .... ...... $6.30
švedų 100 kronų .....   $19.92
Vokiečių 100 markių ........... $1.55

i True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Oct. 19, 1920 
as required by the act of Oct. G. 1917

JAPONIJA STEIGS LEGACI- 
JĄ LATVIJOJE.

RYGA, spalių 16. Japoni
ja įsteigs čia savo legaeiją neto
limoje 'ateityje, Latvijos val
džiai formaliai sutikus su tuo 
ketverge. Tarybos ta.’p Japo
nijos ir Latvijos valdžių apie 
legacijos įsteigimą prasidėjo ke 
lėtą savaičių atgal Japonijos 
ambasadoje Paryžiuje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 19, 1920 
as required by the aet of Oct. 6, 1917

Talkininkai nori naujo vokiečių 
aeroplano.

BERLINAS, Talkininkų kont
rolės komisija bandė užgrieb
ti super-aeroplaną, kuris tik da 
bar tapo užbaigtas pienuoja
mam skridimui iš Berlino į 
New Yorką.

rėčiaus aeroplano būdavo to
jai atsisakė jj atiduoti, pareikš- 
darni, kad talkininkai jau nebe
turi galės atiminėti aeroplanus* 
Tikimąsi, kad dėlei to aeropla
no kils internacionališki ginčai.

imuHnUKmuifii
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Kas Dedasi Lietuvoj
KOPERACIJA S. Lukauskis ir

(“Sietyno žinios)
Liet. Koperativų suvažiavime 

rugp. 17 d. dalyvavo 32 kopera- 
cijos b-vių ir sąjungų įagalio- 
tinai. Pirmininkavo K. Venc
iu uskis, sekretoriavo Staugai
tis, prezidiumo nariai buvo P. 
Šalčius ir d-ras Brundza. įsteig
ta Liet. Koperativų Sąjunga, iš
rinkta jos valdyba: B. Leonas, 
P. Šalčius, V. Zakarevičius, J. 
Bulvičius, I). Šidlauskis ir P. 
Juška; revizijos komisija — J. 
Fledžinskis, K. Belinis, kun. 
Mlividas ir pavaduotojai—Lu
kauskis ir šullė.

Suvažiavimas įgaliojo naują
ją valdybą organizuęti javų 
pirkimą, kad tuo bodu pigiau 
aprūpinus maistu miestus ir at
vaduotąsias nuo okupacijų vie
tas.

kandidatai
Balutis; Revizijos Komisija: Br.
Leonas, Ballušlka ar Akmens*

Banko pajus 2000 auks., 
įstojimo mokesnis—100 a.

Vilniaus “Užupio” koperati- 
vas buvo sustojęs dirbti, kasi
ninką ir abudu šeimininku bol
ševikams suėmus; kitų kopera
tivų “Darbininko” ir “Vilu, ko- 
per. sąjungos“ paimtos prekės 
ir apie 140 tuksi, auks. pinigų.

Kauno koperativų i “Proleta
ras”, GelžkelieČių ir “Parama” 
įsitaisė savo duonos kepyklas; 
pradėjus joms pigiau duoną at
leisti, visame mieste jos kaina 
nukrito 20-čia kap. pigiau.

Telšių žydų amatninkų varto
tojų bendrove, įsikūrusi š. m. 
pradžioje, užsidarė.

uždaryti sąjungos skyrius ir lt., 
bet darbininkai organizuojasi 
prieš darbdavių naudojimą ir 
reik tikėtis, kad ilgainiui neliks 
nei vieno valsčiaus, miestelio, 
dvaro arba sodžiaus, kur nebū
tų organizuotą darbininkų Są
jungoje, Sąjungos skyriaus, po
skyrio arba būrelio.

Srities Sąjungos Valdybos 
kol kas sunkus piniginis stovis: 
įplauką yra tik 30 rub., bet iš
laidu virš 7(K> rub., kurios sto
vi įvairiom įstaigom ir asme
nim skoloje.

Šiaulių miesto darb. prof. są
jungoj yra virš 400 narių. Są
junga turi švietimo-kultūros 
skyrių, kuris turi dramos sek
ciją; skyrius organizuoja bib
lioteką, o sekcija rengia vaka
rėlius. Be to sąjunga pasidali
jus sekcijomis, k. t., odos, ada
tos, metalistų, medžio ir k. ir 
komisijomis: konflikto, finan
sų ir k.

Geležinkelininkai taip-gi yra 
padavę pas Apsk. Viršininką 
įregistruoti savo įstatus.

p 1 
ii

s* J.

Liet. Koperativų Banko stei
giamajame susirinkime priimti 
Banko įstatai, svarstyta jo dar
buotės ])lanas; išrinkta valdy
ba: Dygrys (St. Seimo narys). 
J. 1 Mašiotas (Valst. Kontr. 
Vald.), Vasylius (Pilviškių 
Krcd. B-ves Vald. narys) ir 
Grajauskas (stud.); kandidatai: 
Grinevičiifs, Masiulis. Banko 
Taryba: F. šalčius ir Kybartas;

Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER
Valsbaienklis uireg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tčuiyk Įkaro (Auchor) VaizbažrnklĮ.

Profesinis gyvenimas
(“Sietyno” Žinios)

Šiauliai. Šiaulių Srities Žemės 
Ūkio Darb. Prof. Sąjungos per 
du mėnesiu yra susidarę 14 
skyrių: Jonišky, Kurtavėr.uose, 
Žagarėj, Akmenėj, Pak rojuj, 
Gruzdžiuose, Šiauliuos, Linku- 
voj, Kuršėnuos, Papilėj, Pa- 
švinty, Radvilišky, U])inoj ir 
Šaukėnuos — išviso virš 2 tūk
stančių narių. Noras darbinin
kų spiestis į savo profesines są
jungas yra didelis, nežiūrint ne
susipratimų, kurie kįla tarp 
vietos milicijos ir sąjungų, 
pav.: Žagarė, kiir buvo milici
jos nelčidžiama daryti susirin
kimo; Kuršėnai, kur grasinama

Panevėžy profesinė darbinin
kų sąjunga gyvuoja jau 3 me
nesius; narių turi 500.

Linkuvos darb. sąjungos su
ruoštas vakarėlis su vaidinimu 
“Kova“ ir “Kurčias Žentas.“

atstovą nuo kiekvieno apskri
čio.

Po ilgų ginčų jos pasiūlymas, 
buvo priimtas. Skirstant rekvi
zicijas ta r j) apskričių pamaitan 
buvo imama: didumas apskri
ties (centro valdžios žiniomis), 
jo derlingumas ir sunaikinimas 
karo metu.

Iki šiam laikui musų miestai 
mažai ką dėdavosi prie išlaiky
mo musų kariuomenės, tyet da
bar jos reikalams ir jie liko ap
dėti karo ančdėliu 10,000,000 
auks.

Laboratorija dirbtinių trąšų, 
dirvos Ir pašarų analizui daryti 
ir cukriniams runkeliams tiirti 
steigiama prie Žem. Ūkio Mini
sterijos Kaune. Cukrinių run
kelių buvo sėta bandymui Vil
kaviškio ir Mariampolės apski-

C0R0NAS5VYNAS
šis sutaisymas yra apkainuojamas kaipo gertausis tonikas ir <lcl vidurių gyduolč. Kartusis vynas. 
Puikiausis tonikas ypatingai nuo skausmo, silpnin ėjimo, stovio kraujo žinomo kaipo Anemia.
Atgavime nustoto apetito ir pilvo katarų. Gauk butelį šiandien. Pardavoja visose vaistinėse arba rašyk.

B. R. K0ZL0WSKI, LABORATORIES,
4755 So. Loomis St., 

Chicago, III.

Didelis Gramofonų 
Išpardavimas

. ( Jųrjųie,. daugybę gramafonų, 
katruos reikia tuoj parduoti nuleid
žiant 35' c (procentą) ir daugybę re
kordų po 65c. Gramofonai geriausių 
išdirHysčių, garuantuoti ant 10 metų. 
... . Užlaikome geriausius Brunsvvick 
Columbia ir Victoro Gramofonus, 
katrus parduodame už žemiausias 
marketo kainas už cash ir ant lengvų 
išmokėjimų.

Didelis pasirinkimas įvairiausių rekordų, .Rus- 
kų, Polskų, Angliškų, Italijoniškų ir 1.1. Katalogas 
knygų, rekordų, gramofonų, prisiunčiam kiekvie
nam dykai.

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina po 81 vienas.
Indainavo M. Perauskas.

4415 Piemenėlis ir Pavasaris.
4474
4272 
8840 
2358 
2356
2392 
4862

4716
4535
4475
4237
4099
2343
1248

Mielaširdystė. Vai verčia laužo.
Spragilų daina. Strazdelis.'
Ant Kalno Karklai Siūbavo. šia Naktele. 
Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovą,. 
Lietuva Tėvynė Musų. Tildai Nemunėlis Teka. 
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai. 
Pasakyk Mano Mielas Krašte. Indaipavo Butėnas.

Komiški Rekordai.
Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją. 
Girtuoklio Metavonč Pasakos Stebuklai.
Jonas šmikis. Mauto Kelionė.
Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis. 
Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas.
Velnias Ne Boba. 2 dalys.

{vairus Rekordai.
Ungarų šokis.

Lopšinė.
Saulutė Tekėjo.

Važiavau Dieną. Choras.
Gaila Tėvynės. • 

Kur tu eini.
Pakol Jaunas tai Linksmas. 

Sesutės Valcas.

1247
3291
3191
3906
2225
4647
4536
4717
4363
4181 Alvito Ežero Bango;
2002 Krokoviakas.
8417 Padespanas.
4165 Rusijos Liuosybės Maršas.
A2998 Venecijos Mėnulis. Baloboo. Fox trot.
2883 Afghancstas. Mahomem. Fox trot.
8834 Lola šok is Ant armonikos.
2903 Bostono Maršas. Karvedžio Maršas.

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nceiuijčiame, už prisiuntimą mes
apmokame. . •

O Kur Buvai Dėduk Mano. 
Plaukia .Sau Laivelis. 
Ant Marių Krantelio. 
Bijūnėli Gražus.* 
Einu Per Dvarelį. 
Mergelė Tu Mano Miela. 
Pavasario Dainos. 
Virbaliu Polka.
Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė laidžias. 

Pilviškių Valcas.
Ant Armonikų.

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois

ŪKIS. PRAMONĖ.
(“Sietyno” žinios)

Rckvizijos reikalai. Savival
dybių atstovų iir karo Inten
dantų rugp. 1-7 d. suvažiavi
mas Kaune svarstė rckvizijos 
produktų skirstymą 1920 192 . 
melams armijos reikalams.

Paaiškėjo, kad 1919-1920 m. 
(iki š. m. liepos 1 d.) surokvi- 
zuola tiktai 50% ,maisto pro
duktų, Rimie reikėjo paimti iš 
gyventojų; pasirodė, kad Pane
vėžio, Utenos ir Ukmergės, aps. 
pasižymėjo piliava, išpylė dau
giau kai]) 50%, bet Kretingos 
aps. davė tiktai 18% skirtosios 
J>iliavos. Suvažiavimo nutarta, 
kad praeitų metų rekvizicija 
bųįų išieškota visa iki š. m. spa
lių 1 d.; neturint atatinkamų 
produktų, galima sumokėti pi
nigais rinkos kainomis už ski
riamus produktus.

Kokioms įstaigoms skinti re
kvizuojamus maisto produktus 
1920-1921 m., suvažiavime su
kėlė daug ginčų. Šiaulių apskr. 
atstovo J. Griniaus pateikta tuo 
klausimu buvo rezoliucija bū
tent, kad butų aprūpinama tik
tai kariuomene ir karo ligoni
nės rekvizuojamais maisto pro
duktais, bet ji buvo atmesta ir 
pasiūlius armijos intendantui 
priimta kita, būtent: aprūpini
mui kariuomenės, geldelių tar
nautojų ne karo ligoninių, ka
lėjimų, ir lt. 1920Jlt)21 me
tams rekvizuajami rugiai, kvie
čiai, miežiai, avižos, bulvės, 
mėsa, ritualai (puse ridbailų 

normos antra pusė superka
ma liuosai). Drobė ir vilnos 
nebus rekvizuojamos. Rekvizici 
jų kainos paliktos praeitų me
tų. lŲc'kvizicijii paskirstymas 
tarp apskričių buvo atiduotas 
specialiai 11 narių komisijai, 
bet suvažiavimui nesutikus su 
jos skirstymu, skirstymo pr<y 
jektas pavestas buvo antrajai 
komisijai, kurion įėjo po vieną

Cukraus gaminimo reikalu

tuvos“ Nr. 170. Kviečia Virinėti 
cukrinių runkelių augimo sąly
gas, rinkti žinių. Išskaito, kad 
Lietuvoje suvartojama apie 60 
mil. svarų cukraus, išmokama 
už jį 600 mil. auks. Reikalinga 
dėl to savo gamyba. Kapitalo 
rastųsi Amerikoje, tik reikią iš
tirti, ar bus tai pramonei pa
matas — žalioji medžiaga 
(runkeliai). Mež. Lietuvoje, 
kai]) praneša žinomasis jos dar
buotojas M. Jankus (“Liet.” 
Nr. 183), tų runkelių kultūra 
tarpsta. Jis patsai antri metai 
auginąs juos: pirmaisiais — pa
sėjęs Vi deš„ — prikasęs apie 
80 cent., šiemet —* daugiau iš 
to pjoto prikasęs. Juos pardun
dąs į fabriką, kuris 20-čiai cen
tneriu runkeliu duodas 1 cent.
cukraus.

Latvija
žemės reforma Latvių Seime.

RYGA. — Latvių steigiama
sis seimas paskutiniu skaitymu 
priėmė įstatymą » valstybinės 
žemės bankui kurti, iš kurio 
bežemiam bus skiriama iki 1(M) 
hektarų,
tai sekvestruojami, 
dvarininkam bus 
tiek žemės, kiek 
ūkininkas. Bus 

cialinis įstatymas
atimtus dvarus buvusiom savi
ninkam. Per šešis mėnesius 
buvę savininkai privalo nusi
kelti nuo nusavintos žemės sa
vo trlobas ir kitą turtą.

Visi privatiniai dva- 
Buvusiem 

palikta kone 
turi vidutinis 
išleistas spe- 
atlyginti už

Šiaulių Srities Vartoto
jų B-vių Sąjungos su

važiavimas.
25 

da-

PIANŲ
Metinis išpardavimas.

Sugrąžintų iš vasarnamių
Puikiausios vertės, geriausias in

strumentas už numažintą kainą. Mu
sų pasiutime veriasi daug netikėtų 
gerų progų, per kurias galima sutau- 
pint pinigų. Visi instrumentai gva- 
rantuojami kad grajįs gerai.

Lengvas mėnesinio išmokėjimo iš
lygas galima sutarti.

Apsilankymas pamatyt musų par- 
davinių, nuoširdžiai pageidaujamas.

, Lyon Heally
*

Wabash prie Jackson.

Įvykusiamc š. m. liepos 
dieną Sąjungos suvažiavime 
lyvavo 48 atstovai nuo 32 ben
drovių ir apie tiek pat svečių 
Suvažiavimo prezidiumą suda
rė: Šullė (pirm.), Mišeika 
(pad.), Cigldris ir Mačys (sek
retoriai).

Prieš dienotvarkės svarsty
mą išklausytas Panevėžio Vart. 
K. Veuclauskio p: anešimas apie 
B-vių Sąjungos nario pasveiki
nimas ir Sleig. Seimo atstovo 
jendrąją krašto padėtį ir Seime

darbuotę. Suvažiavimas iš sa
vo puses nutarė pasiųsti Sei
mui sveikinimų.

Sąjungos darbuotę nušviečia 
J. Fledžinskis: Politikos ir eko
nominės sąlygos turėjo ant jos 
savo intakus. Sunkino ją su
sisiekimo klintys i'r valiutos ne
pastovumas. Del to mainėsi; 
pręįkių kainos, pav. vynių, gele
žies. Pakilus markės kursui, 
prekių kainos kiek krito, tatai 
blogiau atsiliepė ant Sąjungos 
operacijų, tik jos plati rinka iš
gelbėjo nuo nuostolių. Sąjun
ga turi 88 prekių ėmėjų ben
droves, kuriom išduota prekių 
už 4 mil, auks. Pirmoje vietoje 
ėmusių iš jos prekių stovi Viek
šnių b-vė, toliau-šiaulių, Joniš
kio ir k. Lėšos imta iš avansų, 
apyvartos Ir ypač indėlių. Jų 
reikalinga butų dar daugiau, 
nes lėšų stoka neduoda vysty
tis koperacijos reikalams. Ten
ka net! kredituoti (skolinti) val
džią: neužmokėta už 'B vago
nus linų. Prekių įpirkta iki lie
pos P d. 5 mil. auks. Gryno pel
no 202 tuksi. auksinų.

Po kelių (Lėliuko, Narsučio, 
S įritės, 7 Romanuuski, Leono, 
Ciglorio, Tonkūno ir k.) pa 
klausimų, nurodymų ir valdy
bos paaiškinimų pereita prie 
svarbiojo dienotvarkės punk
to: “Lietuvos Vart. B-vių Są
jungos sudarymas.”

Pranešimą daro Vart. Biuro 
atst. Leonas. Reikalinga viena 
bendra sąjunga, kad pigiau ap
sieitų {pirkimai: geriau bus nu
matomos rinkos kainos, ma
žiau išlaidų; taip pat ir ekspor
to tikslu.

Narsučio, Tonkūno, Fled- 
žinskio, šullės, Lu'kauskio, Nau 
jalio, Veuclauskio ir k. išsi
reiškiamą prieš vienos Sąjun
gos sudarymą: didesnis pavo
jus žlugimo (vienai Sąjungai 
bankrutuojant, ' 'gailėtų abi 
žlugti); nėra dar nusistatę mu
sų centrai (Kaunas, Vilnius) 
atstumas gi b-vių daug reiškia; 
nevienodi b-vių šaltiniai pre
kėm imti (pav. pasienio b-vės). 
Leonas nurodo, kad ne Vilnius 
turės būti prekybos centras, bet 
Kaunas, kad žlugimų nėra ko 
bijotis ir tt. Šidlauskis mėgina 
derinti tuodu priešingu nusi
statymu.

Visais balsais, 5-iems susilai
kius, priimama toki rezoliuci
ja:

“Kadangi
1) Pasaulio 'linkoje pastarais 

laikais pasiekiamas žiiuus kai
nų puolimas, sunkiai atsilie
piantis į musų koperativų pre
kybos darbuotę ir net gali suda
ryti jų centrams mirtiną pavo
jų*

2) pasaulių rinkoje kainų 
nepastovumas gali prasitęsti

Nekurios iš vidurmiesčio krautuvės 
išsidirbo sau reputaciją ant augštos 
klesos gražnų.

Mes turime* eilę

LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ 
ir ŠL1UBINIŲ ŽIEDŲ
ant kurių mes padėsim savo reputaciją.

Musų kainos yra'prieinamos.
Pirm jus išvažiavimo į Lietuvą pasiimkit

SAVO MYLIMIEMS BREZENTĄ

iš musų stebėtino parinkimo.
Mes atstovaujame Elgin laikrodėlius.

S. A. IGL0WITZ
4641 So. Ashland Avė., Chicago, III.

antros durįs. i šiaurę nuo aptiekos

xzuotį neduos galimybės pritai*! 
kinti prie musų vietos 'rimtų J 
reikalavimų ir tikslai juos ap-; 
rūpinti,

Šiaulių Br. V-jų B-vių sąjun
gos Igal. Suvažiavimas nutarė:

1) Šiaulių Sąjungos nelikvi
duoti

2) prisidėti prie steigiamojo 
Lietuvos Vart. B-vių Sąjungos 
nario teisėmis, kaipo autono
minė vienetą, jei įstojimo sąly
gos nevaržys tolimesnės Šiaulių 
Sąjungos darbuotes.“

Revizijos Komisijon prirink
tas vieton išėjusio Krikščiūno 
naujas narys — K, - Adomavi
čius ir išrinkta 11 delegatų (po 
1 nuo 5 b-vių) į Liet. Vart. 
B-vių Suvažiavimą: Fledžins
kis, šullė, Venclauskis, Nauja
lis, Jasinskis, Audevičius, Beli-. 
nis, Lankausiąs, MišeiLa Ton- , 
kūnas Kybartas ir kan L* Titai:

K-veros Gyduoles užt uko 
šeimynos «;v'p«k

Silpni Inkštai i 
gali būti prežastiu daug Ilgu, kurjos ap«l- įjg 
reikšta per skausmą strienu. iSUylkusią, L 
pageltanavosię odą, sutinimu aplink rieiiĮ, Į| 
skaudinga Slaplnimą ir patinimą akiniu ■ 
vokQ. Kaip tik pajusi kad inkital netvar* . 
ki, ne gailink laiko ir gauk

Severa’s |
Ledsyl:
(pirmiau žinoma kaipo Severos OyduolS Į 
nuo Inkstu ir Kepemp. per keturea de- ■ 
Shnt metu tie galingi vaistai pasekmių* j 
gal taisl yvaires ligas inkitu ir pūsles. ™ 
TukstanCiai ligoniu paalnaudol Ir paliks |į| 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mieras, i 
75 centai ir S1.25. Kožnol aptlekoi,

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

3) prie laikinai susidariusių 
politinių sąlygų kol kas yra ne
aiškus Lietuvos ekonominiai 
centrai.,

4) musų srity centralizuotos 
■ tendencija (krypsnis) visbs 
Lietuvos plotu yra dar nepri
brendusi ir sunkus susisieki
mas

ir 5) dėl vielos prityrusių 
žmonių stokos visiška eenlrali-

Leuu:’ pranešus apie steigia
mąjį Liet. Koperativų Banką, 
nutarta įstoti jo nariu.

Vienu balsu priimtas Fled- 
žinskio pasiūlymas sudaryti 
fondą apsidrausti nuo nelai
mingų atsitikimų. Kiekviena 
b-vė turės skirti jam po 10% 
nuo gryno pelno.

Paskiriama GOGO auk. 4 prak 
likanlų laikymui kad prirengus 
koperativų vedėjų. Be to pata
rimą gabieji vaikinai priiminė
ti į geriau pastatytas b-ves pra
ktika n ta i s.

Palietus koperacijos įstaty
mų klausimą, šullė prisimena 
apie b-vių mokesčius. Leonas 
pataria, kad įvairus koperaci
jos įstatymų pakeitimo suma
nymai eiti} per Vari. B-vių Biu
ro. Suvažiavimas nųsislato, 
kad kopdrativai nuo valstybinių 
mokesčių (pav. nuo pelno) ne
atsisako, tik naujosios b-vės 
pirmais savo įsikūrimo melais 
turėtų būti nuo jų pa^iuosuo ja
luos.

Suvažiavimas praėjo rimtai, 
gyvai ir įdomiai. Musų kopera- 
10*1111 sąmonę ir jų nuovoka, 
matyti žymiai paėjusi pirmyn.

A REAL iBARGAIN I

Self-Redųcing

Geriausia m . z 
gorsetas >

• diktom.H ES iu\ | t
moterims. ■ i \ y j 
Lengvi bet W VA \ 
stiprus, išpar- INJlf l 1 ■
davimui trum- | | I
laikui. Mieros 1 1TĮ \ I I I
22 iki 36. Jeigu 1 R-a, V Į J
jūsų krautuviūn 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

KIMO nyGIENIC*FA8l!TON ramTCTE 
M. 23 Irvine Ptacv N«w Ysrk

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

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

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.
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Jei rforite turėti savo namų 
išvedžiotų dratais per žmones, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
riuotojus arba malcvo tojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
justi namų į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei mažiausio 
brūkšnelio ant jūsų ušoko ar 
sienos.

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

Mes galime ateiti ir pasaky
ti tikrų kainų, jei jus norite.

Phone Normai 2022

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 

6031 So. Halsted St.
Phone Wentworth 6057

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių ne-1 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.
k------------------------- ------- /

(------------------------------------------------
šita yra kokybės vaistinė.

Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOVVSKIS
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptieka
2359 S. Leayitt St., kampas 24 gat. 

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

i >

Just
■ WHISTLE ■

Chicago r
WHISTLE BOTTLING CO. ■

■ 116 W. Kedzie St. ■

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

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

Darbas ^gvarantuotas ant 10 me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai. 
_______________________________ /

Didžiausia Lietuvių Aprėdalų 
Išdirbystė Chicagoj.

Darom aprėdalus dėl dėvėji
mo. Paklausk kas musų padirb
tus aprėdalus dėvi.

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33 St.

Universal State Banko name.
Phone Boulevard 3941

Tel. Boulevard 9736 and 9737

UNION APTIEKA
žemos kainos

N. E. Cor. 35 and Halsted St.

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

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

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

Chas. A. Snapp 
Company

1620 Consumers Building 
Tel.: Harrison 9669-9670 

m ■   i,   —*

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

Biznio Barometrai.

The lllino s Artificial 
Limb Co.

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

Turi pilną staką reikme 
nų tiems, kurie yra ne- 
lairningi ii- priversti ne- 

šioti dirbtinas dalis kū
no; rankas, kojas ir t.t., 
kuomet reikalinga.

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

BANKAS
ant kampo 47os MKKa . Q
ir Ashland Av. •flįCyU Mį

Chicago. agy t

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

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

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLFU L. ZACHAREWICZ 

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

2300 S’o. Leavitt St.

iPAITDr STORAS KAKLAS 
U UI I IVJD SUTINĘ GILES 

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

GOITRINE CO. 521 — B. — 63 St.

Photography
The Englewood Studio 

atdara nuo 9 iki 9 
Japonietis artistas 

6200 So. Halsted St.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

TEXAS OIL LAND LEASES
Yra pamatiniai bonai (securi- 

ties) alieyaus žemės ir yra pasiūlo
ma puiki ateitis didesniems uždar
biams.

Jus galit pirkti mažus plotus 
naujoj aliejaus žemėj prieinamomis 
kainomis ir laikinu išmokėjimu.

Rašyk delei knygelės
“Our Policy”

Fields Leasing Association 
Illinojaus Korporacija

117 North Dearbom St.

Oil

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. L POLLAK & CO.

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

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

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

Phone Boulevard 7692

Atydos!
Ar jtjs turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? Štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame murinj namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.

sumą pinigų, gali dauginus pa
daryti pelno išrendavęs gazoli- 
nę žemę, negu spekuliuodamas 
serais. Jeigu žmogus paima

Tie, kas laukė plieno kainų 
nupuolimo, to dar nesulaukia. 
Didžiosios plieno korporacijos1 arendon žemę, kur gali rastis 

.dar visai kainų nenumuša, nors1 gazolino, tai jis gali tą žemę la- 
kaikur mažesniose dirbtuvėse bai brangiai išrenduoti kompa-

• plienas truputį ir papigėjęs. nijai, kada ant tos žemės tikrai 
bus atrastas gazolinas. Minėto- 

Kviečių kainos į savaitę lai-' ji kompanija, Oil Fields Leasing 
ko truputį pakilo, bet nedaug. Ass’n, turi išarendavus dide- 

i Vakar žemiausia kviečių kaina liūs plotus žemės ten, kur spė- 
■ buvo $2.07. jamai pfali rastis triizolino, o ypač 

Medinah paviete, Texas valsty-
Daugumas korporacijų serų bėj. ši kompanija rendavoja

. kainos toliaus dar puola. savo išarenduotą žemę žmonėms
-------------- už mažus pinigus.

Amerikos Laisvės Bonai to---------------
1 liaus eina augštyn. Už ketvir- Aug’antis PrOgresiviS 
tąjį Laisvės Boną šiandien 
mokama su viršum $89.00.

Naujas būdas padaryti 
didelį pelnų.

jau Bankas
Kad sutikus augančio biznio 

reikalavimus Peoples’ Stock 
Yards State Bank, kampas 47- 
tos ir Ashland Avė., nupirko lo-

Daugelis žmonių puolėsi pirk- įus prįe banko, kur dabudavos 
ti aliejaus arba gazolino kompa- naujas dalis. Dabartinis banko 
nijų serus ir padarė nemažą pel- namas užima tris lubas, bet au
na, jeigu tik kompanijos buvo ganti kasdieną banko reikalai 
atsakomos.

Dabar nemažai indomauja 
nauju budu padaryti iš gazolino 
pinigų, būtent, paimant į aren- 
dą plotą žemės kuriame spėja
ma, kad yra gazolino arba alie
jaus. Yra susitvėrusi ir tam 
tikra draugija, kuri vadinasi Oil 
Fields Leasing Ass’n, ir kurios 
vyriausias ofisas randasi 117 N. 
Dearbom St. Jos prezidentas, 
Andrew C. Stayart, sako, kad 
žmogus, kuris turįs vidutinišką

nesutelpa į ta vietų.
Peoples’ Stock Yards State 

Bank, buvo ir yra žinomas tūk
stančiams lietuvių dirbančių 
Stock Varduose ir daugeliui biz
nierių ant Town of Lake, kaipo 
duodantis gerinusį patarnavimų 
banko reikaluose. Banko už- 
vaizdos ir patarnautojai deda 
visas pastangas, kad atėjęs į 
bankų žmogus jaustųsi kaip sa
vo namuose. Tūkstančiai lietu
vių žino, jog nei žodžio nekalban-

PERSIKĖLIMO IŠ
PARDAVIMAS.

Ateikit pirma musų per
sikėlimo ir pašinaudokit 
dideliais bargenais

ARMY ir NAVY 
KRAUTUVĖJE

4713 So. Ashland Avė.

DYKAI
Pirma demonstracijos lekcija 

Puiki ateitis automobilių dirvoje 
Suteikiama per

Chicagos geriausių automobilių 
mokyklų.

FEDERAL AS’SOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.

GERK

Su tikru skoniu

C. R. CLAUSEN 
Ex pertas Rupturų

Išdirbėjas 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
nenormalių kūno dalių, ir platės dėl 

.kojų. Speciale atyda dėl kūdikių.
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. 

.6331 So. Halsted St., kampas 63 PI. 
Phone: Wentworth 2679.

Specialis dantų (crown) 
darbas..........$3.50

Ši kaina yra tuomlai- 
kinė; taisykit savo dan
tis tuojau.

DR. GARY
DENTISTAS

McVickers Teatro name

Phone: Drover 4468

Paul Kurr
Vyrų galanterija 
marškiniai su trikampiu

4653 So. Ashland Avė
Chicago, III.

THE FALCON
CIGAR FACTORY

J. A. Nutowc, prop.
Išdirbėjus čystų Havana cigarų.

4644 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

Phone: Lawndale 17'44

Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22nd St.

Tarpe California Avė. ir 
Marshall Blvd. *

Chicago.

Tel.: Armitage 2890

JULIUS MOLL & SON
Morgečių Bankieriai 

Real Estate, Apdrauda

£ 1317-19 Milwaukee Avė. J 
j Chicago. ! j

The Straus Dentistai 
dabar daro auksinius dantis po 

$3.25
Jeigu jus busite neužganėdinti 

darbu po gero išbandymo, tai mes 
maloniai sugražinsime jums pini
gus ir nerokuosime už savo darbą.

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

tįs angliškai jaučiasi kaip na-( 
mie, nes patarnautojai kalba lie
tuviškai. Į banko direkciją įei
na gerai žinomi Amerikoje biz
nio žmonės, kaip tai: Edward ir. 
Nelson Morris, Edward F. Svvift1 
ir kiti, be to bankas yra po prie
žiūra Illinojaus Valstijos ir yra 
žinomas kaipo vienas iš tvir
čiausių bankų Chicagoje.

IR PAS DENTISTUS 
KAINOS PUOLA.

Kartu su kitoms kainomis ne- 

kurie dentistai paskelbė suma
žinimą dantų kainų. Pavyz
džiui, šią savaitę paskelbė Straus 
dentistai, jog dabar jie dės vie
ną auksinį dantį už $3.25. Auk
sinių dantų mylėtojiems tai tur
būt bus gera naujiena.

Ji vaikš-

National Teatras.
Halsted netoli 63 gatvės. Pra

dedant nuo 17 d. spalio loš “She 
walked in her sleep 
čioja miegodama.

Jus čia galite pamatyti per
statymų vertų $3.00 už $1.00 ir 
pigiau. Kam Jums važiuoti į 
miesto teatrus, kad Jus turite 
čia pat gera teatrų. Ateikite, 
busite užganėdinti.

Casino Teatras
3506 So. Halsted St.' Nieks 

taip nepadarė orlaivius populia
riais, kaip leitenantas Ormer 
Locklear. Jis dabar musų tea
tre loš “The Skywayman”. Atei
kite pasižiūrėti, busite pilnai už
ganėdinti.

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankyti,
37 So. Dearbom St.

The Union Clothing Co.
surengė dabar 

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

Ateikite ir pažiūrėkite
musų staką.

4754 Ashland Avė.

Tel. Yards 344 Vai. 9 A. M. to 9 P. M. 
Sun. 9 A. M. to 1 P. M.

DR. MAURICE P. GOLDMAN 
Amerikoniškas užsitikimas 

DENTISTAS’
Žema kaina, geras darbas. 

3501 So. halsted St.,
Tel.: Yards 1735

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

narys Federal Reserve System.
3131 W. Madison St., Chicago.

Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Sweeping Products Co.
Įsteigta 1910
Išdirbėjai

reikalaukit
“SWEEPINE”

reikalaukit
Dabar randasi jūsų 
kampinėj aptiekoj 

Nedulkantis šlavimui 
mišinys.

Grindims, carpetams ir 
kaurams.

1208 W. Jackson Blvd. 
Chicago.

CARTER’IO SKALBIMO MAŠINA 
parsiduoda šiuose Storuose 

The Fair, 
ir buvusis Slegel Cooper 
už vienodą kainą $89.50 
ant lengvų išmokėjimų.

Bus labai naudinga jums apžiūrėti 
šitas mašinas, o dar naudingiaus įsi
taisyti tokią mašiną savo name. Ma- Į 
šina pavaduos jums sunkų darbą.1 
Abiejuose Storuose mašina parsiduoda j 
už tą pačią kainą. '

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

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bunkerio ir

rio.
Delei draugišku

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.
CICERO STATE BATSTK 

48th Avė. and 25th PI.
“13 motų nuolatinio

bankavimo”

draugiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St.

Pagalvok apie jį 
Geriausia artistų trupa 

Suvienytose Valstijose.
Lošia lošimą vertą $3.00 už 

50c, 75c, ir $1.00.
Savaitė nuo Spalio 17 

“She walked in her sleep” 
(“Ji vaikščioja miegodama”)

PUIKIAUSIS RAUGALAS 
IR APYNIAI 

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted St.

Chas. Volker

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Allilr of Bitter Wlne
Yra labiausiai užtikiama

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynese.
JOSEPTH TRINER COMPANY

1333-45 So. Ashland Avė.

PAUL LEASES
Siuvėjas

Valau, dažau ir taisau. Geras 
darbas ir tikros kainos.

3616 So. Halsted St.

OLOWECKI’S 
.Music House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

F1

Phone Drover 215 
S h a n k s 
Music Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, ie 
? kordai ir gro

jami grojikii- 
niai voleliai. I’i

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Delei parinkto ir pigaus 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

( materijolo.
Atsišaukit pas mus —

FIDELITY ELECTRIC COMPANY 
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 
Mes taipgi užlaikome' skalbimui 
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

automobilių.

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

DR. B. L. GOLD 
Dentistas

Canalport ir Halsted gat.

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

Aptiekorius

Receptai musų speciališkumaa.

4459 So. Wood St.

Lietuvys Akių žinovas 
JUS AKYS yra jums brangiau

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

patarnauju kuoteisingiausia.
Egzaminavimas ir patari- 

rimas dvkai.
DR. JURGIS SERNER O. D.

— Chemauckas — 
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Tel. Central 203.

GERAS
Dantų taisymas

pigiomiR kainomis
Aukso dantis 22 Karat

$3 ir augliau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

DR. BERN
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg 
Company

Išdirbėjai The News Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

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

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

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

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

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY
422 So. State St.

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

Phone Yards 987
D. LIPTSICH

Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistės.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

■ CASINO TEATRAS
■ 3506 So. Halsted St.
i Specialiai panedėlyj ir 
J utaroinke, spalio (Oct.) 25
■ ir 26 Ormer Locklear loš
■ “The Skywayman”, taipgi
■ 2 parodymų komediją.
i Specialis lošimas dieno- 
J mis panedėlyj, seredoj ir
■ subatoj.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN 

The National Raincoat Co. Not inc.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

ADAM M. MACARUS
NOTARAS

3256 S. Wallace St., Chicago

Parduodu laivakortes, 
siunčiu pinigus į visas 
pasaulio dalis. Apdrau- 
džiu, parduodu žemės ir 
namus, skolinu pinigus.

Sibley’s Fountain Pen Shop
P. J. Sibley, savininkas 

Užlaikome ir taisome rašymui 
plunksnas visokių išdirbimų.

31 N. Dearbom St.
. Phone: Central 5420
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Ko lenkai laužiasi į Lietuvą? 
Jie laužiasi dviem tikslams.

Viena, jie nori užkaTiauti Lie
tuvą ir išplėsti savo valstybes 
ribas. Antra, jie nori sustip
rinti Lietuvoje dvarininkus, ku
rių lobiams grūmoja konfiskavi
mo pavojus.

Lietuvos darbo žmonės reika
lauja, kad dvarininkų žemė bu- 

rmterea as secona uiass ubuku.. qh»yOq ««•:
March 17th, 1914, at the Poat Office atimta iš ponų rankų ir ati- Į 

‘ j duota bežemiams ir mažaže
miams. Lietuvos valdžia ilgai 
išsisukinėjo nuo šito darbo žilio 
nių reikalavimo ir mėgino nura
minti juos tuščiais prižadais. 
Bet darbininkų ir biednųjų val
stiečių balsas tolyn buvo vis la
binus keliamas, ir artinosi lai
kas, kada valdžia turėjo nusi
lenkti.

Taigi Lietuvos dvarininkai ir 
03 I puolė į Lenkijos glėbį, inaklau- 
įj darni, kad ji apgintų juos nuo j 

Į “chlopų“.
Lenkų kariuomenė dabar ver

žiasi į Lietuvą, o Lenkijos dva
rininkai, pabėgusieji iš Lietuvos, 
grįžta atgal kartu su ja ir tikisi, 
kad su pagelba lenkų ginklo jie 
galės vėl atgauti savo dvarus ir 
savo įtaką Lietuvoje.

Lietuvoje tatai yra aišku vi
siems žmonėms. Nepaprastame 
Steigiamojo Seimo posėdyje, ku
ris įvyko rugsėjo 25 d.,- visos 
partijos stojo už tai, kad Lietu
va turi gintis »nuo užpuolikų. I 
Atstovas St. Kairys, soc.-dem. 
frakcijos narys, pasakė:

“Lenkai pasiėmė Vakarų 
Europos , žandarų vaidmenį

■ditor P. firigaitlli
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Pilsudskio suokal
bis prieš Lietuvą.

“Naujienų“ ir Federuoto- 
sios Presos korespondentas 
Washingtone, Laurence 
Todd, kelios dienos atgal sa
vo įdomiam straipsnyje 
(žiur. “N.” 245 num.) apie 
Amerikos valdžios politiką 
Lietuvos klausime parodė, 
kad Suv. Valstijų valstybės 
departamentas yra Lenkijos 
imperialistų rėmėjas ir vie
nas didžiausių kaltininkų to, 
kad lenkai užpuolė ir pasi
grobė Vilnių.

Šiandie tas pats musų ko
respondentas prideda naują 
svarbų dalyką prie Lietuvos 
padėties išaiškinimo. Lau
rence Todd praneša turinį 
labai įdomaus pasikalbėjimo 
su Lietuvos atstovu, p. J. Vi
leišiu, kuris pareiškė, kad 
generolas Pilsudskis jau se
nai turėjo pieną užgrobti 
Vilnių ir sutverti “lenkiškai- 
lietuvišką valstybę”. Lau
rence Todd’o straipsnis iš
spausdintas 1-am puslapyje.

P-as Vileišis labai gerai 
padarė, paskelbdamas šitą 
faktą per spaudą. Mes ma
nome, kad jisai papasakojo 
jį ir kitų žinių agentūrų at
stovams. Federuotoji Pre
są, kaipo darbininkiška or
ganizacija, karštai parėmė 
Lietuvą. Bet klausimas, ar 
pasielgs taip pat ir Associa
ted Press ir United Press. 
Tegul skaitytojai žiuri, ar 
laikraščiai, kurie gauna šitų 
agentūrų žinias, paskelbs tą 
Lietuvos atstovo pranešimą.

kaliu velkasi tamsus šešėliai 
pabėgusių Lietuvos dvarinin
kų. Dabartinės kovos yra ka
ras dėl dvarų. Jei jiems pasi
sektų parvažiuoti į savo dva
rus su arkliais, jie rytoj ark
lius iškinkę musų darbb\žmo- 
nes pasikinkys, šiuo momen
tu visi darbininkai turi stot į 
bendrą kovo, pamiršę nesusi
pratimus.“

Kitas kalbėtojas, s.-d. Daukša, 
pasakė, kad ir profesinių sąjun
gų darbininkai, atsižvelgdami į 
šio momento svarbą, “savo as
meninius reikalus padėję į šalį, 
imsis krašto gynimo.“

To tęčiaus neužtenka. - Jeigu 
lenkų karas prieš Lietuvą yra 
karas dėl dvarų, tai negana yra 
tiktai statyti ginklą prieš lenkų 
ginklą, reikia taip pat kirsti 
dvarininkams kuodi džiausią 

smūgį Lietuvos viduje — reikia 
tuoj konfiskuoti dvarus ir pa
vest juos be jokio atlyginimo 
į darbo žmonių rankas.

Ar Lietuvos valdžia padarė 
tai?

SMŪGIS VOKIETIJOS DAR
BININKAMS.

“Naujienoms” reikia dar
bininko į Redakciją. Turi ge
rai pažinti lietuvių kalbą ir 
rašybą ir pusėtinai anglų kal
bą; reikia iĄaplamo prasila- 
vinimo. Mokestis gera, dar
bas pastovus.

Mirusi kalba.
— Tėtė, kas yra “mirusi kal

ba”?
—■ Tikrai nežinau, sūneli, bet 

man regis tai bus tie žodžiai, 
kuriais pirmiau klausdavo: Ko 
gersit, vyrai?“

Vokietijos Nepriklausomų j ų
socialdemokratų partija suskilo.

Konvencija Ilalle’s mieste di
džiuma balsų nutarė prisidėt 
prie Maskvos Internacionalo. 
Pagal telegramų pranešimą, už 
prisidėjimą balsavo 237, o prieš 
— 156.

Po to nubalsavimo mažuma 
tuoj aus apleido posėdžių salę ir 
susirinko kitoje vietoje, kad su
siorganizavus skyrium. Ji iš
rinko savo pirmininkais Crispie- 
n’ą, buvusįjį visos partijos pir
mininką, ir Ledebour’ą:

Konvencijos didžiuma, nutaru
si prisidėti prie Maskvos, dabar 
paliauja gyvavusi, kaipo Nepri
klausomoji socialdemokratų par
tija. Viena iš prisidėjimo sąly
gų yra tokia, kad prisidedančio- 
ji partija priima vardą “Komu
nistų Partija tokios ir tokios ša
lies (Trečiojo Internacionalo 
sekcija)“. Taigi toliaus ta di
džiuma gyvuos, kaipo komunistų 
'partija; ji turės susilieti su 
spartakiečiais, nes Maskvos są
lygos taip pat reikalauja, kad 
kiekvienoje šalyje gyvuotų tik
tai viena komunistų partija.

vo grieščiausiai priešingi Mask
vos Internacionalui — tuo tarpu 
kad pareitasis tos partijos su
važiavimas .. (Leipzige) .. buvo 
kaip vienu balsu nutaręs dėtis 
prie Maskvos.

_______ ___ _ Komunistų Internacionalo są- 
jos laikraščių ir kitokio tūrio. lyRos, pastatytos Nepriklauso- 
Partija turėjo daug laikraščių miemsiems, pirmu kartu aiškiai 
ir apie 900,000 narių. parodė tos partijos minioms, kas

yra bolševizmas; ir pasekmė bu
vo ta, kad labai didelė dalis par
tijos grieščiausiai atmetė jį, ne
paisydami net to, kad jiems pri
sėjo persiskirsti su kitais parti
jos draugais.

Partijos skilimas dabar bus 
antras dalykas, kuris vaizdžiai

I parodys Vokietijos darbininkams 
bolševikiškos taktikos “geru
mą“. Ir ne tiktai Vokietijos, o 
ir visos Europos darbininkams. 
Jie . dabar savo 
pamatys, prie 
ta proletariato 
evangelija, kurią 
tas metų kaip skelbia pasauliui 
Rusijos komunistai. Ir tatai ne 
padidins Europos darbininkų 
simpatijas bolševizmu, o prie
šingai sunaikins jas.

Nepriklausomąja socialdemo- 
!! kratų partija dabar pasilieka 
įj | konvencijos mažuma, su Chris- 

pien’u ir Ledebour’u pryšakyje.
Tarpe tų dviejų srovių, su

prantama, eis atkakliausia kova I 
delei narių, delei senosios parti-l

Kur kryps didžiūnui narių, 
tai dar didelis klausimas. “Kai- 
riaspamiai“ laimėjo suvažiavi- 

Ime anaiptol ne dėlto, kad jiems 
butų labinus pritarusios partijos 
narių minios. Viena jų laimėji
mo priežastis buvo ta, kad jie 
pirm suvažiavimo buvo sutverę 
partijos viduje atskirą savo or
ganizaciją (lygiai, kaip Ameri
kos “kairiasparniai“ prieš Soči-i 
alistų Partijos skilimą). Antra 

I priežastis buvo ta, kad jie dar 
prieš suvažiavimą buvo susivie
niję su komunistų partija, kuri 
visas savo jiegas dėjo tam, kad 
padėjus “kairiaspamiams“ su
skaidyt Nepriklausomuosius. Ne
menkos rolės, pagalios, sulošė ir 
Rusijos bolševikų vadų, Zinoyje- 
vo ir Lozovskio, atsilankymas 
Nepriklausomųjų suvažiavime; 
jų karštos kalbos sukėlė suva
žiavime tokį ūpą, kad visa eilė 
delegatų, buvusių priešingų Ma-| 
skvai, permainė savo nuomonę.

Kada tas ūpas praeis, ir kada 
delegatų ir partijos narių minios 
apsisvarstys, tai dar nežinia kur 
jie kryps.

“kairiasparniams” 
laikinai patraukti 
didžiumą senosios

Bet jeigu 
ir pasisektų 
savo pusėn 
partijos narių, tai tat anaiptol
dar nereikštų, kad jie laimės. 
Kiekvienam, kas sekė Nepri
klausomųjų socialdemokratų vei
kimą per pastaruosius dvejus 
metus, yra aišku, kad ta partija 
nėra komunistiška. Jos taktika 
visuose svarbesniuose klausi
muose griežtai skyrėsi nuo ko
munistų taktikos. Taikos rati
fikavimo klausime, parlamento 
rinkimų klausimą, tarybų klau
sime ir t. t. — Nepriklausomieji 
visuomet nusistatydavo kitaip, 
negu spartakiečiai, ir susipratu- 
siųjų darbininkų minios visuo
met pritardavo Nepriklauso- 
miemsiems. Ačiū tam juk jų 
partija taip milžiniškai iš išau
go, kuomet komunistų partija 
visai neteko įtakos darbininkų 
miniose.

Aišku todėl, kad ir dabar pa
ims viršų ta senosios partijos 
dalis, kuri eis socialdemokratų, 
o ne komunistų keliu.

Tuo tarpu nukentės ir susilp- 
nės abidvi srovės. Kol jiedvi 
tąsysis tarp savęs, tai tūkstan
čiai narių pasitrauks iš organi
zacijos visai, o kiti tūkstančiai 
nueis prie dešiniųjų socialistų. 
Scheidemanno partija turi, ro
dos, nes mažiaus kaip milioną 
narių, ir ji pirmutinė pasinau
dos Nepriklausomųjų skilimu.

Pasinaudos juo ir buržuazija. 
Dabar kaip tik susirenka Vokie
tijos reichstagas. Nepriklauso
mųjų frakcija reichstage, susi
dedanti iš 81 nario, skils ir ims 
kovoti tarp savęs. Buržuazinių 
partijų pozicija delei to be galo 
sustiprės.

Taigi tas “kairiasparnių“ žy
gis, padarytas pagal komandą iš 
Maskvos, yra didžiausias patar
navimas kontr-revoliucijai. Jei
gu Vokietijos darbininkai iki 
šiol neįstengdavo įveikti buržuar 
zijos dėlto, kad jie buvo suskilę, 
tai dabar jie pasidarys dar ma
žiaus pavojingi jai. Ačiū šitam 
naujam skilimui, Vokietijos jun
kerių ir kapitalistų viešpatavi
mas tapo prailgytas daugeliui

Mūsiškiai “kairiasparniai“, ži
noma, sakys kitaip. Jie to ski
limo laukė, kaip gervė giedros, 
ir jie sveikins jį, kaipo didelę 
komunistinio Internacionalo per 
galę. Neužilgio tečiaus jie pa
matys, kad jie klysta.

“Kairiojo sparno“ laimėjimas 
Ilalle’s suvažiavime yra ne per
galė “trečiamjam Internaciona- 
cionalui“, o skaudus smūgis. 
Nes ką-g» ji parode? Ji purodč, 
viena, kad daugiaus kaip treč- 

1 dalys suvažiavimo delegatų bu-

akims 
ko veda 
skaldymosi 
jau treje-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas
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AUSTRALIJA.
Nori pigių darbininkų.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. — Nesenai tapo 
žinota, kad keliems japonų 
vams duota teisės užsiimti
kraščių pirklybą, taigi vežioti 
prekes iš vienos povincijos pa
kraščių kituosna. Kartu su tuo 
sužinota, kad tų laivų savinin
kai jau daro pastangų gauti pi
giųjų darbininkų japonų. Dė
lei to labai suburzdo Australi
jos jurininkų asociacija Ji 
samdytojus jau painformavo, 
kad šitos jų pastangos bus kuo- 
griežčiausiai atremtos. Samdy
tojai atšake, kad jie visai ne
turį tikslo numušti darbinin
kams algas. Japonams darbi
ninkams jie mokėsią tokias jau 
algas kaip ir australams darbi
ninkams. Į tai jurininkų or
ganizacija nurodė, būtent, kad 
tuomet samdytojams nėra jo
kio reikalo samdylics japonus, 
kadangi čia pat Australijoj yra 
pakankamai jurininkų, kurie 
neturi darbo ir lodei reikalinga 
samdyties juos.

šitaip painformuoti samdy
tojai eiti toliau jau nebedrįso. 
Nė vienam tečiaus nepaglaptis, 
kad jie dabar slapiai daro vi
sokių sumoksiu. Bet, iregis, iš 
to nieks neišeis: darbininkai 
yra prisirengę visokiomis gali
mybėmis.

ANGLIJA.
Nutarė mesti darbą.

[Iš Federuotosios Presos]
Londonas. — Kaipir manyta, 

Anglijos angliafkaysiai milžiniš
ka didžiuma balsų dar kartą 
nutarė mesti darbą. Ir kitaip 
padarytį jie nei negalėjo. Pasiū
lymai, kurie jiems buvo įteikti, 
tikrenybei nieko gera nei neža
dėjo. Tiesa, jiems siūlyta pa
didinti algas, bet užtai reika
lauta, kacb jie iškastų daugiau 
anglies. Tai reiškė, kad dar
bininkai, priimant 
tymus, butų sutikę 
rūšies piece worką. 
sėkmių duos šita
tarp darbo ir kapitalo kova, dar 
pamatysime.

[Toji kova jau prasidėjo. 
Laikraščių žiniomis, daugiau 
kaip milionas darbininkų jau 
metė darbą. Tomis pačiomis 
žiniomis, labai galimas daiktas, 
kad slreikinikams ateis pagel- 
bon ir kilų industrijų darbinin

tuos pasiu-
įvesli savo
Kokių pa- 
milžiniška

RUbusiuvųi streikas Clevelande.
[Iš Federuotosios Presos]

Clevelande. —- Keturi šimtai 
rubsiuvių jau nuo liepos mene
sio kovoja su savo samdytojais. 
Tai todėl, kad samdytojai sten
giasi sugrąžinti “senus gerus 
laikus“ —neunijines dirbtuves. 
Kova dar tęsiasi. Samdytojai, 
matyt, pasiryžę išardyti darbi
ninkų unijų. Jie 
atsisako tartis su 
įgaliotiniais.

griežčiausiai 
slerikiniiiku

DARO PASTANGŲ Bet tai turėtų atidaryti akis jai patįs gali spręsti dabar ko- 
NUMAŽINT ALGAS. tiems darbininkams (kartu ir
[16 Federuotosios Presos] lietuviams), kurie iki šiol vis dar

Mihvaukee. — Bcsistengda- negali suprasti to, kad ir vieni 
mi numažinti darbininkams ai- ir kiti jie yra ne jų užtarytojai, 
gas vietos fabrikininkai vietoj o aršiausi priešai. Tikro demo- 
suagugusių darbininkų samdosi kratumo darbininkai susilauks 
nesuaugusius jaunuolius Or- tik tuomet, kai iš atatinkamųjų 
ganizuolieji darbininkai rengia- valdžios įstaigų bus iššluoti il
si prieš tai užprotestuoti.

kių galinga ir “skaitlinga“ yra 
komunistų partija.

Persekioja socialistų kalbėto- 
ju<

[Iš Federuotosios Presos]

Norvrich, Conn. — Miesto 
valdžia pradėjo šventąjį karą 
prieš socialistus. Andais čia so
cialistai'norėjo surdngti pra
kalbas — gatvėje. Miesto val
džia atsisakė duoti leidimą. Ta
da socialistai surengė prakal
bas ir be leidimo. Policija, su
prantama, prakalbas išardė ir 
vieną kalbėtoją areštavo. Jisai 
apkaltinta dėl priešinimosi po
licijai, ir nubausta užsimokėti 
dvidešimts penkis dolerius pa
baudos, Byla perkelta į augš- 
tesnį teismą.

republikonai ir jų pusbroliai de
mokratai. — šapos vergas.

Iš įvairių Sričių

Buvo laikas, kada 
klmkališki rakučiai 

save: “Kapitonas“ 
“kapitonas“ Lazdynas, “kapito
nas“ Milius. Netoli nuo jų la
kusiems mūsiškiams komunis
tams, matyt, labai patiko tie ti
tulai ir dabar jie ėmė 
lis: “kapitonas,”
kas“, etc. (žiūrėk 
numery).

tautiški- 
titulavo 
Bielskis,

tituluo- 
“desetni- 

“Kovos” 5

Reakcininkų pasvai 
girnas.

Naujienų skaitytojai jau žino, 
kad Illinois valstijos republikonų 
partija yra pasidalinusi į du lio- 
geriu — valstijos gubernatoriaus 
Lowdeno ir Chicagos miesto ma
joro Thompsono sekėjus. Su 
Lovvdenu eina patįs kraštutinieji 
atžagareiviai, tie, kur didžiojo 
karo metu stipriai šukavo apie 
Prūsijos autokratus, bet patįs 
visuomet yra gatavi pasekti 
juos. Chicagos majoras yra 
skaitomas “nuosaikiu liberalu“. 
Kraštutinių jų reakcininkų užma
čioms jis nepritaria—gal ir dėl
to, kad jis yra truputį gabesnis 
nei Lowdenas ir jo sekėjai. Ji
sai mat sumato, kad trempimu 1 
nieko gera neatsieksi. Be to, 
čia nemaža prisidėjo ir asmeniš
ki tarp Lowdeno ir Thompsono 
kivirčai. Mat, kada Pullmano 
kompanijos bosas “runijo“ į gu
bernatorius, tai Thompsonas ir 
jo sekėjai už jį labai agitavo. 
Bet kada pastarasai laimėjo, tuo
met jis atsuko Thompsonui nu
garą. Nėra reikalo aiškinti, kad 
visa tai Thompsoną užrustino.

Trumpai sakant, tiedu repub
likonų partijos šulai susipešė. 
Susipešė ir pasidarė “mirtini“ 
priešai. Pastarųjų balsavimų 
metu todvi republioknų frakciji 
išstatė du kandidatų surašu ir 
atkakliai niovėsi. Pasekmės te- 
čiaus buvo tokios, kad Lowdeno 
sekėjai pralaimėjo. Pačioje 
Chicagoje šitie atžagareiviai, ro
dos, pervarė tik vieną savo se
kėją. Valstijoj jiems sekėsi 
truputį geriau. Bet ir čia pati 
svarbiausioji įstaiga — guber
natoriaus vieta — teko ne Low- 
deno, bet Chicagos majoro sekė
jui Len Small’ui. Del to Low- 
denas ir jo sekėjai labai supy
ko ir mėgino šitą vietą atgauti 
pagalba teismo. Jiems nepavy
ko. Pats Lovvdeno statytinis, 
Oglesby, viešai pareiškė, kad jis 
pralaimėjo ir todėl faituotis ne
bemano. Jis, girdi, dabar rems 
“visą republikonų partijos tikie- 
tą“, taigi, kartu ir SmalFą. Low- 
denui ir visai jo “gengei“, su 
Chicagos didlapiu Tribūne pry- 
šaky, tai buvo didelis smūgis.

Šitie pasveigusieji reakcinin
kai, pralaimėję mūšį pačioj savo 
partijoj, dabar nori jį atnaujinti 
už partijos ribų. Republikoniš- 
kasai Tribūne jau varo agitaciją 
už demokratų partijos kandida
tą gubernatoriaus vietai James 
Lewis’ą. Ir tai, to neveizint, 
kad jis pats diena iš dienos varo 
šlykščiausią agitaciją prieš de* 
mokratus! Jis jau nekartą yra 
pareiškęs, kad tik tuomet šioj 
šaly busianti gera tvaria ir de- 
mokratumas, kada iš visų vald
žios įstaigų bus iššluota demo
kratai. O dabar, ve, jis pats re
mia demokratus.

Mums, socialistams, dėl to nei 
šilta nei šalta. Mes senai ži
nome, kad ir demokratai ir re- 
publikonai y fa* lygus darbininkų 
reikalo priešai. Negercsnis yrit 
ir pats majoras Thompsonas.

Anglijos išnaudojimas Lietu
vos girių. — Karas atgabeno 
daug permainų, jį vedusiuose 
kraštuose. Prieš karą Francija 
daugiausiai skolindavo kitiems 
kraštams pinigus, imdama iš 
jų vos 3% palūkanų; dabar ji 
pati moka Amerikai beveik dvi
gubai didesnių palūkanų už 
gautas iš jos paskolas. Lenkija 
už skolas užtrauktas Amerikoj 
moka daug didesnes palūkanas 
negu ji patį namie paskolos ga
li gauti. Lietuva pas turtingas 
tautas paskolos gauti negalėjo, 
vien Anglija paskolino jai porą 
milijonų. Amerika daug skoli
no Europai pinigų, bet labai 
sunjkiomis sąlygomis^ sunkes

nėmis negu nuo jos ėmė Euro
pa už jai duotas paskolas laike 
jos naminio karo. Lietuva už 
menką Anglijos suteiktą pas
kolą turėjo penkiolikai melų 
atiduoti jai išnaudoti savo gi
rias, nors medžių ir malkų 
trukių Lietuvos žmonėms ir už 
gaunamus reiktų labai brangiai 
mokėti. Sulig Lietuvos val
džios sutarties su Anglija, pa
skolos apsaugojimui Lietuva 
turi atiduoti Anglijai 25% visų 
savo girių, kurių Lietuvoj liko 
patiems lietuviams nedaugiau- 
siai. Sutartis padaryta Lietu
vos pasiuntinio Naruševičiaus 
su Anglijos bankais, kurie nie
ko žudyti negali. Ta paskola 
Anglijos duota Lietuvai labai 
sunkiomis sąlygomis ir yra pa
matas to Anglijos neva palan
kumo Lietuvai, nes jeigu Lietu
va tektų kam kitam, tai ir jos 
girių Anglija negalėtų taip iš
naudoti. Paskola duota neva 
sutvarkymui Lietuvos darbi
ninkų labai apleisto ir nupuldy- 
to girių ūkio. Po kelių metų 
bus atsirokuota, ir lentų plo
vyklos bei kiloki girių pramo
nės įtaisymai bus Lietuvos val
džiai pavesti. Lietuvos girių 

turi būt iškirsta už tris milijo
nus svarų sterlingų. Vienas mi
lijonas bus apversta palaiky
mui užvestų darbų Lietuvos gi
riose, o vienas milijonas eis 
Lietuvos valdžios naudai. Dalis 
pelno iš girių turi eiti pirkimui 
Anglijos šidirbinių. Taigi, sulig 
Lietuvos padaryta su Anglija 
sutarčių, anglų duota lietu
viams paskola ne tik turi duo
ti gerą pelną skolintojams, bet 
taipgi turi kelti Lietuvoj An
glijos pramonę ir pirklybą.

— šernas.

Pirmo Rajono 
komunisčių abaze 
deliausio sumišimo, 
gandas tarpe nukirptųjų Bio- 
oklyno sesių, kad dvi veik
liausios* Ncfwarko draugės Brū
žinto ir Stanelienė išvirtusios 
smalavirėinis! Anądien kumu- 
nisčių susirinkime Bužiutė ne
miksėdama aiškiai lietuviškai 
pasakė, kad ji nepriklausanti 
prie komunistų ir nepriklausy
sianti. O tai jau kvepia “prole
tariato 
m u“.

progresisčių 
reiškiasi di-

Pasklydo

diktatūros“ išnevožiji

* ♦ *
aš nesakiau! — kars-

sc-
—Ar 

čiuojasi viena nukirptųjų 
šių, — kad reikia Bužiutė nu
kirpti! Kaipgi? mes visos drau
gės: Petrikienė, Jukelienė, 
Kraucevičienė nusikirpome, o iv 
ji — ne! Susidraugavo su tuo 
socialpatriotu, sociaUijaurybe,» 
sočiai išdavėju Grigaičio čebat- 
ląižiu Kazanausku ir nuėjo 
smalos virtų... Ak, tą social- 
buržujų, kad jis kur prasmeg- 
tų!...

* ♦ *
Sulyginkite dabar svyravusią 

iki šiolei linkui Maskvos takti
ką Dėbso, Hillųuito, su grieštu 
nusistatymu Kautskio, Ilillfer- 
dingo, Grigaičio, ir jus pamaty
site, kurie jų buvo nuosakes
ni. —A. B.

RedakGijos Atsakymą*
Naujienų Skaitytojai, So. 

Omaha. — Tamsios korespon
dencijos negalimįe suvaitoti, 
nes toks viešas įtarimas asme
nų grūmoja teismu.

Brooklyno Liet. Piliečių Ko
mitetui. -— Tokio vien parašo 
nepakanka. Bent vienas “ko
miteto” narys turėjo paduoti po 
“atsišaukimu“ savo vardą pa* 
vardę ir adresą Redakcijos ži
niai.

Kazimieras Gugis

Vida visokltu reikalui, kaip krimmaliikaoe* 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus irpopierast
Namų Ofisas i Miesto Ofisas?

H2S $. Halsted Jt UI N. Bearbom St 
Ant trečių lubų Unlty Bldj.

Tel. Drover 1S10 Tel. Central^Hl

Mg—— ■iim—insnr

Krislai
Socialistų Partijos rinkimų 

kampanijos komitetui Debsas 
pareiškė: “Aš esu socialistas, ne 
komunistas, ir musų partija yra 
socialistų ne komunistų partija. 
Jeigu Tretysis Internacionalas 
yra išimtinai tik komunistų 
Internacionalas, tai nei aš, nei 
mano partija nesidėsime prie 
jo.” Maskvos bosų užgaida už
krauti visoms partijoms gink
luoto sukilimo programą Deb
sas vadina arogantiškomis ir 
autokratiškomis.

Taip. Ir aš džiaugiuosi tokiu 
Dėbso žingsniu. Su tokiais ele
mentais kaip (komunistai nėra 
ko kokietuoti. Senai jau reikėjo 
taip nusistatyti. Bet visliek. 
Geriau vėliau negu niekad.

* * *
Požemines partijos 

uis organas “Kova” 5 
je sako, kad Lietuvių 
siu sąjunga esanti
ir skaitlingiausia federacija ko
munistų partijoje. Ketvirtas 
betgi numeris tos pačios pože
mines “Kovos“ paduoda už ge
gužes menesį pilnui užsimoke- 
jusių narių skaičių. Ir ten butą 
apie 1024 rtlušios”. Skaityto-j

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE 
European American*Burean 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS

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

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietinis Gydytojas ir Chirurgai
25 East Washington St. 
Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362
Valandos: ąuo 10 iki 12 ryto.

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

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

požemi- 
mimery- 
Komuni- 

tvirčiausia

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak.
Phone Cahal 257

-
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Prie Brooklyno 
Misterijos.

Viešas susirinkimas. Prakalbos 
ir aukos.

Karalienės Anhiolų parapi
jos choro pasirūpinimu spalio 
5, vakare, įvyko didelis viešas 
susirinkimas Plaza salėj. Susi
rinkimo tikslas buvo: pirma, 
kad paaiškinus parapijonams 
apie žmogžudystę; antra, kad 
pasipinigavus — aukų parin
kus iš susi rink tusios publikos, 
kitais žodžiais sakant, tai buvo 
viešos prakalbos vargonininko 
Kiborto užmušimo dalykais.

Prakalbos, rodos, nebuvo la
bai garsintos, bet publikos su
sirinko nepaprastai daug. Da 
prieš 8 vai. vak. jau buvo pilnu
tėlė Plazos salė. Susirinkusieji 
buvo įvairių pažvalgų žmonės. 
Didžiuma jų, žinoma, buvo ka
talikai — parapijonys. Tų didelį 
būrį žmonių i Šį susirinkimų 
sutraukė toji misteriška žmog
žudystė. Mat daugelis gerų pa
rapijom; manė, kad šiose pra
kalbose bus iškelta aikštėn, 
kas tų žmogžudystę papildė.

oRiaiiRffm 
T. Pu 11 man 5432 

AKUSERKA
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

/ ..... "
Ar myli muzikų?

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

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

Tek: Boulevard 9244

Tel. Canai 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENT1BTAS
2201 W 22nd & 8o. Leavitt Sts 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto 1H 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Bet išėjo visai kitaip. Vietoj'su
žinojus žmogžudžius, susirin
kusieji tik prikišo po dolerinę 
ir pasiklausė Sirvydo, Kru^ins- 
ko pasakų.

Kalbėtojų buvo net keli; pats 
vakaro vedėjas, Sirvydas, Gin- 
kus, Krušinskas ir kiti, žmog
žudžių suradimui sumesta apie 
$900.00 aukų.

Pirmas prakalbininkų buvo 
susirinkimo vedėjas, kuris pa
aiškino publikai tikslų, dėl ku
rio šis susirinkimas šauktas. Jis 
savo trumpoj prakalbčlėj, ma
tyt pasiskaitęs iš “Vien. Liet.” 
korešp. apie mirtį Kiborto ir 
kitais pridėėkais, nusiskundė 
publikai, kad jų niekas neklau
sus, išmetu net iš valdiškų įstai
gų, išjuokiu ir panašiai.

Kitas kalbėtojas buvo p. Sir
vydas. Jis užėmęs oratoriaus 
sakykJa, pasisakė, kad jis turįs 
dtKtikshi arba dvi temas savo 
prakalboje; viena, kaipo papra
šytas velionės brolio Adolfo pa
kalbėti į publikų apie žmogžu
dystę, antra, — esųs prisiųstas 
nuo Lietuvių Piliečių Komiteto.

Apie užmuštąjį Kibortų, kai
po bendra tau t į ir gerų Lietuvos 
pilietį Sirvydas pakalbėjo gana 
gerai. Nors jo prakalba buvo 

i perdaug patriotiška, bet šis-tfis 
buvo ir vaizdingo įmaišyta apie 
netikėtų varginininko mirtį.

Kadangi buvo girdėta, kad 
valdiškų įstaigų viršininkai 
metų iš ofisų (raštinių) teisy
bės j ieškotojus, kad adminis
tracijos knygose užrašyta 
priežastis mirties Kiborto kaipo 
“girtuoklio”, kad detektivai ir 
valdžia tiesiog juos išjuokia ir 
net grųsina tuos, kurie j ieško 
pėdsakų žmogžudystės, tai Sir
vydas savo prakalbų užbaigda
mas pasakė: “Aš nenoriu nieko 
įtarti, bet matyt, kad kas-nors 
daro įtekmę ant mūšų valdžios 
iš užpakalio”. Jo prakalba bu
vo palydėta dideliais publikos 
aplodismentais.

Sekantis kalbėtojas buvo vie
tinis fotografas, kuris sakės pa
žinojęs Kibortą iš mažens. Jis 
daugiausiai agitavo tik kad 
žmonės nesigailėtų pinigų tam 
reikalui, o galų-gale nei iš šio 
nei iš to, betarškėdamas, jis už
davė publikai kalbėt poterius 
už nabašninko dusių! Neku- 
rie, žinoma, poteriavo, kiti vėl 
sau šnibždėjo, kad, girdi, neka-

talikiškoj svetainėj koki čia ga
li būt poteriai; da kiti juokavo, 
kad, girdi, pats nemoka, o ki
tiems liepia poteriauti.

Trečias kalbėtojas buvo Kru- 
šinskas, katalikų vadas. Jis pri
silaikė tos senos' taisyklės, — 
kad ožka butų soti ir kopūstas 
čielas. Pa ravėjęs piktas usnis 
iš lietuvių katalikų tarpo jis už
baigė savo kalbų, pritardamas, 
kad reikia jieSkoti žmogžudžių 
ir, suradus, pasodinti į clektvi- 
kos kėdę.

.Vėl nutarta šaukt tokį viešų 
susirinkimų greitoj ateityj ii r, 
žinoma, vėl pinigauti.

N-nų Korespondentas.

DELEI POLITINIO AMERI
KOS LIETUVIŲ VEIKIMO.

BLLGARIAN BLOOD TEA 
Yra didžiausis žmogaus draugas

Pirmas — imk šutintą, karštą einant gult, tuomet šaltį sulaužys 
per naktį. Gali tamista apsisaugo! nuo šalčio, influenzos, gripo ir niu- 
monijos.

Antras — Ji prašalins system^ pragaištingų nuodų ir priežastis, 
kurios trumpina tavo amžių.

Trečias — Ji sutirštins ir iščystys kraują, nureguliuos žarnas, pa
lengvins pilvą, atitaisys plaučius ir prašalins nuodus inkstams ken- 
kenčius.

Ketvirtas — Ji sugrąžins žėrėjimą sveikatos užkrėstai odai, gera 
šviesą pailsusioms akims,į tvirtumą nusilpninto ir no tyro kraujo ir 
žibančią gyvybę d ves i an tiem s nervams.

Tik paklausk savo vaistininko šiandien Bulgarian Blood ■ Tea 
(Bulgariškos kraujo arbatos) ir pradėk ant kelio į sveikatą; jei jis 
neturi jos, tu turi gaut tuojau. Greitas išsiuntimas apdrausta krasa 
bus padaryta siuntimą apmokant. Prisiųsk $1.25 už vieną didelį šei
mynai boxą, arba $3.15 už tris boxus, arba $5.25 už šešis bosus.

Adresuok:
II. II. VON SCHLICK, President 

Marvel Products Conipany,
451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROS$
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro) 
Washingtųnas. — Keleto 

žmonių sumanymu Spalių 7 
dienų New Yorke įvyko lietu
vių konferencija ' pasitarimui 
dėlei politinio Amerikos Lietu
vių darbo, ypač delei busimųjų 
Suvienytų Valstijų Prezidento 
rinkinių. Konferencijoj dalyva
vo iš įvairių kolonijų apie 20 
atstovų, o tame skaičiuje ir 
kaikurie asmens kurie Rugsėjo 
15 16 dienų yra dalyvavę su
važiavime Washingtone, kuir 
buvo norėta gauti pasimaty
mas su Prezidentu W. Wilso- 
nu arba su Valstybės Sekreto
rium B. Colby. Kadangi šių 
pasimatymų neįvyko ir nėra 
žinios, ar to suvažiavimo parin
kta jai komisijai iš penkių na
rių nusiseks gauti toksai pasi
matymas kad nors ir tuo tiks
lu, kad prezidentui Wilsonui 
įteikus apie milijonų Amerikos 
lietuvių ir kitų įžymių Ameri
kos piliečių parašų ant petici
jos delei Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo. tai susi
rinkusieji svarstė ir ^.klausimų 
delei išgavimo šio pasilhatymo 
ir įteikimo pačios peticijos juo 
labinus, kad visi tos komisijos 
nariai buvo pakviesti ton Kon
ferencijom

Be to Konferencijoj tapo iš
klausyti įvairus pranešimai 
apie tat, ko galima pasitikėti 
ti Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo klausime nuo esa
mųjų kandidatų į Amerikos 
prezidentus ir patiekti praneši
mai apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje.

Delei platesnio politinio dar
bo ir surinkimo tikrų informa
cijų, kų gali duoti ar pažadėti 
svarbiausiųjų Amerikos politi
nių partijų kandidatai į prezi
dentu®, nutarta sudaryti Ame
rikos piliečių lietuvių informa
cijų Komitetas iš 15 narių, j 
kurį įėjo adv. St. Kodis, J. S. 
Lopatto, Dr. J, J. Bielskis, J. O. 
Sirvydas, adv. F. J. Bagočius, 
A. B. Strimaitis, J. T. Kazlaus
kas, V. Lazdynas. A. Ivaškevi
čius ir K. Šidlauskas. Šio Ko
miteto Valdybon tapo išrinkti 
pirmininku adv. J. S. Lopatto, 
sekretorium J. O. Sirvydas ir 
iždininku Dr. J. J. Bielskis. 
Nuolatinis sekretoriato ofisas 
bus pas J. O. Sirvydą, 193 
Grand st., Brooklyn, N. Y. Ap
tarta ir nubalsuota rūpintis iš
gauti pasimatymas su Valsty
bės sekretorium B. Colby, kad 
jam įteikus reikalavimų delei 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo, o drauge ir pagret 
linus minėto milijono parašų 
i teikimą. Nutaria prie šio dar
bo pakviesti ir Am. Liet. R. K. 
Fedcirucijų ir pasiūlyti jai <le- 
leguoli savo atstovus, Ta pačių 
dienų įvyko toksai pasimaty
mas su Am. L. R. K. Federaci
jos Valdybos nariais, kurie 
šiam darbui nuskyrę yra, be 
įnėjtįsio jau tau Komitetai! 
D-ro J. J. Bielskio, dar šiuos

Iš lesamųjų Konferencijoj 
narių pasižadėjo savo lėšomis 
nuvykti Washingtonan, jeigu 
butų gautas pasimatymas, adv. 
St. Kodis, adv. J. S. Lopatto, K. 
Šidlauskas ir Ivaškevičius, kaip 
lygiai ir pažymėti augšČiau A. 
L. R. Kai. Federacijos nariai. 
Be to Valdybai palikta teisė 
pakviesti ir kili asmens, kurie 
bus tinkami.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašų 

laiškų, atėjusių iš Europos; dcl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjj paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobej nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke
turiolika dienų nuo paskelbimo.

508 Ausro Tony 2
507 Balsia Justinas
508 Banevičiui Vincentui
510 Barsis Kazimieras
512 Bakutis Rapolas 
514 Bestur Motiejui 
516 Biliūne Uršulė 
518 Balčiūnas Kazimieras 
520 Brazdžiūnas I'etcr 2 
525 Budvitis Gastis 
527 Butrimui Kaži meru i 
530 Čepu lite S 2 
584 Dauderja Povilas
535 Dragūnas Juzapas
536 Draskovich Charles P 
545 Gacowina Elizbietą
549 Gimkus (Šimkus) Antnos
550 Girskui Juozui 
552 Gerulis Jonas
557 Gunbaragis Wiktoras •
558 Grycius Cypryen
562 Hanselius Pranus
572 Jenuskcwcus Madardas
573 Jonuska Alizas
574 Juryilas (Survilas?) Petras
575 Jurkus John 2
578 Kavaliūnas Antonay
579 Kavolinas Antonas
580 Kerelis Piter
581 Kizerskis Peter
582 Klimas Aleksendra
583 Knabarnastas Petim
593 Kunpikjewe Petro
595 Laviskui Juozapui
596 Ledickio Clemens
603 Lucas Jozapas
606 Lusui Jamii
607 Luverzdis John
608 Macutis Fran 2
615 Martusaskis John 
61G Masiokas Fovvilos
617 Mnsle Jozo
618 Maslaukas Meri 2 

w 622 Mikalajun Kazmier
623 Montriym Anton
624 Mortusouskis John

. 627 Nauduz Felek
G42 Perkūnas Petreis
G46 Potramnas Petras
647 Petrulis V idlLa r
649 Poška Georgo
650 Pranaitis Juozas
656 I^eppories Paulin
658 Sargis Mahsdik
662 Setvaite Julijana
665 Siksniov Kazimierov
667 Sinusas Petras
668 Sirvinskis Jolin
670 Slakaitis Jonas
671 Šlapelis Seman 
677 Szweiztis John
680 Szilius To
681 Sziurkus Jozapas
682 Sudeikes Antonie
688 Tutlis Domininke
689 Venckus Kazimierae
690 Wa)onis Antonas 
692 Walschus Berta
696 Widikas Wincantos \ 
704 Zuhowiszu Baleslowa

s LAIŠKAMS POPIEROS.
Su dainomis — eilėmis.

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

Užsisakykit tuojau
Kaina 1 laiško ir konverto 

su prisiuntimu 10c.
Surašąs Laiškų

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

10. Ant marių krašto Palangos mie
stelyj

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

Jus girdėti.
13. Pasakyk panytėle, ar tu mane 

myli.
14. l’as brolį.
15. Gerk ir peškis, busi vyras.
16. Pas savuosius »
17. Davatkų gadžinkos
18. Jau saulė leidžias.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Pinigai Iš
Kenosbs
Lietuvon

Kas nori siusti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

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

Kreipkitės pas:

Pskšys irPielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.
IHIIIINNIIIIIIIIiniIHIIIiiilIlHM

JOHN KUCHINSKAS 
\ 3Į w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktu# 

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

West Sida ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt Į 

Tel. Canai 2552. I
K-.™-__ —---- *

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. . Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atidų o 
di į jo rankas 
savo sveikatą 
ii* ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymą, 
nes tik toki s 
jali suteikti tą,

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 n- tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip buSlų pasakęs.

♦

39 So. State ir kampas Monroe,
12 flioras, ruimas 122, 

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

Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

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- 

1 dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
beverti substitutų. Temykit, 
kad butų šis parašas:

Dr. A. R. Blumenthal

Akis Egzaminuoja Dykai

•> ,vo. Dcarborn St., kampas Monroe St. 
y Buiicfing—ruimas 506. Imkite elevatorių

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vdk.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
r.inkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vuan- 
dai po piet. »

asmenis, adv. Milerį, A. Vasi
liauskų, J. Milių, kun. Kaulakj 
ir kun, Petraitį, ir tris kandi
datus: šaliunų, Krušinskų ir 
šimulį.

Suprasta, jog Washingtonri 
suvažiavime išrinktoji iš pen
kių narių komisija delei para
šų įteikimo gali sutartinai da
lyvauti šioj akcijoj. Čion turim 
omenyje kun. Vaičiūnų ir kun. 
Milukų, ku.iie konferencijoj ne
dalyvavo.

Tel. D rovė r 9635
Dr. P. OVITSKY

Dentista's
Specialistas ištraukime dantų 

4729 So. Ashland Avė. 
netoli 47th St.

Chicago.L. . .. -

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.

m iiu k n is sr mira q ai k a a u ai ns» r
H TeL Cicero 5963 u

DR. A. P. GURSKIS O Lietuvis Dantistas
4847 W. 14 St. kampas 49 Are. į?

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

— išskiriant nedalias ir soredas. M

PRANEŠIMAS ~

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

K. P. S1RUS,
3548 So. Halsted St.

LIETUVIŲ PREKYBOS
Š BENDROVE
3 BANKIERIAI

Tarnauja lietuviams1 SIUNČIAME PINIGUS LIETU- 
h VON: doleriais arba auksinais g pagal dienos kursą.
J PARDUODAME 

Laivakortes
1 IŠRŪPINAME
8 Pasportus
g SIUNČIAME TA VORUS 

LIETUVON
Reikalaudami platesnių* infor- 

M macijų rašykite sekančiu adre- 
m su:
I LITHUANIAN SALES
Į CORPORATION
į 414 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
> Už rajom e Lietuvos laikraščius.

' ■, Gyvenimas yra
tuščias, kada pre- 

regėjimai 
Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
KV*., thalmoineter. Y- 

patinga dorna at- 
* . kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois.
Spečialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

.... ..........................——.........
T«l. Yarda 3654

Mrn. A. Michniewich
AKUfiERKA 

Baigusi Afcu- 
" Serijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rtic’ą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 8. HaUted St. Chicago, III. 
(ant rfntrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki v«l*l v 
<-------------------------------------------------

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 Graduato llospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dcarborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas t

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

Telefonas: Drover 7042

inHDiK^lflk(MPHDHHEBI3SBn
Telephone Yards 1532 .

S DR J. KULIS ;
H LIETUVIS B
SI GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
“ Gydo visokias ligas moterų, vai- ® 
® kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- E 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

IŠ 3259 So. Halsted St., Chicago. 14

r ■ ■ ' " ■ .. ............... \

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., R^seland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:— 
9-rl2 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. M. HERZMAN
IA RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis Caual 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telophonai:

Dlt G. d GLASER
Pruktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. 5. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

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

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBV 

“ DR. YUšKA J 
S 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canai 2118 BSfa h;
B Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
H 8 vakare.
J Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ■ 

Tel. Prospect 3466
1HMa«nna»■■■■s■n■■b

" 1 ’ --------_j,'

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263 ^•5=_____________________________ į

IIB B B B B CffiBB BBBBBBBBBB
■ Tel. Boulevard 2160

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

JĮ VALANDOS: 9—12 ryto | 
2—9 vak: ro

B 3303 So. Morgan Street, h 
J Chicago, 111. ■

Tel. Pullman 342
DR. L E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselandc.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE ’
Gydytojas ir Chirurgas 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. '
Tel. Prospect 1157 <. ....... ... —>
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

BUVO PRAKALBOS

vo mėnesinį susirinkimą p. Ma- 
linauskio svetainėje 1843 So. 
Halsted flhtvej. Susirinkime na
rių dalyvavo mažai, bet savo 
reikalus svarstė ytin rimtai. Be
svarstant draugystės

Atėjus agitacijos savaitei, L. 
i M. P. S. 9-toji kp. surengė pra

kalbas 13 spalio, Mildos salėj. 
Nežadėjau nieko apie tai rašyti, 
nes gaila laikraščio vietos ir abe
jojau ar talpins. Bet viena ren
gėja ir kalbėtoja priminė, kad 
būtinai parašyčiau į Naujienas. 
Taigi pildau įsakymą.

Visupirma, pirmininke prista
tė kalbėt drgę O. Vikšrienę. Ta 
kalbėjo rimtai ir nuosekliai, be 
rėkavimų, be lošimo... Sensas 
yra, ir žodžiai parinkti, ir išsi
tarimai vietoje—kaip tik iš raš
to išmokus... Kalbėjo apie mo
terų padėjimą ir vargus, ragino 
lavintis, šviestis ir siekti prie so- 
calizmo... “bet ne grigaitinio, ne 
šeidemaninio, tik prie marksinio 
socializmo”... Tais žodžiais ly
gu purvo gniužiulu aptėškė visą 
savo prakalbą. Kol rimtai kal
bėjo, galėjai manyti, jog Vikš- 
rienė nors truputį yra skaičiusi 
apie socializmą, bet tie jos žo
džiai parodė, kad nė abc nepa
žysta socializmo mokslo.

Po to Tiesos mišrus choras pa
dainavo Internacionalą ir dar po
rą dainelių, pusėtinai gerai.

Antras kalbėtojas, Šarkunas, 
pradedamas savo prakalbą pasi
džiaugė, kad “jau turime ir mo
terų kalbėtojų, kaip čia pasiro
dė. Nors už sykio ne labai pasi
sekė, bet toliau prasilavins”. Ne
galėjai suprasti: pateisino ar

papeikė drgės Vikšrienės prakal
bą... No ir pradėjo su savo 
“prakalba” skerečiotis: smerkė, 
peikė, šmeižė visus ir viską ant 
svieto, apari Rusijos komunistų. 
Kalbėjo karštai, ir prakaitą nuo
veido vis braukė, o savo balso, |j°s .pirmininkas, Edv. 

Ine maž nesigailėjo: net jo žo- pam’skino buvusių 
džių negalėjai per riksmą su-| L -- :

| prasti, ir vis vienu tonu šaukė. 
| Du svarbiausius pareiškimus vis 
Idėlto sugaudžiau. Vienas: kad
Lietuvos socialdemokratai eina 
su lenkų imperialistais.... Lie-

j tuvoje laisvės nėra, išvažiavę iš 
čia komunistai nori, atgal į Ame- 

I riką grįžti... Antra: kol Ameri
koje nebus sugriauta socialistų 
partija tol darbininkams bus 
prie laisvės užtvektas kelias...

Kiek tokių ir panašių nesąmo
nių buvo išrėkta, per kokią va
landą laiko, aiškiai gafima su
prasti.

Išeinant moterėlės džiaugėsi:
— Prakalba, tai bent prakal

ba! Net svetainė skamba... Nors 
žodžių negalima suprasti, bet 
balsas — džy!

— Ir nesigaili spėkų, nė gama-1 kričio mėnesy, taip jau 
rinė neužkimba,—pritaria kita.

— žemaitė.

WEST STDE
žinios-žinelės.

- Šį vakarą p. Meldažio sve-

pos susirinkimas. Turime daug 
svarbių reikalų, todėl kiekvie
nas kuopos narys privalomas 
atsilankyti — būtinai.

— Narys.

neikalus 
Čepulis, 

kareivių 
(patį at-I [lietuvių] atsišaukimą 

sišaukiiną neskaitė), kur Ame
rikos lietuviai raginami aukoti 
i Lietuvos kareivių Kalėdinį 
Fondą, kad tuo sukėlus juose

Į reikiamo ūpo savo tėvynei gin
ti nuo užpuolikų lenkų. Pasiū
lymas kaip vienu balsu priim
tas ir čia jau sudėta $14.35. 
Aukojo sekami asmenis: Edv. 
Čepulis, S. Venckus, P. Strcc- 
kis, J. Bitautas, I). Karvelis, J. 
Drabulis, D. Danta, J. Čelskis, 
J. Naudžiūnas, J. Malinauskas 
ir G. Pakeltis — po 1 dol.; Ant. 
Gurskis, A.- Kaminskas, J. 
Alieliunas, S. Drigotas ir K. 
Liaudenskis —- po 50c.; P. Pet
raitis, 35c.; F. Smitas ir A. Me
škauskas po 25c. Viso $14.35. 
Be to, nutarta, kad sekamame 
susirinkime, kuris įvyks

rankenos, bet iš įlaikyti ją ne
galėjo. Pavežtas vieną bloką 
jis turėjo paleisti rankeną ir 
nukristi ant gatvės. Toje vielo
je, kur jis nukrito, elevatorius 
yra iškeltas trįsdešiints pėdų 
augštumo. Ryner pavojingai 
susižeidė. Jis dabar guli 
ligoninėj. Dhktarai mano, kad 
jeigu jis ir jnisveiks, tai vistick 
jokiam darbui jau bus nebetin
kamas.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3453 North Cicero Avė.
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

RAKANDAI
UŽ STORAGE LĖŠAS

lap-

rinkamos aukos.
Beje, draugyste nutarė 

rengti balių. Balius rengiama 
Padėkos Dieną, lapkričio 25, 
Puluskio svetainėje. Butų ge-

su-

tą pačią dieną jokių pramogų 
nerengtų. —Ig. Žilinskas.

SOCIALISTŲ KONCERTAS.

žmonių buvo pilna svetainė, 
tik...

Sučiupo dvi peteliški.

Tas detektyvas, kur pelny
čius nakty turėjo laimės huvyk-

prie 58 gatvės, dabar turi kuo 
pasididžiuoti. Ten jis sučiupo 
dvi ypatingos rųšics pateliški: 
panytes Mary Peters ir Ęlsie 
Havvkins. Jodvi, sako, ban
džiusios įsigauti vietom vago
nam kad juo “laimingai sugrį
žus į Pennsylvanią,” iš kur po
ra savaičių atgal jos buvo paben
gusios — nuo savo “piktų ma
mų”. Ir “laimingai sugrįžti” 
jos buvo nusitarusios jau nebe 
panytėmis, bet šauniais kavalie
riais — apsirengusios “ove- 
rall’ais. Jeigu ne tie “overal- 
l’ai, trasi |X)ns cletcjktyvas jų 
ir nebūtų kliudęs. Bet — kada 
jis “tuodu kriminalistu” nuve
dė policijos stotin, pasirodė, 
<ad tai yra tik jaunos pany
tės, kurioms galutinai įgrisusi 
musų purvinoji Chicaga.

Anglių bado nebusią.

Ona šimkaitė.
Mirė suimtoj, 16 d. spalio (Oct.), 

1920, 4 vai. vakare. 17 m. amžiaus. 
Gimė Philadelphijoj, Chicagoje išgy
veno 1(5 metų. Laidotuvės bus iš na
mų 4059 So. Maplevvood A ve.

S’. Šimkus

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

PUIKIAUSIA PROGA.

Ir

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

—Kur ir ką pasitinki, visi čia 
kalba vieną ir tą patį — apie 
lenkų plėšikų veržimąsi Lie
tuvos teritorijom Ir tose kalbo
se pasireiškia vienas labai įdo
mus dalykas: žmonių pasipik
tinimas lenkų plėšikais yra di
di lis, bet nemažesniu pasipikti
nimo jie reiškia ir musų “diplo-

PALIKTA STORAGE 1
$35.00

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

$35
*ui 10 metų. Taipgi 
daugel
pigiai parduodamą 
Turime labai graiii 
sulyg šios dienos ra 
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma 
tytl, kad apkainavue 
Priimami Liberty

$185, u ž 
Gvarantuotas

kitų daiktų

nedarė, 
Lietuvos 

pasitikėji- 
klerika- 
viename

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTEKN FURNITURE
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

j reivių tautininkų Jiogerio — 
čia ir Lietuvoje. Ir tai dėl to, 
kad jie visą laiką landė po sve
timųjų diplomatų priemenes 
Ppvyžiuje, Londone ir Washin- 
gtone, bet veik nieko 
k:»d subūrus daiktu n 
liaudį ir gavus jos 
m-). Vienas artimas 
lems žmogus andais
p: sikalbėjime be kita pareiškė: 
“Jeigu visi Lietuvos žmonės, 
kaip vienas vyras, stote už savo 
šalies išlaikymą, lenkų bajorų 
armija už trijų dienų turėtų iš
sinešdinti iš Lietuvos. Bet musų 
diplomatai šito nepadarė. Jie 
tik landė po Paryžiaus, Londo
no ir VVashingtono diplomatų 
priemenes...”

DIDELĖS PRAKALBOS!
Bus ketverge, spalių 21 d., Mildos 

Salėj, 3242 S. Halsted g-vė. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vak. Rengia LSS. 4ta 
Kuopa. Kalbės Naujienų Redaktorius 
I*. Grigaitis ir kandidatas Teisėju į 
Municip. Teismą Adv. K. Gugis. Pub
lika kviečiama gausiai susirinkti; bus 
kalbama einamais šios šalies politikos 
klausimais, o taipjau ir apie dalykus 
Lietuvoje. — Komitetas.

Šiuomi pranešu. Tūlas laikas at
gal, buvau patėmijęs “Keleivije” pa- 
jieškojimą pabėgusios moteries nuo 
vyro. Bet jos pačios, ir su kuo pabė
gus vardus pamiršau. Kaip buvo 
laikraštyj pagarsinta, kad moteries 
kairės rankos “bevardis” pirštas su
laužytas. Taigi čia tokia moteris yra 
tik-ką parvažiavusi su ne didelio ūgio 
vyru Frankiu Bagdonu, — sakosi, kad 
iš Chicagos parvaževę. Moteries kai
rės rankos “bevardis” pirštas taipgi 
sulaužytas. Kas nori apie juos dau
giau dažinoti, tegul atsišaukia ant že- 
miaus paduoto adreso.

Ben Bernett
P. O. Box 141,

Oregon City, Ore.

Mėsininko ir visokiam 
darbui vyrų.

Atsišaukite:
VIENNA SAUSAGE

MFG. CO.,
1215 S. Halsted St.

8 vyrų geležies liejikų 
(moulderių) benčinis ir flo- 
rinis darbas. Gera mokes
tis dėl gerų vyrų.

Atsišaukite:
MASON DAVIS CO., 
7740 So. Chicago Avė.

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

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

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

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

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 dubėltava sprendžina 
phonografas grojąs visus rekordus — 
gvarantuotas.

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

špardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viską 
trun eiti. Vislctis nužeminta. Nuže 
minimas nuo 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.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ii 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Praeitą nedėldienį didžiulia
me Ashland Auditoriuine Cook 
paviečio socialistų organizaci
ja surengė koncertą. Materiali- 

I niu žvilgsniu koncertas pavy- 
| ko kuogeriausia. Svetainė buvo 
kimštinai prisikimšusi. Mano 
apskaitymu, žmonių galėjo bu- 

I Ii netoli penki tūkstančiai.
Tai rodo, kad žmonių prita

rimas socialistams yra didelis. 
Negera tik tiek, kad koncerto 

I rengėjai nepasistenge suruošti 
I kiek geresnį programą. Tenka 
| pasakyti, kad programas buvo 
visai nevykęs. Rengėjai išviso 
teturėjo tik vieną dainininkę, 
pianistą ir smuikorių. Tai ir 
visa. Man regis, kad1 tai buvo 
mažiausia, ką rengėjai galėjo 
duoti. Jie, jeigu butų žiūrėję ne
tik agitacijos, o ir tinkamo su
rengimo, butų galėję pasirodyti 
kur kas goriau.

Garsintojo kalbėtojo taipjau 
n (buvo. Už jį kalbėjo pats va
karo pirmininkas, d. Engdhal. 
Jam kalbant rinkta aukos — 
Socialistų Partijos rinkimų 
kampanijos fondui. Kibk surin
kta, neteko patirti. — Buvęs.

Vakar paskelbta, kad Chica- 
goj anglių bado tur būt jau Re
ichus. Bėgiu sekamų kelių 

dienų Chicagon bus atsiųsta 
daug kuro iš Illinois, Indianos 
ir kitų valstijų.

Kuro gal ir nestokos. Bet 
kaip bus su jo kainomis? Apie 
tai ir vėl paliauta kalbėti. Tuo 
gi tarpu kuro spėk ui ia toriai lu-

LSS. VIII Rajono Konferencija 
įvyks nedėlioj, spalių 24 d., Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., Chi
cago, III. (North Side). Prądžia 10 vai. 
ryto. Delegatai pribukite paskirtu lai
ku. — J. J. Čeponis, Sekr.

• REIKIA gero kriaučiaus prie 
naujų ir senų rūbų siuvimo ir 
taisymo. Darbas ant visados. 
Gera mokestis. Gera vieta dirbti.

CHARLES STENGAL
146 Broadway, Melrose Park, III.

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

NORĖJO JAUNOS PAČIUTĖS.

3-čias 
nares,

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
skyrius kviečia visus narius, 
bei visus lietuvius be skirtumo, atsi
lankyti į susirinkimą trečiadienyj, 
spalių 20 d., 8 vai. vak., žemaičio 
svet., So. Union Avė. ir 18 pat. La
bai svarbus reikalas. — Valdyba.

šau- 
“šil-

eis ir toliau, tai neužilgo chica- 
giečiai anglis nusipirkti galės 
tik “liekarstai ”i

Sužagė jauną mergaitę.

Nežinomi piktadariai andais 
sužagė jauną mergaitę, tūlą 
Ethyl Ackley, nesenai čia atvy
kusią iš Yorksville, 111.

Mergaite rasta prie 35 ir 
Shields gatvių. Ji pamena tik 
tiek, kad piktadariai ją buvo 
pasigavę į automobilių, iš kurio 
vėliau ji, matyt, buvo išmesta.

Užmušo 420 žmonių.

Svarbus pranešimas. — Lietuvai 
Gelbėti Draugijos Chicagos Apskritys 
kviečia,visų skyrių valdybas, atstovus 
ir šiaip narius į susirinkimą, kuris 
įvyks ketverge, spalių 21 d., 8 vai. 
vakare, u. Ažuko svet., So. Auburn 
Avė. ir 33 gatves. — Valdyba....

REIKALINGA KLERKĄ į 
banką 19 ar 20 metų amžiaus. 
Gera proga ateičiai. Atsišaukit 
ypatiškai.
UNIVERSALSTATE BANK 

3252 S. Halsted St.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

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

2810 W. Harrison St.

i i .m——

Telephone Yards 5834

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

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

DENT1STAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

Re*. 1139 Independence Blvd. CUcaft 
Telephon* Van Bunm 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Dr ver 9693

Valandos: 10—11 t y >; 2—3 po piet
i •> \ . i. ■ i I ■..! . Ii) | •! 11: i ■ 11 į

Jis pasakė liesą. Bet reikia 
manyti, kad ta “bajorų armi
ja” vistick turės išsinešdinti. 
Lietuvos da’bo žmonės jai su
rengs tokius pat plotus, kaip 

jie surengė plėšriems l>er- 
mantininkams. Bot šitą padarę 
jie turės padaryti “rdkundą” ir 
su savaisiais darbo žmonių en
gėjais, kurie tik tuomet 
kiasi į juos, kada ir jų
toms vietelėms” grūmoja pavo
jus. — Prisiklausęs.

—West Sidūj jau senai įsikū
rė viešasai knygynas. Skaityto
jų skaičius tolydžio didėja. Bu
tų tečiaus gera, kad be Ameri
kos lietuvių laikraščių knygy
nas turėtų ir Lietuvos laikraš
čius. Tiesa, vienas kitas nume
ris pasirodo ant knygyno stalo. 
Bet to nepakanka. Beikėtųi užsi
prenumeruoti visus žymesniuo
sius laikraščius. O ta padaryti, 
mano manymu, nėra sunku. 
Lietuvos laikraščiai nors vietos 
gyventojams labai brangus, bet 
mums: amerikiečiams, jie taip
jau labai pigus. Jeigu pats kny
gynas neišsigali užsiprenume
ruoti, tai reikėtų kreiptis į kny
gyną palaikančias draugijas. 
Nėra abejonės, kad vieną-kitą 
dolerį užsiprenumeravimui Įnik 
raščio draugijos paskirs.

—Darbininkas.

Gaus kalėj i mą.

Charles Simpson, sulaukusia 
trisdešimts jienkią metelių, už
simanė apsivesti su jauna pen
kiolikos metų amžiaus panyte, 
Helen Kunkle. Sumanė ir pada
re. Tik jaunosios Helenos ma
ma nesutiko. Ji poną Simpson 
patraukė tieson, o jo jaunąją 
pačiutę pasiėmė pas save.

Sako, kad Simpson dabar 
gaus pasėdėti — kalėjime.

Neatsargus automobilių šofe
riai nuo sausio 1 dienos iki 
praeitos subatos užmušo ketu
ris šimtus ir dvidešimt žmonių. 
Plėšikai ir visi kiti kriminalis
tai jiems gali pavydėti, ar ne?

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ

OFISE:

Pašovė tris žmones.

irVakar naktį prie Erie 
Clark gatvių pašauta tris žmo
nes, du turbūt mirtinai. Keli 
dalyvavusieji muštynėse tapo 
sulaikyti. Policijos manymu, 
muštynes kilusios dcl nepasi
dalinimo — “viske.”

Pavojingas “eksperimentas.”

NAUJIENŲ APIELINKe 
NAUJIENŲ APIELINKE. 
Palaimintosios susirinkimas.
Spalių 10 dienų Draugystė 

Palaimintos Lietuvos laikė sa-

Albert Ryner praeitą nedėl- 
dienį padarė labai pavojingą 
“eksperimentą,” delei kurio jis 
galbūt neteks gyvybės. Kinzie 
gatvės stoty jis bandė pasigauti 
greitai ėjusį pro tą stotį eleva
torių. Elevatorius ėjęs ketu- 
riasdešimts pęnkias mylias į 
valandą. Bet to neveizint Ry
ner bandę įšokti į vagoną ir...

šokimas pasirodė buvo labai 
nesėkmingas: Ryner nors ir pa
spėjo nusitverti už platformos

Alex Petraitis 
Leon Miką 
John Andrikonis 
Ant. Masionis 
Amilija Jurėnas 
Juozas Vinčauskis 
Felix P. Žilinskas 
Juozapas žilė 
Petras Pučkorius 
Kaz. Taparauskas 
Tad. Ūselis 
Peter Mickus 
Ant. Marcinkus (2 laiš.) 
Vincent Nokša (2 laiš.) 
Frank Kanausk is 
Vic. Rimkus 
Stan. Knuikšta 
Vic. Navrockis 
J. Žile 
Juozas Jenara?
J u s t i n Berecnevičia 

M. Meškauskis 
V. Adomaitis 
Base 
J. M. 
Step. 
Chas
Magd. Miller 
Stan. Dubinsiąs 
Petia La t venas 
Vinc. Balentas 
Juozapas Gėrikas 
Anastazija Amibrozai

Budrevičienė 
Augustinavič 
Možeiko 
Schulz

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

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

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

Pajieškoiimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

PAJIKSKAU brolio Valerijono Ka
čerausko, metai atgal gyveno Pols- 
burg, Ncw Jersey, dabar nežinau kur. 

I Malonėkit atsišaukti pats, ar jeigu 
kas žino pranešti ant šio adreso: 

FELIX KAČERAUSKAS
4435 So. Wood St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Silwestro 
PaceviČiaus, paeian Kauno rčdybos, 
Telšių apskričio, Pikelių parop., kaimo 
Bukončių; Amerikoj kur gyvena ne
žinau. Meldžiu jo paties ai* pažįsta
mų duoti žinią ant šito adreso: 

LEONAS BUKONTAS,
1751 W. Madison St., Chicago, III.

REIKIA vežėjų, prie žirklių ir 
į kiemą vyrų; j geležies atmatų 
kiemą. <
ALTON IRON & METAL CO.

2122 S. Loomis St.

REIKIA barzdaskučio va
karais ir Subatomis, ar tik 
Subatomis.

3213 S. Wallace St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

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

Atsišaukite:
938 W. 119th St.
West Pullman, 111.

PARSIDUODA geras saliunas, 
apgyventoj Rusų, Lenkų ir Lie
tuvių vietoj. Senas biznis. Pri
versti parduoti, nes turime kitą 
biznį. Gera proga padaryti pi
nigą.

1737 So. Union Avė.
PARDAVIMUI biliardinė 

(poolroom), cigarai, cigaretai. 
Taipgi jei kas nori ir rakandai 4 
kambariams. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon. Va
kare 5 vai.

2026 So. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA cash bučernė 
pigiai, šalę grosernės, lietuvių 
apygardoj. Aukso kalnas lietu
viui.

4608 Wentworth Avė.
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA merginų į dirb

tuvę. Mes turime keletą gerų grosernė. Geroj vietoj, Brigh- 
' ] ton Parke. Atsišaukit į Nau

jienų ofisą po num. 161.

PARDAVIMUI bučernė ir

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

2027 So. Union Avė.
iš pryšakio ant pirmų lubų

J. POCIUS

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA prie 5706 So. Mor

gan St. 4 flatų namas. Parsiduoda 
tikrai pigiai ir ant lengvų išmokesčių. 
Netoli Parko, geroj apielinkėj. Kaina 
$5,500.00.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.,

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenne 

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

—l.i M*....... • . v w •

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir 
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.

Paterns 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.

vietų į musų core room dėl 
moterų, norinčioms dirbti. 
Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite:
Employment Dept., 

tarpe 1 ir 5 vai. po piet 
INTERNATIONAL 

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kitos bučernčs arti nėra. Lie
tuviais tirštai apgyventa vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos.

1834 Canalport Avė.

REIKIA patyrusios mer
ginos į valgyklą, patarnaut 
publikai. Gera mokestis.

1947 So. Halsted St.
REIKIA darbininkės prie na- 

rainio darbo į lietuvišką hotelį. 
Gera mokestis. Atsišaukite.

LIETUVIŠKAS HOTELIS 
1606 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis 10 metų senumo. Parda
vimo priežastis einu į kitą biznį. Pa- 
sinaudokit proga, nes tai bargenas.

4545 So. Paulina St.

RAKANDAI
RETA PROGA

Parsiduoda keturių kambarių ra-

dol., parduosiu už $400 dol. Savinin- 
kas važiuoja į Lietuvą. Atsišaukite po 
sekančiu antrašu: 3201, kampas 32-ros 
ir Halsted gatvių.

Telephone: Drover 9053.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Koom 823, 74 W. Washington St.
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