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

Lenkai rengiasi pult ant Kauno
Šiandie Jauty Lyga svarstysi 

Vilniaus klausimą
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 25, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija nori pulti ir 
Danzigą.

Didelė Ciceriečiy 
demonstracija.

Naujas užpuolimas ant 
Federuotosios Presos.

100 žuvo susidūrus 
traukiniams.

Lietuviai atmuša lenkus
Atsisako rašytis po sutartim 
apie Danzigą ir nori jį užgrieb-1 

ti, bet bijosi vokiečių.

Lietuva betgi esanti nusiminusi

Lenkai turi 40,000 kareivių puolimui ant 
Lietuvos ir pasiekė jau Švenčionis

LIETUVA KAS VALANDĄ LAUKIA LENKU 
PUOLIMO ANT KAUNO IR PANEVĖŽIO.

šiandie tautų lyga svarstys Lietuvos klausimą, lenkams 
nesustojant šėlti. Lenkai atmušami.

PARYŽIUS, spalių 23.— Ver- 
saiiles taikos sutartis šiandie 
susilaukė naujo smūgio, Len
kijai atsisakius pasirašyti po 
Danzigo sutartim, remianties 
tuo, kad ta sutartis neduoda 
ganėtinų gvarantijų, kad uos-: 
tas bus laisvas. •

Ambasadorių taryba buvo 
šiandie prisirengusi laikyti for
mulę ceremoniją pasirašymo ir 
buvo atvykę Danzigo atsto
vai.

lada Ignas Padercwskis te- 
I lefonavo iš Varšuvos, kad Len
kijos valdžia paliepė nieko ne-(Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoje Telegrama Naujienoms)

NEW YORK, spalių 23. — Lietuvos Atstovybė Ame-! <,nfl yl‘, l.aine1(k!; 
riko j e gavo sekamas oficiales žinias, išsiųstas iš Kauno 
per Londoną spalių 23 d.:

“Lenkai užėmė liniją Maišiogalos, Naujųjų Trakų ir 
Švenčionių šiaurėje.

“Lenkų bandymas paeiti ant Kauno liko sustabdytas 
musų kareivių.

“Dabartiniame laike lenkai turi sutraukę Vilniuje 
nuo septynių iki dešimt divizijų kareivių.

“Lenkų atakos ant Kauno ir Panevėžio laukiama kas 
valandą.

“Lietuvos valdžia atkreipė domę talkininkų ir tautų 
lygos į rūstumą padėties. »

“Tautų lygos taryba Brusselyj svarstys Lietuvos ir 
Lenkijos nesutikimus spalių 25 d. ir filcimųsi uituos ener
giškos intervencijos. '

“Purickis [Lietuvos užrubežinių reikalų ministeris] 
ketverge buvo priimtas Francijos premiero. Lietuvos 
Steigiamojo Seimo delegatai, kurie važiuoja į Rymą, ma
tėsi su p. I>eon Bourgeois [tautų lygos pirmininku] Pa
ryžiuje”.

j Lenkija skaito Danzigą kai
po Vislos įtaką ir tvirtina, kad 
tas miestas yra grynai lenkiš
kas. Jie taipjau tikrina, kad 
prezidentas VVilsonas prižadėjo 
Lenkijai išėjimą į Baltijos ju
rą.

Danzigo sutartis jau pustuzi
nį kartų buvo mainoma, kad 
patenkinus Lenkijos reikalavi
mus ir Danzigo gyventojai atsi
sakė daryti dar daugiau kon- 
cesij ų.

Vaikšto gandų, Lenkijos 
m iii turistą i ragina užimti l>an- 

zigą tuo pačiu budu, kaip kad 
jie užėmė Vilnių, bet tik bijosi, f 
kad prusai geibūs Danzigo gy-.Į 
ventojams.

Dalyvavo didelės minios žmo
nių. Surinkta daug aukų.

Nežinomi žmonės vėl užpuolė 
' ant Presos raštinės Chicagoje. 

Pirmiau išvogta niekurius
laiškus.

300 rusų užmušta ir sužeista ar
ti Harbino, Manžurijoj.

Anglijos angliška 
siu streikas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vilniaus lenkai turi 
40,000 kareivių.

Lietuvoje viešptaujanti panika 
delei lenkų veržimosi.

KAUNAS, spalių 21 (suvė
linta). — Lietuva yra stovyje 
absoliutės panikos delei verži
mosi gen. želgowskio koman
duojamų kareivių Vilniuje. Kas 
valandą eina gandai, kad tos 
“nepriklausomos“ spėkos eina 
ant Kauno ir mano paimti Klai
pėdą.

šis nedidelis ir perpildytas 
miestas negali tinkamai sutal
pinti Lietuvos valdžios, kuri 
skubiai pabėgo iš Vilniaus, iš
buvusi tame mieste tik keletą 
dienų.

Gen. želgowskio spėkos Vil
niuje siekiančios 40,000 karei
vių ir jeigu jos gaus užtektinai 
reikmenų, galbūt bus per stip
rios, kad Lietuvos armija galė
tų jas užpulti.

Žinios sako, kad jie jau pa
siekė pilniausį susitarimą apie 
kooperavimą nuvertime sovie
tų valdžios Rusijoje.

Svambiausiais sutarties 
lykais yra, kad nepriklausomy- 
bAhus suteikta Latvijai ir Len- 
kijay ir kad Estonija, Lietuva 
ir Ukraina pataps autonominė
mis dalimis Rusijos.

Dokumentai apie menamą 
slaptą sutartį, adresuoti gen. 
Boris Savinkov, Varšuvoje, sa
koma, tapę rasti pas grafą Pu
tėm, latvį, kada tasis bandė pe-

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

Talkininkai nebesmaug- 
sią Turky.

Bandysią susitaikinti net 
nacionalistais.

su

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

Latvija suokalbiauja su 
Vrangeliu.

Neduoda Vrangellui aukso..
LONDONAS, spalių 23. — 

Gen. Vrangelis pareikalavo da
lies 3,(MM),000 rublių auksu, ku
riuos Rusija užmokėjo Vokie
tijai sulig Brest-Litovsko su
tartimi ir kurie paskui tapo ati
duoti talkininkams, sako Mas
kvos žinia.

Anglija ir Jungtinės Valsti
jos atmetė tą reikalavimą, “ka
dangi jos skaito, kad tai yra 
gvarantija prieš Rusijos skolas, 
kuri paliečia visus kredito
rius.’*

Paskelbė 24 vai. streiką.

Latvija vedanti slaptas tarybas 
su Vrangeliu. Vrangelis suteik

tų Lietuvai tik autonomiją.

RYGA, spalių 23 — Nemažą 
sensaciją pagundė čia Žinios, 
kad slapta konferencija yra 
laikoma Rygoje tarp Vraagelio 
atstovų ir Latvijos premiero 
Uhnan ir užrubežinių reikalų 
ministerio Meimovič.

HARVE, spalių 22. — Juri
ninkų Federacijos viršininkai 
paskelbė 24 valandų streiką vi
suose Francijos uostuose. Strei
kas turi prasidėti ryto vidurdie
nyj. Jis paskelbtas protestui 
prieš laivyno teismo nuteisimą 
kalėjiman kelių žmonių, kurie 
ant laivo Menes buvo pakėlę 
maištą.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
A TT TT 17 XT n C”

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 23. — Pasak gautų čia pati
kėtinų žinių, talkininkai atme
tė savo pieną pavergti turkus 
Mažojoj Azijoj pagelba Grai
kijos kareivių ir dabar bandys 
daryti arbityaciją.

Didysis viziras Damad Ferid 
Paša, kuris buvo skaitomas 
anglų šalininku, ir jo visas ka
binetas rezignavo. Dabar yni 
sudaromas naujas kabinetas ir 
siekiaitiąsi sutaikinti Konstan- 
tinopoliaus i'r Angoms (Turki
jos nacionalistų) valdžias.

Talkininkų komisija, kuri 
svarstys taiką su nacionalistais 
galbūt sekamą savaitę išva
žiuos iŠ Konstantino-poliaus į 
Angorą.

Kaip armėnai, taip ir Turki
jos nacionalistai praneša apie 
Mustapha Kernai Paša nacio
nalistų kareivių užėmimą Kars, 
Armėnijoje.

Nors Gruzija ir Armėnija ta
riasi apie karinį susivienijimą, 
nickurie armėnų labai nepaten
kinti Gruzijos respublikos pa
darymu sutarties su Turkijos 
nacionalistais, kurie dabar einą 
ant Batmno ir sutinką atiduoti 
Gruzijai visą ginčijamą paru- 
bežio teritoriją.

Dalyvaujantis Sevastopolio 
konferencijoje Uktaitnos atsto
vai paskelbė, kad jie skaito at- 
akirimą Ukrainos nuo , Rusijos 
esant nesutaikormi tfu gyvavi
mu abiejų šalių.

i Vakar Cicero (III.) lietuviai 
buvo surengę demonstraciją 
protestui prieš lenkų veržimąsi 
Lietuvon. Veik visi to miestelio 
lietuviai dalyvavo toje demons
tracijoje ir maršayo gatvėmis. 
O lietuvių Cicero miestelyje gy
vena gana daug. Tai buvo viena 
didžiausių demonstracijų, ko

kia kada-nors buvo lame mies- generalinės raštinės Chicagoje,

svetimtaučius, o pas lenkus su

Demonstracija užsibaigė pra
kalbomis parapijos kieme. Lai
ke prakalbų Lietuvos Raudo
najam Kryžiui suniukta $1,502.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 25, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Baisi Serbijos padėtis.
Giminiai mažėja, epidemijos 

nesustoja: siautdsios.

NIŠA, Siberijoj. — Sanitarija 
ir medikamentai yra (tižiausiu 
Serbijos reikalu dabar. Besi
artinant šaltam orui šalis tu
rės stoti • kovon su savo senu 
priešu tyfu. Amerikos ir ki-

gelbės Serbijos valdžiai tame 
darbe.

mų. Karas ir ligos labai prt^- 
I retino gyventojus. Prieš karą 
gimimai Serbijoje buvo daug di 
dosni, negu mirimai. Nežiūrint 
visų epidemijų, gyventojų skai
čius kasmet padidėdavo po 85,- 
000. Dabar gi skaičius gyven
tojų mažėja. Netekus vyrų ir 
nuvargusioms moterims ir vai
kams pasilikus dirbti žemę, ša
lies atbūdavo j imas darosi rūs
čiu klausimu.

Kitu dideliu klausimu yra 
daugybe pašlaičių. Senojoj 
Serbijoj yra 60,000 pilnų naš
laičių ir 300,000 pusiau našlai
čių. Iš jų tik 5,000 yra globo
jami valdžios ir šelpimo drau
gijų prieglaudose. Visi, kiti yra 
priglausti privatiniuose namuo
se, kur jie delei stokos maisto 
ir kitų gyvenimo reikmenų, ne- 
visuomet būna pageidaujamais 
svečiais.

Balsuos už Debsą.

NEW HAVEN, Conn., sp. 21.
Didelę sensaciją sukūlė Yale 

kolegijos anglų 'kalbom profeso
rius Robert D. French paskel
bimas, kad jis balsuos ateinan
čiuose prezidentinuose rinki- 
mouse už Eugene V. Dobs. Jis 
sako, kad jis nesutinka su sočia 
lizinu, bet jo balsavimas bus 
vien grynu protestu. Jis pasa
kė:

“Aš neparemtu socialistų 
platformos, nėgi aš nepriimu 
socialistų teorijos, kuri, mano 
nuomone, siūlo negalimą ir ne
geistiną išrišimą musų ekono
minių problemų. Aš nenoriu 
Dėbso prezidentu, bet aš neno
riu, kad jis ir kalėjime butų 
paliktas ir aš balsuosiu už jį pir 
miausia, kaipo protestui prieš 
davatkiškumą, vaikišką fęnho-

ir nedorą pagieŽingumą, su j 
kokiu mes persekiojama politi- 
aius heretiktis Taikė pastarųjų 
kiflių mėty”,

CHICAGO. Kapitalistų ir 
valdžių užpuldinėjimai ant Fe
deruotosios Presos, kuri sutei
kia žinias ir straipsnių darbinin- 
k i škicui s laikraščiams, nesi-

Subatos naktį ant tos Presos

156 W. VVasliington St., 
ryla naujas užpuolimas, 
puolimą padarė dešimt 
nių, kurie pirmiau parodė na
mo janitoriui savo žvaigždes.

Šis užpuolimas, manoma, tu
ri ryšių su užpuolimu naktį ant 
los pačios raštines penkios die
nos atgal, kada trįs pakinkai 
laiškų tapo išvogta. Abu užpuo
limai buvo padaryti naktį, kada 
raštinėje nieko nebuvo.
Už 18 valandų po pirmam už

puolimui ant raštinės, Anglijos 
šnipai padare kratą pas tos 
Presos redaktorių E. J. Coste
llo, kuris tada lankėsi Londone 
ir paliepė jam tuojaus apleisti 
Angliją.

“Mes nežinome, ar tie žmo
nes, kurie išvogė musų popie
tes, buvo Anglijos valdžios pa
siuntiniai, ar justicijos depar
tamento agentai,” pasakė vakar 
veikiantysis Pre*sos redakto
rius CarroH Bi-nder.

Pakiukuose buvo laiškui nuo 
Costello, korespondento Wa- > 
sbingtone Paul Hanna ir nuo 
Indijos Laisvės Draugų. Spinta 
su laiškais buvo užrakinta, bet 
užpuolikai pririnko raktą.

Nesenai valstybes sekreto-] 
rius Colby pašalino iš presos! 
konferencijų abu Federuotosios] 
Presos Loresponddntus Wa- ] 
sliingtone Paul Hanną ir Lau- 
rence Todd, kadangi jie atsisa
kė šokti pagal Colby dūdelę. 
Paskui Chicagoje išvogta nieku- 
rie laiškai ir už keliolikos va-1 
landų po to deportuota redak
torių Costello iš Anglijos, Da
bar vėl naujas užpuolimas ant 
raštinės. Sučiama. kad tie už-I

pada- 
Už- 

žmo-

TOKIO, spalių 22. — Specia
lūs žinios iš Harbino, Manžuri
joj, šiandie praneša, kad 390 
žmonių liko užmušta ir sužeis
ta susidūrus traukiniams ant 
Chinijosi Rytinio geležinkelio, 
arti įdarbino. Visi nukentėjusie
ji esą rusai.

VLADIVOSTOKAS, spalių 2?.
ČL gautosios \žinios apie 

traukinių susidūrimą arti Har
bino sako, kad toje nelaimėje 
užmušta 100 žmonių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos bovelnos pra
monė sunaikinta.

Geležinkeliečiai atidėjo 
streiką.

Valdžia pradeda nusileisti ir jau 
pradėjo neformales tarybas su 

angliakasiais.

LONDONAS, spalių 24.— Po 
vakar įvykusio bendro anglia
kasių ir geležinkeliečių pasita
rimo, geležinkeliečiai atidėjo 
savo užjuojautos streiką. Strei
kas tapo atidėtas prašant pa
tiems angliakasiams, kurie pa
reiškė, kad tas streikas dabar

sutrukdyti galimas tarybas su 
valdžia ir taikesniu budu už
baigti streiką. Tuo laiku ang
liakasiai jau turėjo pakvietimą 
nuo Lloyd George į tarybas. 
Angliakasiai betgi pasakė gele
žinkeliečiams, kad galbūt jų 
pagelba vėliau ir liūs reikalin
ga, jei negalima bus susitaikin
ti "su valdžia. Todėl geležinke
liečiai rieatšaukė streiko, o tik 
ji atidėjo, kad jei bus reikalo, 
jį paskelbus. /

Transporto darbininkai dar 
nepadarė galutino nutarimo; 
manoma, kad jie laukia unijų 
kongreso parlamentinio komi
teto susirinkimo seredoje. Ryto 

s.u_ susirenka elektros darbininkų 
[. 14 'atstovai, kad pasitarus apie pas- 

mėtų biiTO vedėju dklelės bo- kvlbimų užuojautos streiko, 
velnos dirbtuvės arti Maskvos. I Reiškia, valdžia yra sureinia- 
Macara apskaito, kad iš 9,000,- ma iš visų pusių ir jeigu ji ne- 
900 vapstelių, dirbusių Rusijoj ! norės taikintis su angliakasiais, 

a v. «• • • Ii m Lv i i L 4 i 4 Iri * nzv a Ir

Abejojama net ar ji galės kada 
nors atsisteigti, taip ją bolševi

kai sunaikino.

L()NIX)NAS. — Rusijos bu
vusi didelė prieš karą bovelnos 
industrija tiek nukentėjo laike 
revoliucijos, kad liet abejotina 
yra, ar visos dirbtuvės galės ka 
da nors vėl pradėti veikti, sako 
('baries Macara, Anglijos auto
ritetas apie pasaulinę bovelnos 
pramonę.

Remdamies žiniomis, gauto- 
iiii^ iš nn^lo. kuris nesenai 
grįžo iš Rusijos, kur jis per

) Reiškia, valdžia yra sivremia- 
ma iš visų pusių ir jeigu ji ne-

ji gali susilaukti tokio streiko, 
kokio dar šalis niekad nematė.

Numanydamas tai, preniie- 
ras Lloyd George bando pradė
ti tarybas su angliakasiais. Pak
vietimą angliakasiai gavo suba- 
toje ir šiandie jau buvo pirmas 
pasitarimas tarp angliakasių ir

puolimai paeina iš valstybės 
departamento ir galbūt Angli
jos, nors Colby ir sakosi, kad 
jis nieko apie tai ik žinąs. Fede- 
uiotoji Presą daugelį sykių ne
prielankiai atsiliepė apie Angli
ją ir jos vedamą politiką. Ang
lijos valdžia todėl turi priežas
ties rūstauti ant jos.

prieš revoliuciją, dabar vargiai 
dirba 200,000 ar 300,000 varps
telių.

Patyrimai anglo vedėjo Mask 
vos dirbtuvės yra pavyzdžiu 
metodų, kokias revoliucionie
riai (bolševikai) panaudojo lin
kui vieno Rusijos .dklžiausio 
industrinio turto — bovelnos Į valdžios. Tarybos kol-kas betgi 
dirbtuvių Maskvos distrikto. To 1 yra neformalūs, bet jei bus ras- 
anglo vedamoj dirbtuvėj buvo pas pamatas susitaikimui, tuoj 
atliekama visas darbas nuo bo- ' prasidės ir formalūs tarybos, 
•rclnos verpimo iki audimo iri Valdžia vakar paskelbė teks- 
joje prie normalių aplinkybių tą biliaus, kokį ji rengiasi pane- 
dirbo vidutiniškai 17,000 dar- dėlyj įnešti į parlamentą. Bi- 
hininkii Hus laike streiko suteikia vald-

maistą, 
šviesas,

Valdžia vakar paskelbė teks-

pasigriebė žiai g»dę Kontroliuoti 
tiansportaciją, kurą, 
vandenį ir kitas gyvenimo reik
menis. Jeigu gi laike streiko ne
būtų parlamento posėdžių, val
džia prisiima visas galės, rei
kalingas palaikymui tvarkos.

Dviejų Londono priemiesčių 
jinayorai atsisakė leisti naudoti 

dirbtu- miesto namus verbavimui Ii uos 
vės sustojo. Po tūlo laiko buvo norių streiklaužių. Jie tai darė 
padaryta mėginimų pradėti jas patarimu transporto darbinin- 
operuoti, bet jau beveik negali- kų vadovo Robert Williams. 
ma buvo gauti neapdirbtos bo- Jis pranešė, kad ištikus streikui 
velnos. Biskutį jos gauta ir ją palįs transporto dairbinirikai 
maišyta su 75 nuoš. atmatų ir pasirūpins išdalinimu maisto 
tą paelista į darbą.' ir neleis maišyties įvairiems ne-

Mašinos da’bar yra taip blo-' prašytiems “savanoriams.” 
game•stovyje, kad abejotina ar, -------------------------------
galima bus kada nors tinkamai 
dirbti jomis. Kada tik maši
nos sugenda, pradedama ardyti 
kitas mašinas ir išiminėti dalis 
pataisymui anųjų mašinų.

Macara sako, kad mažai yra 
progų Anglijos darbininkams 

audinyčias 
Vokietijos ir Austrijos 

dirbtuvės padaro tik 25 ar 30 
nuoš. normalės produkcijos ir 
Anglijos darbininkams sunku 

šiandie atplaukė į čia 7 paša- bus užpildyti trukumą, kokis 
žieriniai laivai ir atgabeno (pasidarė laike keturių ir pusės 
11,285 pasažierius, iŠ kurių metų apsistojimo delei karo 
7,860 atvyko pigiąja klesa. bovelnos pramonės.

Seka Italijos darbi
ninkus.

Francijos darbininkai irgi 
užgriebė dirbtuvę.

Kada bolševikai 
valdžią, visa bovelnos pramonė 
liko nacionalizuota, 
noj dirbtuvėj tapo sudaryti ko
mitetai ir galiau, 1919 m. spa- 
lyj, tapo išleista dekretas, kad 
visi, kurie turėjo ryšių su senai
siais savininkai, turi apleisti 
dirbtuves.

Ekspertams išėjus,

PARYŽIUS, spalių 23. — Ge
ležies darbininkų unija ir Ge
neralinė Darbo Federacija ga
vo žinių nuo vietos unijų, kad 
užpereitą naktį Boucau darbi
ninkai užgriebė didelę dirbtuvę 
Forge de ta Dour ir ją operuo
ja, atsisakydami ją apleisti.

Užgriebimas dirbtuvės sekė 
po iškilimo ginčų su kompani
ja apie pašalinimą iš darbo 60 j važiuoti į Rusijos 
darbininkų. Umija praneša, kad dirbti. 
padėtis yra rusti.

NEW YORK, spalių 23.

Kickvie-

PAŠOVĖ MOKYTOJĄ.
Mrs. Camelia Rindoni, 1537 

W. Polk St. užsistodama už sa
vo 11 m. vaiką, kuris nenori 
lankytis j mokyklą ir delei to 
buvo nubaustas, vakar atėjo į 
La*ren mokyklą ir trimis šūviais 
pašovė mokytoją Rosalind Rey
nolds. Mokytoja nugabenta j 
ligonbutį, o šovikė pabėgo ir 
jos jieškoma. Ji prisižadėjo 
mokytojai atkeršyti, kada toji 
patraukė motiną j teismą už'ne
leidimą vaiko mokyklon. Tada 
Rindoni užsimokėjo $50 pabau
dos.

IMPERFECT IN OR1GINAL
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Ne prieš tautą, o 
prieš imperializmą.

Šiandie visų Amerikos lie
tuvių jausmai yra pakilę 
prieš Lietuvos užpuolikus. 
Ir teisingai. Lietuva, kuri 
nieko kita negeidžia, kaip 
tiktai gyventi ramiai, tapo 
užpulta; jos sostinė Vilnius 
tapo pagrobtas, ir dabar 
ginkluotos lenkų gaujos lau
žiasi net linkui Kauno,

Bet negerai butų, jeigu, 
pasidavę savo jausmams, 
mes visiškai nutildytume sa
vo mintį. Net ir šitokioje 
pavojaus valandoje mes juo 
lengviaus surasime būdą pa
dėti Lietuvai, juo aiškiaus 
protausime.

Štai kas mums reikia turė
ti omenėje: Lietuvos priešas 
yra ne lenkų tauta, o lenkų 
imperializmas ir imperializ
mas tų šalių, kurios remia 
Lenkiją.

Lenkų tauta yra tokia pat 
gera, kaip visos tautos. 
Bet jos nelaime yra tame, 
kad ją valdo jionai, išnaudo
tojai, darbo žmonių skriau- 
dikai. Šitie gaivalai engia 
savo šalį ir savo godume jie 
nori išplėsti savo išnaudoji
mą ir ant Lietuvos.

Prieš tuos išnaudotojus, 
prieš jų plėšikišką pasikėsi
nimą ant Lietuvos ir reikia 
kovoti.

Vėl reakcijos 
laimėjimas.

Pranešama, kad Jugo-Sla- 
vijos valdžia nutarusi pa
skelbti tą šalį konstitucine 
monarchija ir ant jos sosto 
pasodinti karalių iš Kara- 
georgijevičų (Serbijos kara
lių) šeimynos.

Jeigu tat yra tiesa, tai rei
škia, kad reakcija Europoje 
padarė dar vieną stambų 
žingsnį pirmyn.

Nesenai karaliai vienas po 
kito ritosi nuo Europos sos
tų, o dabar jau steigiama 
nauji'sostai karaliams.

Ir revoliucija 
progresuoja.

Bet ne vien tiktai reakci
ja gali pasidžiaugti savo lai
mėjimais Europoje. Turi jų 
ir revoliucija.

Iš Vokietijos štai ateina 
žinia, kad valdžia nutarusi 
įvesti nepaprastą mokestį, 
idant bėgiu dviejų metų pa
ėmus 80 bilionų markių. Tar
pe šaltinių, iš kurių valdžia 
ketina pasemti tą milžinišką 
sumą, minima ir didžiųjų 
dvarų žemės ir trobų paėmi
mas į valstybės rankas.

Vokietijos valdžia, sako
ma, sugalvojus tokį pieną 
dėlto, kad nesą kitokio budo 
išgelbėti šalį nuo visiško ban- 
kruto. Ekonominis reikalas, 
vadinasi, stumia ją į tą ke
lią, kurį rodė revoliucija.

Į Apžvalga j
VIS NEPRAUSTBURNIAUJA.

Brooklyno “Laisvė”, aprašy
dama prakalbas, įvykusias Wor- 
cesteryje spalių 10 d., sako:

“Tas tautiškas ‘trio’ giedojo 
paprastą buržuazinę giesmę 
— tauta, tėvynė; tauta, tėvy
nė... Ir kuomet kvailiams 
pripasakojo apie Lietuvos 
‘laisves’, apie jos valdžios 
‘gerumą’, apie šaltanorius 
(grybus) su smetona, šuty
tas bulves su spirgučiais, dur
pių durnus ir kitus “žavėjan- 
čius’ dalykus ,tai pastarieji 
(durnai ir kiti ‘žavėjantys’ da
lykai? “N.” Red.), susigrau
dinę, ir linguoja savo tuščias 
galvas, sakydami: ‘Teisybę 
sako...’ Visi tie ‘tautmyliai’ 
liejo krokodiliaus ašaras ir 
kiek drūti gyrė kruvinąją Lie
tuvoj valdžią.”
Tai, mat, kaip mūsiškiai cha- 

munistai “kritikuoja” savo poli
tinius oponentus.

Yra daug kas užmesti ir Lie
tuvos valdžiai ir tiems žmonėms, 
kūne giria ją, neatsižvelgdami 
į blogus jos darbus; bet kada 
pradeda drabstytis šitokiais pur
vais, kaip tame “Laisvės” apra
šyme, tai kiekvienas padorus 
žmogus turi pasibjaurėti.

L. A. B. VALYMAS.

“Tėvynė” rašo, kad Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė padarė 
vieną svarbią atmainą — pra
šalino iš pirmininko vietos ir iš 
direktorių tarybos p. R. Karu
žą. Be to, pasak “T.”,

“Įgaliojimai, duoti p. Ka
ružai, važiuojant jam Lietu
von, liko atšaukti. ’ Taip pat 
panaikinta visos notos, ku
rios buvo paimtos ant neda- 
mokėtų sumų prie užsirašymo 
šėrų. Taigi notos, kurios da
vė teisės direktoriams nau
dotis dideliu skaičium balsų, 
nuo dabar skaitosi kanceliuo- 
tos. Tas B-ės Direktorių žy
gis išeis ant gero organizaci
jai, nes notos ir buvo sukė- 
lusios tarpe kaikurių narių 
daug nepasitenkinimo.”
“Naujienose” buvo keletą kar

tų rašyta apie tai, kaip būrelis 
žmonių su p. Karuža pryšakyje 
buvo paėmę į savo rankas kont
rolę ant L. A. B-ės. Prašalinus 
p. Karužą iš direktoriaus ir pir
mininko vietų, dalykai toje ben
drovėje gal pasitaisys.

ŽYDAI REMIA LIETUVĄ.

Londone gauta žinia iš Vil
niaus,

“kad gen. Zeligowski pa
kvietęs nekuriuos žydus dar
buotojus įeiti į jo ‘vyriausy
bė’ sąstatą. Bet žydai griež
tai atsisakė teiti.”

šita žinia yra labai Svarbi. Di
delė didžiuma gyventojų Vilniu
je yra žydai. Jeigu jie atsf&ako 
dalyvauti lenkų suorganizuotoje 
vyriausybėje, tai reiškia, kad jie 
nepritaria lenkams ir gerinus no
ri būti po Lietuvos valdžia. O 
šitokiam atsitikime Lietuva gali 
pasitikėti, kad ji laimėtų Vilnių, 
jeigu tektų padaryti jame plebis
citą (visuotiną balsavimą).

KLERIKALAI ATAKUOJA 
VILEIŠĮ.

Musų klerikalai mėgsta dažnai 
prikaišioti kitiems žmonėms, kad 
jie savo partyviškumu kenkia 
Lietuvai ir ardo lietuvių vienybę. 
Bet kokiais jie patys pasirodo 
praktikoje?

Pradžioje šio mėnesio įvyko 
Brooklyne Rymo Katalikų Fede
racijos ir da dviejų klerikalų or
ganizacijų valdybų konferencija, 
kuri aštriausiu budu išreiškė ne
pasitenkinimą Lietuvos atstovu 
Suv. Valstijose, p. J. Vileišiu, ir 
nutarė paskelbti tatai spaudoje.

Konferencijos nutarimų pro- 
kole skaitome štai ką:

“Perskaičius p. Vileišio lai
šką, Valdybų Konferencija nu
tarė, kad tas laiškas butų tal
pintas Amerikos lietuvių laik
raščiuose kartu su sekančia re
zoliucija ir kad tas pat butų 
pasiųsta Lietuvos Užsienių Mi- 
nisteriui Dr. J. Purickiu.
“Rezoliucija į p. J. Vileišio .... 

laišką.
“Kadangi Lietuva yra demo

kratinė respublika;
“Kadangi visose demokrati

škai valdomose valstybėse 
kiekvienas, kad ir žemiausias 
asmuo, turi teisės be tarpinin
kų susisiekti su pačiomis aug- 
ščiausiomis įstaigomis ar as
menimis ;

“Kadangi p. Vileišis nėra iki 
šiol paskelbęs, kaip jis suvar
tojo tuos pinigds, kuriuos 
Amerikos lietuviai per jo ran
kas Lietuvai teikė; x

Kadangi p. Vileišis yra vie
šai pareiškęs, jog iš suimamų 
Amerikoje Lietuvos Valstybei 
pinigų neišduos Amerikos Lie
tuvių visuomenei apyskaitos, 
o tik savo viršininkams;

“Kadangi Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacijos Val- 

• dyba tame mato svarbią prie
žastį nesinaudoti p. Vileišio 
primetamu patarpininkavimu 
persiunčiant pagalbą Lietuvos 
žmonėms ir įstaigoms;

“T<fdel sutarta: p. Vileišio 
griežtą reikalavimą, išdėtą jo 
laiške 4 Saplių, 1920 m., idant 
visos'Lietuvos pagalbai surin
ktos ir suaukotos sumos butų 
priduodamos Lietuvos Misijai, 
skaityti neteisėtu.

“Sutarta taip-gi šios rezoliu
cijos ir p. Vileišio laiško kopi
jas pasiųsti Lietuvos Užrube- 
žinių Dalykų Ministeriui ir pa
čiam p. Vileišiui.”
Šitos rezoliucijos tikslas yra 

sukelti visuomenės nepasitikėji
mą Lietuvos atstovu.

KodeLgi klerikalai taip daro? 
Todėl, kad p. Vileišis norėjo, 
kad aukos, kurias klerikalai ren
ka Lietuvos reikalams, butų po 
valdžios priežiūra. Nes klerika
lai iki šiol yra prisirinkę daugy
bes pinigų, kurie paskui tapo su
vartoti jų partijos reikalams.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Nepatenkinti Amerikos 

“rojumi.”
[Iš Federuotosios Presos]

Milvvaukee. — Federalinio mo
kesčiams rinkti vietos biuro vir
šininkas, II. W. MacDonald, pa
reiškimu, apie trįs-keturi šimtai 
svetimšalių, nepasitenkinusių da
lykų padėtimi šioje šalyje, kas 
mėnesį iškeliauja į savo gimtą
sias šalis.

Manoma tečiaus, kad lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais išeivių 
skaičius žymiai padidės.

NA13J1ENOT, CMcagn, DLI gį< r^Įgi! BU OKB

Didžiausį iškeliaujančių sve
timtaučių nuošimtį stula r o vo
kiečiai čeko-sloivakai r austrai.

Darbininkų bankas.
[Iš Federuotosios Presos]

Detroit. — Kiek laiko atgal or
ganizuotieji vietos darbininkai 
įkūrė savo banką. Bankui seka
si gan gerai. Pastaruoju laiku 
darbininkai atsiima savo pinigus 
iš kapitalistų kontroliuojamųjų 
bankų ir dedasi juos į savo ban
ką. “Augštoslose sferose” buvo 
daryta pasistengimų, kad pa

kenkus bankui, bet be pasise
kimo.

Nauji būriai bedarbių.
[Iš Federuotosios Presos]

Milvvaukee. — Lavine Gear 
kompanija atstatė apie 25 nuoš. 
savo darbininkų. Neturinti pa
kankamai užsakymų. Samdyto
jai sako, jogei “nėra vilties, kad 
padėtis pakitėtų — bet šiais me
tais.”

Pradės metų kampaniją.
[Iš Federuotosios Presos]

Seattle. — šios valstijos re- 
publikonų partija pasisamdė tūlą 
savo rųšies “ekspertą,” Dan 
Richterį. Jisai paeina iš North 
Dakotos, ir vienintėlis jo “ama
tas” bus pasakyti visą eilę spy- 
Čių įvairiose Ramiojo vandenyno 
pakraščio vietose, “išaiškinti” 
Nonpartisan lygos nusistatymą 
bei josios pastangoms praves
tuosius toj valstijoj įstatymus. 
Trumpai sakant, tas “ekspertas” 
turės skleisti melus apie nepalan
kiąją šios šalies viešpačiams or
ganizaciją.

Reikalauja paliuosuoti Salmoną.
[Iš Federuotosios Presos] 

Washington. — American Ci- 
vil Liberties unijos pasamdytieji 
advokatai sąžiningam karo prie
šininkui, Benjamin Salmon’ui, 
gint kreipėsi į apskrities teismą 
reikalavimu, kad Salmonas tuč
tuojaus butų paliuosuotas. Advo
katai išparodė, kad Salmono are
štavimas atlikta neprisilaikant 
esamųjų įstatymų. Beto, sulai
kytasai dabar yra įgrūstas ne- 
sveikaproČių ligoninėn, kurioj 
(jis — kaipir kalėjime — paskel
bė bado streiką. Maistas kali
niui duodama prievarta.
Laukiama, kad už dienos-kitos 

vyriausias teisėjas Bailey pa
skelbs savo nuosprendį.

BELGIJA.
Klerikalų iltys.

[Iš Federuotosios Presos] 
Briuselis. — šeši Belgijos ka

talikų vyskupai, kardinolo Mer- 
cier’o vadovaujami, pradėjo ypa
tingą “artymo meilei” kampani
ją — už karą su tarybų valdžia. 
Nesenai jie išleido įsakymą, kad 
visose bažnyčiose butų skaitoma 
jų patiektas laiškas, kuriame jie 
savo sekėjus graudena sergėtis 
“to žiauraus ir pasibaisėtino 
priešo, kuris paplukdė kraujuose 
Rusiją ir užpuolė Lenkiją.”

O kad apgavus savo sekėjus, 
tai tie “artymo meilės” skelbė
jai nurodo, kad padėtis dabar 
esanti panaši tai, kaip kad vokie
čių puolimo metu, kuomet tapo 
sutrempta mažoji Belgija. Girdi, 
tik dėlto didžiosios valstybės ir 
skubi talkon krikščioniškai Len
kijai.

FRAKCIJA.
Butų nuomotojai organizuojasi.

[Iš Federuotosios Presos] 
Paryžius. — Karo metu Fran

ci joj susikūrė dar viena, organi
zacija — butų nuomotojų fede
racija. Federacija jau turi neto
li pusę miliono narių. Artymiau- 
sias josios siekimas yra priversti 
valdžią, kad butų išleista atatin
kami įstatymai, kuriais butų 
suvaržyta butų savininkų savi
valiavimas, arba — socializuoti 
gyvenamuosius butus.

JUGO-SAVIJA.
Išardė jų pienus.

[Iš Federuotosios Presos] 
Vienna. — Reakcingoji Vesni- 

čo valdžia susilaukė stipraus

smūgio. šitą smūgį jai kirto 
Kroacijos kaimiečiai, ir valdžia 
buvo priversta atsitraukti. Visa 
susidėjo taip. Kaimiečiai, suju
dinti valdžios žygiais Albanuose, 
o dar labiau paleistais gandais, 
kad ji rengiasi kovai ir prieš ta
rybų valdžią, pradėjo tartis, 
kad, reikalui esant, galėjus tin
kamai atremti reakcininkų pasi- 
mojimus. Dar labiau jie sujudo 
po to, kada valdžia pradėjo sura
šinėjimą viso gyvojo invento
riaus. Urnai pasklido žinių, kad 
valdžia besirengianti užgrobti 
visus geresniuosius arklius ir 
kad vėliau jie busią siunčiami 
pietų Rusijos reakcininkams. To 
pakako. Kaimiečiai su ginklais 
rankose ėmė priešintis valdžios 
pasiųstiems surašinėtojams. Ke
lintoje vietų įvyko stiprių susirė
mimų su kariuomene. Bet pasi
rodė, kad ir kareiviai nelabai pa
lankus kauties su savo šalies gy
ventojais. Daugelis jų, panaudo- 
doję proga, ėmė bėgti iš savo pul
kų. Pagalios valdžia “susipra
to”. Matydama, kad visa tai 
gali privesti prie ytin rimto su
kilimo, savo nusitarimą ji at
mainė.

Pranešama, kad keliose vietose 
kaimiečiai nužudę nemaža ytin 
žymių valdininkų.

[korespondencijos I
ioii imli m....... i ~ ~ i ~

BROOKLYN, N. Y.

Dar apie socialistų prakalbas ir 
frainiečių žygius.

Liet. Soc. Sąjungos 19toji kuo 
pa spalio 17 d. rengė d. St. Mi- 
chelsonui prakalbas. Ęrainje- 
čių organas, norėdamas suklai
dint publiką, dieną ankščiau pa 
skelbė, kad tos prakalbos įvyk
siančios ne nedelioj, spalio 17, 
bet panedėlyj, spalio 18 dieną.

[Paprastu savo chuliganišku 
budu “Laisvė” savo vielos ži
niose spal. 16 d. šitaip apie tai 
pranešė: “Girdėjome, kad 18 d. 
(panedėly)' spalio yra rengia-, 
ma Maiklo tėvui (S. Miehelso- 
nui) prakalbos, tikslu, kad pri
kelti iš numirusių “IL. S. S.” 19- 
tą kuopą. Kai kurie sako, kad 
ir “brolis” Sirvydas gelbčsiąs 
“prisikelti”. Wcll, op, op!”J

Beit toks to organo niekšiškas 
darbas buvo veltui. Žmonių į 
prakalbas susirinko gausus bū
rys, nežiūrint, kad tą dieną bu
vo vadinamo Lietuvių Darbi
ninkų Choro vakaras. Ir patys 
laisviečiai, matyt, jausdąmi, kad 
jų triksas nepavyks, suorgani
zavo šaiką su vienu “Laisvės” 
redaktorių, P. M. Balsiu, prie
šaky, ir atburbėjo j prakalbas, 
atsivesdami dar dėl “zoposto” 
savo “kalbėtoji” Bimbą. At- 
barbėję svetainėn, (tuojau ėmė 
priekabių jieškoti: lai jiems “sė
dynės perprastos”, tai “svetai
ne ankšta”, neverta 15 centų į- 
žangos, ir t.t. Bot dar vis šiaip 
taip nusėdi, kad iir niurzgėda
mi.

Atėjo laikas atidaryt susirin
kimą, bot kalbėtojo dar nėra. 
Pirmininkas prašo d. Hermaną, 
kad jis kalbėtų iki atvyks d. 
Michelsonas iš Elizabetho, ka
me jis taipjau tą dieną kalbėjo. 
Dg. Hermanas pasiaiškina, kad 
jisai nepasirengęs kalbėt, nes 
nesitikėjęs, kad jam Teiksią, bet 
vis dėlto bandysiąs kaiką pasa
kyti. Jis kalba apie paskuti
niuosius įvykius Italijoj ir Ru
sijoj, remdamasis tomis žinio
mis, kurios iš ten ateina. Bet 
pakako jam paminėti Rusiją ir 
Italiją ir keliais žodžiais nuro
dyti darbininkų laimėjimus tuo- 
se\kraštuose, kaip tuojau frai- 
nismi (kai niekas negirdi, jie 
save vadina “komunistais”) 
ima termą kelti, lėkti ir bjau
riais žodžiais kolioti kalbėtojį. 
Pirmininkui šiaip taip pasiseka 
padaryt tvarka ir d. Hermanas 
kalba toliau. Bet vos kelis žo
džius jam pasakius, frainiečiai 
dar pikčiau ima kolioti ir rėk
ti: “saliil nuo stėičiaus! Tegul 
Bimba kalba!” Prie fuainiečių 
prisideda* jau iiį “progresyyiš- 
ko” susivienijimo 1-mos kuo
pos nares ir visas jų “mišrus 

—
choras” užtraukia: “Mes nori
me Bimbos! mes Bimbos nori
me! Tegul Bimba kalba!” Dg. 
He): manas atsako, kad dabar 
kalbėt esąs pakviestas jis ir jis 
kalbėsiąs, o Bimba galėsiąs kal
bėt tada, kai jam prakalbas su
rengsią “bimbukai”. Publika 
juokias ir ploja. Triukšmada
riai dar labiau siunta, bet ma
tydami, kad jų sulyginamai 
nedaug, kiek parėkę nutyla. 
Kalbėtojas tęsia kalbą toliau. 
Bet kai tik vėl kur sumini bol
ševikus, frainiečių šarkos lyde
riai šoka ir ima bliaut? ir kolio- 
tis. Pasižymi tuo ypatingai 
Balsys, Lisajus, “Jankauskas” 
ir Račkauskas. Kad nedarytų 
triukšmo, jiems siūloma sugrą
žinti įžangos mokestį ir prašo
ma išeit iš svetainės. Jie atsi
sako ir ima dar biauriau kolio- 
tis ir rėkti, taip kad kalbėtojas 
nebegali toliau kalbėt. Pirmi
ninkui nebegalint padaryt tvar
ką, pašaukiama svetainės savi
ninkas. Tasai atėjęs ir pama
tęs kas dedasi, atsiuntė svetai
nėn speciali policistą tvarkai pa 
daryti. Ir triukšmadarių jo- 
markas veik pasibaigė. Kai tik 
policistas priėjo prie ne savo 
balsu rėkiančio “Jankausko” ir 
uždėjęs jam kepurę paliepė iš
sinešdinti iš svetainės, tasai 
“rnrevoliucionierius” tuojau su
prato, kad “revoliucija” pra
laimėta. Smuko pro duris lau
kan, o paskui jį ir visa ta su
siorganizavusi šaika—viso apie 
20 — rėkdami ir biauiriai kolio- 
damiesi. Išpleškėję už durių 
dar bandė reikalauti, kad jiems 
butų sugrąžinta įžangos mokes
tis, bet policistas pasakė 'kašto
nui, kad negrąžintų ir bestau- 
giančius išvarė laukan. Triukš
madariams besigrudant laukan, 
atvyko iir d. Michelsonas, ir jam 
einant vidun vienas tų chuliga
nų bebėgdamas stipriai rėžė al
kūne jam j krutinę.

Triukšmadarių šaikai aplei
dus svetainę, publika užsilaikė 
kuoramiausia ir d. Michelsonas 
kalbėjo dviem atvejais. Jo pra
kalba buvo rimta ir interesinga.

Nors, kaip matote iš šio ap
rašymo, brooklyniečiams socia
listams ne lengva veikti, ka
dangi organizuota ir išdresiruo
tų frainiečių šaika stengiasi 
ant kiekvieno žingsnio mus te
rorizuoti, musų darbą trukdyti, 
IeČiaus tikimės, kad ilgai taip 
nesi tęs. Frainiečiai tuo aršiau 
dabar smarkauja, kad mato, 
kaip savo darbais jie vis labiau 
ir labiau save diskredituoja ir 
savo Įtaką žudo darbininkų mi
niose. Musų gi skaičius didėja 
ir musų spėkos palengva auga.

—M. Baltuškienė.

Ledsyl
Dvi mleras.

rali būti preŽAsCiu dauf liga, kurios apai- 
reikita per skausmą strienu. ISblySkusią, 
paceltanavosig odą, sutinimu aplink riesti, 
skaudingą ilapinimą Ir patinimą akiniu 
voku. Kaip tik pajusi kad inkstai Betvar
ki, ne gaiiink laiko ir gauk

(pirmiau žinoma kaipo Severos Gyduole 
nuo Inkstu Ir Kepenų), per ketures de
šimt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai talsi yvalres llgatf inkstu ir pūsles. 
Tūkstančiai ligoniu pasinaudol ir paliks 
sveiki, vartojant tuos 
75 oental ir $1.25. KoŽnoi aptlekol.

W F. SFVERA CU 
CtDAR RAPiDS. IOWA

SUN WIND DUST and CINDERS 
Rekomenduota ir pardavojamu viso

se vaistinėse ir pas Optikus.
Reikalauk veltui knygelės apie akis.

MURINĘ CO., Chicago.

Telephom Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. raka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
“N A U J I E N O S”

Panedėlis, Spalių 25 d., 1920

Ar Jūsų Kraujas 
Reikalauti Gelžies?
Kaip padaryti bandymų, kuris pasako.

Išblyškęs veidas nerviška arzinantl 
dispozicija nedateklius stiprumo ir pa 
kantrumo ir negalėjimas pasistatyti 
su stipriais ir buvimais žmonėmis gy
venimo lenktynėse — šie yra lyg pa
vojaus ženklai, kuriuos gamta paro
do, kada kraujas darosi skystas, iš
blyškęs, su vandeniu ir literiškai iš
alkęs geležies. Jeigu nesate užsitik
rinę savo sveikata, eikit pas savo dak
tarą ir liepkite jam išbandyti jūsų 
kraują ir daŽinoti jūsų stovį, arba 
padarykite sekantį išbandymą patįs: 
Pažiūrėkite kaip figai galite dirbti 
arba kaip toli nueisit nepailsus pas
kui imkit du penkių grn. plyskelius 
Nuxated Iron tris kartus į diena po 
valgiui per dvi sąvaltl. Tada vėl iš
bandykite savo stiprumą ir pažiurO- 
site kiek jus laimėjote.

Visi geri aptiekoriai parduoda Nu- 
xated Iron, su aiškiu supratimu, kad 
jeigu juo neužganėdinti, pinigai bus 
jums sugražinti.

t J / L!1 » I ? » i L

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

> WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

- ■

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vtda vlaoktas reikalui, kaip krlmlnaUikaoa^ 
taip ir civiliikuosa teitmaoM. Daro 

visokias dokumontas irpopisrast
Namą Ofisas t Miestd OflNSI I 

>121 g. Rilsted Si 117 R. leafMm St į 
Ant trečių lubų 1111-U Srity Mg. Į

DR. A.\MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St. 
Marškai! Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710■ ... „.Z

—1 1 " 1 ' <

A. M. KA1TIS
REGISTBUOH AKUŠERE

Su daugelio metų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gimdymo ir 
kitų moteriškų ligų.

3014 Emerald Avė., 
Chicago, UI.

s— .* ■■■...............■■■■...............   ■■ ■ s

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyh 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

■■ —X

i .i ~

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas
8259 S. Halsted Str.

Tel.: Boulevard 9244



Panedelis, Spalių 25 d., 1920

[nekultūringą lietuvį, chamą ir 
tt.Skaitytoju Balsai

KO JIEMS REIKIA?
Jiems

Ko reikia tiems lenkų 
lakams, kurie dabar laužiasi į 
Lietuvą? Ar jiems pagailo LJe- 
tuvos žmonių? O gal jiems taip 
reikalingas neturintis duonos 
Vilnius?

*
Nieko panašaus! Savo “mei

les” Lietuvos žmonėms Varšu
vos ponai užtenkamai pareiškė 
dar tuomet, kai ir Lenkija ir 
Lieuva buvo caro valsybės 
‘'burdingicriais” [Dambraus
kas sake įnamiais]. Jau ir tada 
Varšuvos ištvirkintoji musų 
šlėkta į kaimietį į lietuvį darbi-

gro-

Trumpai sakant,
Lietuvos turtų, 

išpirkti pragertą 
Lenkiją. Varša-

Francijos kapitalistų icišeniuje. Pullmano dirbtuvių.
Tie bilionai, kurių Pilsudskis ir|viai pienuoja įvesti nuo štukų 
jo sėbrai sužvejojo užsieniuo
se, dabar dusina šalį. Kad išpir
kus Varšavą, tai lenkų impe
rialistai dabar laužiasi į Lietu
vą. Jų tikslas todėl aiškus: jie 
nori apiplėšti Lietuvą ir jos gy
ventus.

Ar tiems plėšikams pavyks 
atsiekti tikslo, dar pamatysi
me. —Lietuvis.

Darinio- JOHN KUCHINSKAS
Or. A. R. Blumenthaldarbą ir sumažinti mokestis.

—Roselandietis.
Pinigai iš

Roselandiečiams žinotina. Rockfordo
Vilnius tiems ponams taip

jau nelabai rupi: su juo jie pa
kankamai turėjo bėdos. Jis pra
šo duonos, kurios pati Varšuva 
taip maža teturi....

Tai ko jiems reikia?
reikia derlingų Lietuvos laukų, 
jiems reikia dvarų, kuriuos Lie
tuvos kaimiečiai žada pasiimti 
sava žinion, 
jiems reikia 
kurdais galėtų 
ir praskolintą
vos imperialistai puikiai nusi
mano, kad tikroji, etnografine 
Lenkija nepajėgs atlaikyti tos1 
naštos, kurią ant jos užkrovė 
patvirkusioji šlėkta. Pilsudskio 
carinės avantiūros prieš rusus, 
jo besisiekimai sukurti galingą 
— nuo marių iki marių — im
perialistinę Lenkiją turėjo tą 
pasekmę, kad Lenkija atsidūrė

Iš {vairių Sričių

C U N A R D L I N|E
HAMBURGU ir LIEPOJŲ 

(LIBAU) 
per 

ANGLIJĄ
Carolinc .................................. Spalio 27
Mauritania.............................................. Spalio 28
Aquitania....................................................Lapkr. 2

Trečios klesos kainos:

Hamburgą .................................................... $125.00
Liepoją...................................................  $145.00

Pridedant $5 Karės Taxy.
Atsišaukite į arčiausią Cunard Agentūrą

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolą (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki į>300, 
parsiduoda už $85.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosimo už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai aprimpkčs ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir . apielinkcs,,,. 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St.

Sankrovos 
kaina tik $35.00
siuntinį.
10 iki 4 po pietų.

WAHL ELECTRIC CLIPERS
Kaina $30.00

Naujausios mados ir ma
žiausią kainą. Be mold&- 
rio ir be jokio triukšmo. 
Kada paimi-į rankas dirb
ti, nedaro jokio balso. Kam 
reikia tokios mašinos, mel
džiu pasiųsti užsakymą. 
Pinigų nereikalauju, kad 
siųstumėt su orderiu, tik

prisiųskit laišką, kad reikalaujate mašinos, o mes prisiusime orderį 
per C. O. D.

Peter P. Urban, 702 W. 31 St., Chicago, III.

Tel. Monroe 2801

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

1619 W. 471 h St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Dvasia

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku. /

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1615 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Vortinklių šilkai. Francija 
buvo pirmutinis kraštas, kurs 
ėmė ųieginti suvartoti vortink
lius, iš jų austi audeklus pana
šius į šilkus. Bot kad jie daug 
silpnesni, tai negalėjo turėti to
kios vertės kaip tikrieji šilkai.
Pradėta jieškoti vorų dirbančių I balsuotojus1 
tvirtesnius vortinklius, 
čius Užvaduoti šilkus.
rasta ant salos Indiško okeano, 
ant Naujos Gvinėjos, o dar ge
resni, nes drutesni pasirodė vor 
tinkliai dirbami vorų gyvenan
čių ant Franci jai priklausan
čios didelės Madagaskaro salos, 
taipjau prie Indiško okeano. 
Ant Madagaskaro salos iš vor
tinklių audžiamus šilkus dirba 
jau nuo 1710 metų. Laike visa-

| švieti nes parodos Paryžiuje 
1917 m. buvo rodomi tie iš vor
tinklių audžiami šilkai, kurie 
buvo taipjau drūti ir gražus 
kaip ir tikrieji, taigi šilkvaba- 
lių gaminami šilkai. Tų vorų 
auginimu užsiima ten taipgi 
vienas franeuzų kunigas Cani- 
bour, gyvenantis Madagaskaro 
salos giriose. Duodantis tuos 
įdomius šilkus voras yra ir ne
mažas gamtos sutvėrimas; di
dumo jis toks, kaip išskėstas I 
žmogaus rankos delnas. Šilki
nių vorų Madagaskaro giriose 
yra nemažai. Nors ten yra taip
jau ir šilkvabalių, bet jų kon
kurencijos vorai nereikalauja 
bijotis. Vorai yra sutvėrimai 
plėšikų veislės, jie minta kitais 
gyvais sutvėrimais, o -tokį sun
ku yra išmaitinti ne kaip aug
menimis besimintančius šilkva- 
balius. Ištikro, Madagaskaro 
šilkiniai vorai šilk Vabaliams 
niekur konkurencijos daryti ne
gali, bet nei šilkvabaliai nedaro 
konkurencijos šilkiniams vo
rams. — šernas.

galin-
Tokius

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

L. S. S. 137 kp. nemažai pa
sidarbavo dėl ateinančių rinki
mų lapkričio 2 d. Socialistų 
Partijos) rinkimų kampainįijos 

fondan prie pinniaus subrink
tų aukų ($107.10) spalių 12 d. 
per kuopos prakalbas, kur kal
bėjo P. Dubickas, vėl surinkta 
$7.96. Taipjau išdalinta apsčiai 
Socialistų Partijos platformų. 
Kad pasekmingiau varyti kam
panijos darbą, kuopos nariai 
nusitarė lankyti 9 wairdo socia
listų susirinkimus, kurie įvyks
ta kas pOtnyčią — 111 gatvė ir 
Micbigan avc., ant trečių lubų.

* * *
Vietos L. D. L. D. 79 kp. jau 

senai atsteigta. Butų gera, kad 
ir kitų kolonijų draugai pasi
stengtų atsteigti senąsias kuo
pas, o kur jų nebuvo, kad tver
tų naujas. Reikia atgaivint L 
D. L. D. pirmą apskritį.

* * *
Socialistai tuiri didelio prita

rimo žmonyse. Jie duoda aukų 
leidimui socialistų literatūros 
ir žada balsuoti už visus Socia
listų Partijos kandidatus lapk
ričio 2 d. Kampanijos reikalais 
Lietuvių Politiškas Kliubas ren
gia prakalbas spalių 26 d. 7:30 
vai. vak. J. Stančiko svet. Kal
bės kandidatas į Municip. Tei
sėjus adv. K. Gugis lietuviškai 
ir C. V. Johnson — angliškai. 
Įžanga veltui.

* * *

Pullmano, Burnsides ir West

Ryto, spalių 26 dieną, Lietu
vių Pol. ir Pašalpos Kliubas ren
gia dideles prakalbas p. Stančiko 
svetainėje, 205 E. 115-th st. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vakaro. 
Kalbės adv. K. Gugis, Chas V. 
Johnson ir kiti.

Vietos lietuviai Šitų prakal
bų turėtų nepraleisti. Atėjo lai
kas, kada mes privalome rimtai 
pagalvoti apie tai, kokios parti- j 
jos kandidatams atiduoti savo 
balsus — republikonų, demokra
tų ar socialistų ? Darbininkams 
jau nebepaslaptis, kad pirmųjų 
dviejų partijų kandidatai tik

1 tuomet atsimena savo “draugus 
i” kada jiems reikia

jų balsų. Paskui tie žmonės gi- 
| na ne darbininkų, o tik jų priešų 
reikalus. Tikrieji musų reikalų 
reiškėjai yra tik Socialistų Par
tijos kandidatai. Kurie nori susi
pažinti su socialistų kandidatų | A I fl ± 
nusistatymu, tegul nepraleidžia 1 Uflt V"Q ||Q|f 
šių prakalbų. Ateiti į šias pra- VlU 11 U11 U U 0^11 U O 
kalbas mums, lietuviams, yra Q
svarbu dar ir todėl, kad čia kai- 
bes lietuvis kandidatas į teisė- _______________
jus, adv. K. Gugis. Netik kaipo Į PALIKTA STORAGE’Y 
darbininkai, o ir kaipo lietuviai 
mes privalome remti jį — bal
suoti už,adv. K. Gugį lapkričio
2 d. — Vietinis.

Lietuvon
Pinigus Iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

ain Str. 
kford, III.

Svarbus pranešimas.

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
pctai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turimo labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Pereitame visuomeniškame 
susirinkime, įvykusiame spalių 
24 d., kuriame buvo svarstyta 
apie rengimą demonstracijos 
protestui prieš lenkų puolimą 
ant Lietuvos, tapo nutarta tuo I WESTERN FURNITURE 
tikslu rengti demonstraciją vie- STORAGE,
tinėj kolonijoj, nesidedant prie 2810 W. Harrison St., Chicago. 
Chicagos centro, ir nd spalių 31 Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 
i* , .. . . • ir nedėliomis iki 4dieną. Visos draugijos ir pavie- ISPARDAVIMAS RAKANDŲ 

ni asmenįs kviečiami toj de- . ... ----------------------------------
monstracijoj dalyvauti. žieminio sezono pradžia

Visų ■draugijų valdybų susi- J3 RUGSĖJO, 1920. 
rinkimas įvyks šiandie, 7:30 v. Aušros Mokykloj šie 
vak., Visų šventų iparap. svetai- skyriai:
nėj, 10806 Wabash Avė., galu- i) Anglų kalbos, 
linam apsvarstymui tos demon- 2) Lietuvių kalbos, 
stracijos. —- Renginio kam. 4j Algebros, Geometrijos ir kitų Ma- 
sekr. F. M. Jogminas. tematikų. t

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk 

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir 
moterįs visi neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

MELROSE PARK.

Užmušė lietuvį.

Spalių 20 d. čia užmušta lietu
vis Leonas Inta. Jisai dirbo May- 
woodo American Cane kompani
jos dirbtuvėje — operavo ang
lims “ševeluoti” mašiną. Tą die
ną, kada įvyko nelaimė, a a In
ta su savo mašina buvo nuva
žiavęs prie 21 gt., Maywoode, 
kur reikėjo pilti anglis. Bet ka- 
žinkokiu budu ant tų Senių, 
kur stovėjo a a Into mašinafUžė- 
jo tavorinis garvežis. Pastarasai 
taip stipriai smogė į mašiną, kad 
ji ant vietos apvirto. Inta ban
dė iššokti. Iššokti suspėjo, tik 
nebepaspėjo pabėgti į šalį, ir 
mašina užvirto ant jo. Into pa
dėjėjas, kuris šoko į antrą pusę, 
išliko gyvas, nors ir sužeistas.

Nelaimingojo žmogaus kūną 
iš po ihašinos išimta tik tuomet, 
kada tapo iškasta po ja (mašina) 
duobė.

A. a. Inta palaidotas į tautiš
kas lietuvių kapines spalių 23 d.

Velionis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Priklausė, rodos, trims 
vietos draugijoms: Kung. Algir
do, Sūnų ir Dukterų Dr-jai ir 
Lietuvių Ukėsų Kliubui. Kiek 
girdėjau, tai velionis paliko bro
lį, dėdę ir dar keliatą giminių, 
kurie gyvena Jungtinėse Valsti
jose. — XXIX.

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

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

Phone: Humboldt 5849

WEST SIDE

žinios-žineles.

Tel. Austin 737
DR. MARYA

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

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

—Petnyčios vakar įvyko West 
Sidės draugijų tarybos susirinki
mas p. Meldažio svetainėje. Tar
tasi dėl dalyvavimo Chicagos

(Seka ant 4 pusi.) v-

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

LIETUVIS ADVOKATAS * 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL, 
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalil- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą sąlygą. 
West Sidą ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

IŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dvkal

— i . Gyvenimae yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer.' T-

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

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

~ T^l. Yards 8654

’ Mrs. A. Michniewicz
AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse.
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.
St., Chicago, III

r
s

Pa-

~ t '

3113 S. Halsted
(ąnt antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
——■ I ■ ————

Daktaras
J. LEBOVITZ, M. D.

dirbęs per trejetą metų ligoni
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

3501 So. Halsted St.
Kąmpas 35-tos gatvės

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yaids 844 
Telefonas namų: Austin 2093.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

Telefonas: Drover 7042

® Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
■ LIETUVIS ■
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
® Gydo visokias liRas moterų, vai- j

! kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
■ 3259. So. Halsted St., Chicago. ■

4

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare

Vi

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

--- ----------------- ---------r------------------------------------------------------------------------

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Rez. 1139 ladepcndence Blvd. Chicago 
Telephone Vau Būrin 294

DR. A.A.ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visą chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 2—-3 po piet
7—8 vak. Nedėliotus 10—<12 dienų

r
Telephone Yards 5834

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drezel 2880

DR. M. HERZMAN 
h rusuos

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

Gydo aštrias ir chronlikas ligas, 
vyrą, 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: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

. .......... .................... .................................. M Si

Telephonaii

DR. G. M. 6LASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kerti 32 et.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS! 

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

S DR. YUsKA
: 1900 S. Halsted St.

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

8 vakare.
■ Rezidencija: 2811 W. 63rd SU 

Tel. Prospect 8466

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

1616 W. 47 St., Tel. Boui. 160
Valandos: 1 iki 8 >po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

j Tel. Boulevard 2160

■ Dr. A. J. KARALIUS
■ Gydytojas ir Chirurgas
■ VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

-

Tel P'.itwnan 342
DR. i. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirnrgas 
10900 Michigan Avė., Roeelande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirnrgas 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield *▼« 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

lietuvių demonstracijoj, kuri 
įvyks spalių 31 dieną.

—Subatos vakare, spalių 30, 
šaukiama Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos susirinkimas. Susirin
kime privalo dalyvauti kiekvie
nas draugijos narys — būtinai. 
Reikės pasitarti dėl dalyvavimo 
rengiamoj demonstracijoj pro 
testui prieš lenkų imperialistus.

—Ryto įvyks LSS. 22-ros 
kuopos kitas nepaprastas susi
rinkimas — rinkimų kampanijos 
ir Sąjungos reikalais.

—Roselandieciai, sako, jau re
organizavę LDLD. kuopą. Next 
turi būt westsidiečiai.

—“Kai kas” ir “kai kur” ir 
vėl ėmė kuždėti apie sukūrimą 
“nepriklausomos” parapijos. To
kia “parapija” kartą čia jau bu
vo susikūrus, bet.... ji gyvavo
tol, kol “nepriklausomieji” savo 
“nepriklausomam“ ganytojui su
dėjo kelis šimtus dolerių.

— Aš pats.

DEL BUTĖNO KONC ERTO.
1

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė- 
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar toliu žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties i 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums geriausį patarnavi
mų dėl

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS’

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-tos gatvės: 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
Viriui PLATT’S Aptiekos

Tėmykite mano parašą.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins aidų įtempimą, kuri.' 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai 
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trunfparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavima? 
daroma su elektra, parodančia ma 
liausiąs klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th 8L, kampu 

Ashland Aveu TeL Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chrooiš 
ką, — nervišką ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki b
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 96841

ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri
sirengti prie apsisaugojimo nuc 
smarkiai plėtojančiųsių peršali 
no pavojų ir įvairių ligų.
Vartok

ANOLA
geriausią Išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. ^.Par
duodama vaistinėse, 
bevertį substitutą, 
kad butų šis parašas:

Naujienų nr. 248 ponas Tipu- 
Tapu rašo įdomų monologą apie 
Butėno koncertą. Jis labai skun
džiasi, kad jis ir jo prietelis X. 
nieko negalėję girdėti toj Pula- 
skio daržinėj — ant “galiorkos.” 
Perskaičius jo monologą aš drū
čiai paabejojau: ar ponas Tipu- 
Tapu buvo tame koncerte? Gal 
su jo mintimis buvo atsitikę 
kas nors negera, kad nežinojo 
nei kurioj svetainėj beesąs... 
Koncertas juk buvo ne Pulaskio 
daržinėj, o Pilseno auditoriume. 
Chicagiečiai labai gerai žino, 
kad ji nėra tokia prasta, kaip 
kad ponas Tipu-Tapu sako. O 
kai dėl vakaro, tai programas 
iŠ visų pusių atlikta labai gerai. 
Visi savo užduotis atliko kuopui- 
kiausia. Kad taip buvo, rodė 
pati publika iššaukdama juos 
net po kelis kartus.

—Dailės mylėtojas.

Beg your pardon! — Dieve 
mano, kodėl prietelis mylėtojas 
taip užsirūstino? Jeigu galėčiau, 
tikrai parodyčiau jam širdį, kac 
aš buvau ne Pulaskio, o Pilseno 
“galiorkoj.” Visą šitą štuką čia 
iškirto tas nelabasis spaudos vel
niukas, kurį geri žmonės vadina 
zecerio ir korektoriaus klaida, 
štai kaip!

Šiaipgi su “ponu” Tipu-Tapu 
ir jo mintimis buvo visa “o-kei”.

“O-kei” buvo ir su visais ki
tais “galiorkoje” prieteliais ir, 
pagalios, su tuo “iš visų pusių 
labai gerai” atliktu programų.

Nugi.
Tikiu, mano prietelis mylėto

jas dabar bus patenkintas, ar 
ne?

Aš pats-gi labai labai gailiuo
si, kad mano “įdomiam monolo
ge” įsiskverbė tokia visai neįdo
mi klaida.

Lenkiu savo ponišką galvą ir 
tariu:

Pardon!
— Tipu-Tapu.

Neimkit
Tėmykit

SCOTT NEARING CHICAGOJ.

Ryto sakys prakalbas — trijose 
svetainėse.

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 
paštu.

pakelio

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

žinomasai socialistų darbuoto
jas, prof. Scott Nearingas, kuris 
nesenai sugrįžo iš Europos, jau 
Chicagoj. Ryto, spalių 26, jisai 
pasakys tris prakalbas tema Re
voliucija Europoj. Kalbės seka
mose vietose: Labor Lyceum, 
prie Kedzie ir Ogden gatvių, 
Sokol Havlicek Tyrs svet., prie 
26 ir Lawndale gatvių, ir Occi
dental Hali svet., prie Madison 
ir N. Califomija gatvių.

Lietuviai, kurie supranta an-

glų kalbą, tegul pasirenka sau 
artymiausią svetainę ir nueina 
pasiklausyti. Nearingas yra ga
bus kalbėtojas, o ir tertia, kurią 
jis žada išaiškinti, labai įdomi.

Prakalbos prasidės vakare, 
apie 7 valandą. Be Scott Nea- 
ringo bus ir daugiau kalbėtojų.

PASVAIGUSI MOTINA

Kad mokytoja nubaudė josios 
sūnelį — užpuolė ją ir pašovė.

Pasvaigusi italė, tūla Rindoni, 
praeitą pėtnyčią nusitarė atker
šyti josios sūnelio, vienuolikos 
metų Hermano mokytojai, p-lei 
Rose Reynolds. Nutarė ir padarė. 
Nuėjusi į McLaren mokyklą 
(prie Flournoy ir Laflin gatvių) 
ji nei žodžio netarusi išsitraukė 
revolverį ir dviem šūviais sužei
dė mokytoją. Kambarys, kuria
me atlikta tas pasikėsinimas, 
buvo pilnas, vaikų. Kada moky
toja perpuolė ant žemės, kilo di- 
deliausia panika. Pasinaudoda
ma ta proga, pasvaigusioji italė 
ištruko. Kartu su ja pabėgo ir 
josios palaidasis sūnelis. Kol kas, 
policija jų da nesurado. Mokyto
ja gi nuvežta į ligoninę. Pasvei
ksianti.

Pasikėsinimas ant mokytojos 
atlikta neva dėlto, kad ji nedera
mai elgusis su puolikės vaiku. 
Bet mokyklos valdyba sako, kad 
tas vaikas buvęs “stačiai nesu
valdomas.” Kitaip sakant, nesi- 
mokinęs ir nepaisęs mokytojos 
persergėjimų.

MASINIS SUSIRINKIMAS.

Šiandie, spalių 25, kaip 8 vai. 
vakare erdviojoj Tumer Hali 
svetainėje (kertė Belmont ir 
Paulina gatvių) rengiama didelis 
masinis susirinkimas — rinkimų 
kampanijos reikalais. Kalbės 
Jrwin St. John Tucker, Feigen- 
baum, Drefus ir kiti. Lietuviai, 
kur moka anglų kalbą, tegul at
silanko.

DALYVAUJA SOCIALISTŲ 
DEMONSTRACIJOJ.

Demonstracija įvyks spalių 31.

Spalių 31 dieną Socialistų 
Partijos Cook paviečių organi
zacija rengia didelę demons
traciją. Apie ją jau kelis kar
tus buvo minėta. Dabar tenka 
pažymėti, kad1 demonstracijoj 
dalyvauja ir Chicagos Amalga- 
ineitų (rubsiuvių) unija, kuri 
turi daugiau kaip tųsdešimts 
tūkstančių narių. Tai, supran
tama, yra didele parama socia
listams ir tai rodo, kad organi
zuotieji Cliicagos ruhsiuviai yra 
atsikratę kapitailistinių partijų 
įtekmės. .Jie remia ne Dantin
gus ir ne Cox‘us, bet savo kle- 
sos reikalų reiškėją, Debsą.

Manoma, kad demonstraci
joj dalyvaus ir kelios kitos uni
jos — mašinistai ir tt.

Demonstracijos tvarka bus 
paskelbta vėliau Dabar tenka 
pažymėti tiek, kad po demons
tracijos bus didelės prakalbos 
— erdviajame Cafrmens’ Audi- 
toriume.

reikalaujamas. Dabar ve jis li
ko savo godumo auka.

šovikas veikiausia bus paliuo- 
suotas.

Kaip kratomuosiuose 
paveiksluose.

Jau kuris metas, kaip eina ty
rinėjimai dėl nelegaliu svaigina
mųjų gėrimų pardavinėjimo. 
Pradžioje apie tai labai daug pri
šnekėta ir prirašyta, tik nieko 
nepadaryta. Iki šiol dar nepa
gauta nė vienas kiek žymesnis 
svaiginamųjų gėrimų pardavinė
tojas. Pakamantinėta vienas- 
kitas policistas ir vienas-kitas 
apsuktas saliunininkas — ir 
visa.

Pradžioj tuo rūpinosi policijos 
viršininko padėjėjas Alcock. Pa
skui urnai šitas džiabas jam at
imta. Visą reikalą pasiėmęs į 
savo rankas pats policijos virši
ninkas. Bet dabar laikraščiai 
praneša, kad ir jis nebetekęs to 
“džiabo”. Dabar, sako, visu le
pinsis federalinė valdžia.

Iš rankų į rankas. Visa suka
si tarytum kratomųjų paveikslų 
mašinėlėj. Kokių pagalios visa 
tai duos pasekmių — pažiūrėsi
me. Iki šiol tečiaus tie tyrinė
jimai dar nič nieko nedavė. Jei
gu taip bus tyrinėjama ir atei
ty, tai išeis lygiai tokia pat isto
rija, kaip su tuo kalnu, kuris pa
gimdė — peliukę.

PRANEŠIMAI___
NORTH SIDeS DRAU

GIJŲ DOMEI.
Pranešimas.

Draugijų, priklausančių North Sidės 
Draugijos Sąryšiui — Chicagos Lie
tuvių Draugijos Sav. Paš., Kriaučių 
Kliubo, Kriaučių Unijos 269 Skyriaus, 
Rytmetinės žvaigždės Kliubo, SLA. 
226 kp. LSS. 81 kp., Pirmyn Mišrus 
Choro, L. L. Fed. 1 kp. — valdybų su
sirinkimas įvyks šiandie, spalių 25, 
kaip 7:30 v. v. Viešojo Knygyno sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė. Visi val
dybų (ir Viešojo knygino delegatai) 
nariai prašomi atsilankyti laiku, nes 
turėsime pasitarti dėl rengiamosios 
spalių 31 d. demonstracijos.

— Viešojo Knygyno Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — MERGINŲ
• Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 
Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Rado nusinuodijusią moterį.

New Southern viešbuty, prie 
18 ir Michigan gatvių, vakar ra
sta nusinuodijusi moteris. Išgė
rusi nuodų. Spėjama, kad ta 
tūlo pasiturinčio pirklio moteris, 
iš Denverio.

Lentų kompanijos skelbia, kac 
jos numažinančios kainas len
toms — 32 nuošimčius.

Areštavo tris policistus.

Policijos viršininko Garrity 
įsakymu tapo sulaikyta trįs poli- 
cistai: William Bush, \Villiam 
O’Brein ir John Fogarthy. Turė
ję artymų ryšių su svaiginamų
jų gėrimų pardavinėtojais..

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Pranešimai __
Susiv. Dr-čių Bridgeporto Kolonijos, 

susirinkimas įvyks Panedėlyj, Spalio 
25 d., 7:30 vai. vak., L. Ažuko svet., 
3301 Auburn Avė. Bus svarbus rei
kalai svarstomi kaslink pirkimo sve
taines ir apie demonstracijos apvaikš- 
čiojimą. — B. M. Butkus, Pinn.

Brighton Park. — Lietuviai Karei
viai 8tos kuopos ir visi kiti lietuviai 
malonėkite atsilankyti susirinkiman, 
utarninke, spalio 26 d., 7:30 vai. vak. 
4414 So. California Avė. Turėsime 
daug svarbių dalykų apkalbėti.

— Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU Jurgio Banionio ir 
Monikos Banioniukės, gyvenančios 
kur ten Canadoj. Jiedu paeina iš pat 
Panevėžio miesto. Malonėkit atsi
šaukti patįs, arba kas žino pranešti.

KAROLIS BANIONIS, 
479 W. 28th Place, Chicago, III.

~PAjTešKOJIMAS IŠ LIETUVOS
Antanas Dauderis, iš Gindvilių, Ku

piškio vai., Panevėžio apskr., jieško 
Amerikoj savo brolio Kazimiero Dau- 
derio, gyvenusio, o gal ir dabar tebe
gyvenančio Baltimorėj, Md. Jis pats, 
arba kas jį žinotų,.meldžiu labai pra
nešti man augščiau paduotu mano ad
resu.

PAJIEŠKAU dėdės Kazimiero Sin
kevičiaus, Panevėžio apskr., Pumpėnų 
par. Turiu svarbių žinių nuo jo žmo
nos iš Lietuvos ir kitokių jam prane
šimų.

1913 m. gyveno Ručine, Wis., o da
bar girdėjau, kad gyvena Chicago, III. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas jį žino 
prahešti ant šio antrašo.

JOS. SINKEVIČIUS, 
1409 Rovvson Avė.,

So. Milvvaukee, Wisc.

REIKIA moterų ir mer
ginų skirstymui naujų bo- 
velninių skudurų.

Atsišaukite:
1100 W. 22nd St.

REIKIA DARBININKŲ^

_________ VYRŲ
REIKIA patyrusio parda

vėjo, lietuvio. Gera alga, 
nuolatinis darbas. Atsišau
kite tuojaus.

ATKIND & FRUND, 
4805-13 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ^

PARSIDUODA grosemė ir 
bučemė. Biznis gerai įdirbtas. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos.

2901 So. Emerald Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 7 pasanžierių auto

mobilius, Mitchell išdirbinio, labai pi
giai; kaYas labai gerame stovyje. Kam 
reikalingas malonės atsišaukti.

P. P. JUKNA, 
5701 S. Ada St., 

Tel.: Normai 3910.

_____ N AMAI-žEMe

PARSIDUODA 4 kambarių 
namas, su cementuotu skiepu; 
du lotai, viena karvė ir 25 vištos. 
Viskas parsiduoda pigiai.

7402 58th St., 
Summit, III.

ANT PARDAVIMO, parduo- 
da savininkas už didelį bargeną 
— namą, 3759 Lowe Avė. 4 
flatu 3 ir 4 kambarių ir vienas 
5 kambarių. Privalėtų pama
tyt, kad apkainavus. Taip ge
ras, kaip naujas. • Atsišaukite 
pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 
264.

PARDAVIMUI namas pigiai; 
5 kambarių, gasas, vanduo, 2 
lotai, arti Archer Avė.

5125 So. Tripp Avė.

PARSIDUODA saliunas, geroj lie
tuvių ir rusų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite greitai.

555 Mexwell St.

PAJIEŠKAU, savo vyro tikro švo- 
gerio, Kazimiera Rapolavičia. Paeina 
iš Lietuvos, Šilalės parapijos. Pir- 
miaus gyveno Spring Valley, III. mie
ste, bus jau apie 20-tas metas. Dabar 
nežinau, kur randasi.

Meldžiama atsiliepti nors jo sese
ris, Kaziunė Rapolaitienė, po tėvų 
Stungaitė, Juozafa Stungaitė, ir Vin- 
ciusė Stungaitė. Visos ir jos pirmiaus 
gyveno Spring \falley, III.

Prašau, atsišaukti jos pačios, arba 
kas kitas, greitai pranešti man, nes 
turiu svarbių reikalų. Kas pirmiaus 
praneš, tam paskiriu ir dovanų, viso 
$5.00.

Ant šio antrašo:
MRS. MARY STUNGIENĖ, 

5311 So. 33rd Str.
So. Omaha, Nebraska.

PAJIEŠKAU savo vyro l^eono Mon
kevičiaus ir keturių vaikų: Barboros, 
Rozalijos, Stanislovo ir Petro. Jie da
bar esanti Lietuvoj, nuo karės pabai
gos da nuo jų negirdėjau. Gyveno 
Tauragėj, o dabar buk gyvenąs Šila
lėj. Malonėkit jis pats atsišaukti, ar
ba kas žino kur jis yra pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga ir atlyginsiu 
už visus klapatus.

PRANCIŠKA MONKEVIČIENĖ 
1739 So. Halsted Str.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Benedikto Jakštevičio. 
Jis gyveno Waukegan, III. Turiu 
svarbų reikalą, malonės atsišaukti. 
Jis paeina, Meškinės kaimo, Tenenii 
parapijos, Kauno rėdybos.

M. MOCKUS,
160 — 10 St. N. Chicago, III.

PAJIEŠKAU sesers Karolinos Vinc- 
kaitės — Juškienės ir sesers vaiko 
Vinco šupšinsko. Sesuo gyveno apie 
Pittsburghą. Malonėkit atsišaukti pa
tįs arba kas žino juos pranešti.

URŠULĖ LIGEITIENĖ, 
2047 W. 22n<l Place, 

Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
kitų tautų apgyventa. Gera vieta pi
nigų padaryti į trumpą laiką. Prie
žastis — savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Atsišaukit ant sekamo ad
reso.

3559 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI
Saliunas

2059 W. 22 St., 
Chicago.

DIDELĖ PROGA.
Pardavimui ice cream parlor prie 

pat Mildos teatro. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką. Savininkas važiuoja į Lie
tuvą. Kas nupirks — išmokysiu biznio.

S. B. DANBRAUSKAS 
3150 S. Halsted St. 

Boulevard 3305.
--  ■ . „ - -t-

PARSIDUODA saliunas, se
nas biznis, gera vieta. Turi būti 
parduotas tuojaus. Bargenas.

4801 So. Loomis St.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA trijų flatų mūrinis 

labai gražus namas, Cicero: trijų aug- 
štų, cemento skiepas, ant augšto daug 
vietos, ruimingi porčiai iš abiejų pu
sių, žodžiu, labai parankus gyvenimas.

Norintieji įsigyti nuosavybę, nepra
leiskite šios progos. Greit parduosiu, 
nes tuoj išvažiuoju Lietuvon. Pigiai 
parduosiu. Savininką galima matyt 

> ant 1-mų lubų, nedėlioms iš ryto iki 
12 ir vakarais iki 7. Atsišaukite ant 
Šio antrašo:

1312 So. 48th Ct., 
Cicero, III.

EXTRA PARDAVIMAS labai 
gero bizniško (su saliuno) namo. 
Namas 4 pagyvenimų. Pardavi
mo priežastis, savininkas turi du 
bizniu. Norinti įsigyti sąvajstį su 
bizniu, nepraleiskite šios progos, 
nes retai panaši pasitaiko. At
sišaukite :

1337 So. 49th Avė.
Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas, 
gera vieta. Labai pigiai. 
Priežastį pardavimo — pa
tirsite ant vietos.

5301 So. Halsted St.

" " RAKANDAP ZZ 

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

PARSIDUODA už $10,000 
namas, grosernė ir bučemė. 
Atsišaukite į “Naujienų” 
ofisą pažymint No. 163.

MOKYKLOS

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainą sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, v«- 
Hausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $80, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

NUŠOVĖ PASTORIŲ.

PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

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

plunksnos svaras ...... „..........  $1.89
dystd balti žąsų pu vai sv.......... $1.98
Gerbtai čysti balti pūkai st......$2.25

BECKS DEPARTMENT STORE
1823 So. Kelrted St.

Pranciškus Montvidas.
Pasimirė Spalio 23 d., 1920 

m. pavieto ligonbutyj, 9:15 m. 
ryte. Paėjo iš Lietuvos: Kauno 
rėd., Kupreliškių par., Girstai- 
kių kaimo. Turėjo 42 metus 
amžiaus. Atvyko į šią šalį 1909. 
Buvo vedęs su Rozalija Bogdy- 
šenkaite, Anykščių parapijos. 
Vedęs išgyveno 8 metus.

Tai buvo laisvas ir mylintis 
dorą gyvenimą žmogus ir visų 
buvo mylimas. Paliko du sunu: 
Petruką 6 metų ir Alfonuką 4 
metų ir savo moterį didžiausia
me nuliudime. Lietuvoj paliko: 
Motiną, brolį Mykolą ir seserį 
Konstanciją, čia Amerikoje bro
lį Petrą.

Liekamės didžiausiame nuliu
dime: jo numylėta moteris, bro
liai, švogeriai ir visi gentės.

Meldžiame visų giminių, drau
gų bei pažįstamų atsilankyti lai- 
dotuvėsna, kurios įvyks Utar- 
ninke, spalio 26 d., 2 valandą po 
pietų iš namų 4023 So. Montgo- 
mery St. i Tautiškus Kapus.

Meldžiami visi nuo mane nu- 
liudusios,

Rozalija Montvidienė.

Tai esanti savo godumo auka.
Anksti subatos rytą tapo ant 

vietos nušautas kunigas Frede- 
rick G. Ruff. Nušautas jo pa
ties name, 1120—-1130 Farwell 
gatvėje. Jį nušovė vienas jo 
nuomininkas, tūlas Frederick 
Sextro. Pastarasai sako, kad jis 
pamanęs, jogei tai piktadarys, 
norįs įsilaužti jo butan, ir palei
dęs šūvį. Ruff mat, dėl pasi- 
rikimo, atėjęs ne prie savo kam
bario durų, o nuomininko, ir ban
dęs jas atidaryti. Jas atidaręs 
Sextro ir, laikydamas rankose 
revolverį, atklausęs: “Kits čia?“ 
Pastarasai nieko neatsakęs. Tada 
Sextro paleidęs šūvį. Gal tai ne
būtų įvykę, jeigu koridorius bu
tų apšviestas. Bet Ruff’as, ku
ris skaitoma “vienas turtingiau
sių Chicagos kunigų”, leisti pi
nigus tokiems niekams, kaip kad 
apšvietimui koridorių, nenorS-J 

I jęs — nors daug karių buvęs

CHICAGOS LIETUVIŲ DEMONS
TRACIJA PRIEŠ LENKŲ VER

ŽIMĄSI LIETUVON ĮVYKS 
SPALIO 31, 1920.

7th Regiment Armory (Wentworth 
Avė ir 34th St.)

VISI CHICAGOS LIETUVIAI, BE 
SROVIŲ SKIRTUMO, DALYVAUJA! 
Kiekviena kolonija sudaro savo at

skirą diviziją, sekančiai:
I) Town of Lake, eiliuojasi ant 

Emorald Avė, tarp 35 ir 33 gatv.
II) Brighton Park, eiliuojasi ant 

Auburn Avė., tarp 35 ir 33 gatvės.
III) West Side, eiliuojasi ant Eme

rald Avė., tarp 31 ir 33 gatv.
IV) 18tos gatves, eiliuojasi ant 

Emerald Avė, tarp 29 ir 31 gatv.
V) Bridgoport, eiliuojasi ant 33, 32 

ir Auburn Avė., tarp Halsted ir Mor
gan gatvių.

Kiekviena divizija turi savo beną. ,
Visos divizijos susirinks savo vie

tose 1:30 vai. po pietų.
Maršrutas prasidės 2 vai. po pietų.
Svetainė atdara bus 2:30 po pietų.

Svarbus pranešimas:
Administracijos lietuvių draugijų 

privalo susirinkt ateinančią pėtnyčią 
šv. Jurgio parapijos svetainėn, spa
lio 22 d., 1920, 8 vai. vak., “sharp”. 
Tame susirinkime bus paskirti mar
šalkos divizijų ir galutinai nustatytas 
visas programas

Kareiviai, profesionaliai ir veikėjai 
kviečiami!

Lietuviai! Atėjo laikas parodyt 
lenkams, kad Lietuva ne jų namai! 
Kas gyvas, tegul rengiasi j tą demon
straciją!

Draugijos, kareiviai, biznieriai, pro
fesionalai, kunigai, visi lietuviai — 
prie darbo!

Vardan Pildomojo Komiteto:
J. J. Hertmanavičius, Pirmininkas
J. Mickeliunas, Raštininkas

PAJIEŠKAU A. Kalažinskienės, 
apie 40 m. amžiaus ir labai didelio au
gio. Ji išvažiavo neužsimokėjusi už 
mano padarytus jai dantis. Girdėjau 
gyvena Detroit, Mich. Kuris pirmas 
praneš jos gerą antrašą, gaus gerą 
dovaną.

DR. A. P. GURSKIS, 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

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.

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokiai- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dienini 
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.

PAJIEŠKAU giminių ir draugų. 
Daugelis randasi Chicagoj, bet sun
ku susižinoti. Atsišaukite nors laiš
ku.

ALEKSANDRAS KRAUZA, 
4557 Wentworth Avė.

Chicago, UI.

Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ

REIKIA patyrusių mote
rų išskirstymui vilnonių at
karpų. Atsišaukite.
GUMBINSKY BROS. CO. 

2261 S. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
’ VYRŲ

Porai prad/dančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
kambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų 
ir lovų, kaip naujų.

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

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

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Par 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė,

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

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

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

Vėliausios mados valgomojo kam- 
)ario setas, miegamojo kambario se
tas, rugsai, davenport, pastatoma ant 
grindų lempa, bliudai etc. Už priei
namą pasiųlymą. Nepraleiskit Šios 
irogoš.

Residencija: 1922 S. Kadžio Ava.
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RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, davi
mo Ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing
Room 323, 74 W. Washington St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.




