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True translation filed with the post-mastor at Chicago, 11!., Oct. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Padererewskis būtinai nori 
pasigriebti Vilnių

Lenkija sulaužė ir sutartį

Nenori ir prezidentystės be Vilniaus
Didelės riaušės Airijoj McSwiney pasimirus

Pilsudskis būtinai nori reikalų yra dabar gauti kapitalo 
jos industriniam atsteigimui, tad 
Rybarski ir bandys įgyti pinigų. 

Grąsina net rezignuoti iš Len- ,nano kreiptis kaip prie pri- 
kijos prezidentystės, jei Vilnius vatinių bankierių, taip ir prie 
nebus prijungtas prie Lenkijos, valdžios. W IĮ

Vilniaus

Be teikimo žinių apie invest- 
mentus, ministeris taipgi pasiū
lys pienus apie Lenkijos pasko
lą. Lenkai jau stengėsi pirmiau 

Atsakomingas Lenkijos minis- ' surinkti didelę paskolą, bet tai 
tc jjos valdininkas patvirtino nepasisekė, tad-jie mano išban- 
man žinias, kad prezidentas Pil-’ dyti naują pieną. Amerikos len- 
sudskis grasino rezignuoti de- ( kai bus raginami pirkti bonus 
šimt dienų atgal, kada jis ma- doleriais ir siųsti juos į Lenkiją, 
tesi su Erancijos ir Anglijos j Tie bonai bus išleisti trumpam 
ambasadoriais ir svarstė su jais laikui ir neš 8 nuoš. palūkanų, 
lenkų užpuolimą ant Vilniaus, i Valdžia ypač nori gauti aukso, 
Man pasakyta, kad prezidentas sidabro ir užRibežinių pinigų, 
Pilsudskis tame pasikalbėjime kad turėjus kokį nors rezervą 
išreiškė asmenį karštą prijauti- prieš daugybę jos išleistų popie- 
mą gen, Želgowskiui, kurio ka- rimų pinigų, 
reiviai užėmė Lietuvos sostinę i 
ir grasino pasitraukti iš prezi
dentystės ir įstoti savanoriu į 
Vilniaus armiją, jei talkininkų 
šalis perdaug prispaus Lenki- ,

Chicago Daily Ne\vs 
dentas \Villiam E.

korespon-
Nash) -

Vidurinė paskola, sujungta su 
valstybės lotereja bus pradėta 
Varšavoje lapkričio mėn.

True translation file<I with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 26, 1920 

prijautimas as r®quired by the act of Oct. 6. 1917

Netikęs skerdžius

Tautų Lygai iki šiol nevyk o sutaikinti lietuvius su lenkais. Dabar vėl bando sutaikinti 
tVilniaus klausime, bet ar pavyks?

Federuotoji Presą ir Valstybes Beperi
Presą reikalauja paaiškinimų greitą i: pilną ištirimą šio da- 
keno įsakymu Costello depor- lyko. Mes dar prašome, kad 
tuota iš Anglijos. Colby užsigi- ( tyrinėjimo surasti faktai butų 
na, kad jir. jo neskundęs Anglį- paskelbti Amerikos ir Anglijos 

jos valdžiai publikai.
Su pagarba,

Federuotoji Presą,
Laurence Todd, 

Nuolotinis Koresp.
J šį laišką atsakymo neduota 
tiesioginio atsakymo ne nesi-

MAC SWINEY MIRĖ. fl|)g|jjos
siu streikas

Airijos kovotojas mirė kalėjime 
po 74 dienų badavimo. Kitas 
badaujantis kalinis irgi mirė.

LONDONAS, spalių 25. —- , 
šiandie lyte, 5:40 vai., Brixton !

Į kalėjime, Londone, pasimirė 1 
Cork mayoras Terence MacS\vi- Tikimąsi 
ney. Mirė jis po 74 dienų bada
vimo.

LAURENCE TODD., 
| Federuotosios Presos koresp.]

WASUINGTON, spalių 25.
Valstybes Departamentas, pa- 
sekretoriaus Jeromc Davis žo
džiais, praeitą pėlnyčią dar ne-! 
žinojęs, kodėl Anglijos slaptoji 
policija padarė kratą 
riuose Federuotosios 
redaktoriaus E. .J. Costellos, ku
ris grįsdamas Amerikon iš ke
lionės po Europą buvo sustojęs,, iš savo dieninių konfedencialių 
Londone, 'rėčiaus, truputį pa- , pasikalbėjimu su laikraštinin- 
galvojęs, Valstybės Dcparta- kais. Jo priešingumas y; a pa- 

p. Davis remtas musų kritikavimu jo 
nedemokratinio ir junkeriško 
budo padavime valstybės de- 
partanienlo žinių presai.
Jūsų korespondentas buvo ap

silankęs Anglijos ambasadoj, 
kur jį nurodyta i vieną sekie- 
torių, p. Peterson. Peterson 
skubiai pareiškė, kad ambasa
da nieko bendra neturi su daly
ku C.ostellos ir “niekad negir
dėjo apie jį.”

Justicijos departamente jū
sų korespondentui nurodyta, 
kad apie tokius dalykus “gali 
pasakyti generalinio prokuroro 
Palmerio pagelbininkas Hoo- 
ver, kuris vedė “rau 
medžiokles pereitais 
Buvo pasakyta, kad jei

kamba-
Presos

ir tiesioginio atsakymo ne nesi- 
I tikima. Sekretoriaus Colby at- 
sinešimas linkui .Jungi. Valstijų 
darbininkų presos buvo aiškiai 
parodytas rugsėjo 29 d., kada 
jis prašalino du Federuotosios 
Presos atstovus \Vasbingtone

men to pasekretorius 
pasakė, kad, girdi, gali būt ir 
taip, kad Justicijos Departa
mento galva, prokuroras Pal- 
meris, “per Valstybės Dėpar- 
tamerftą”, padavęs kokią nots 
mintį, idant visokį Costellos 
raštai ir dokumentai butų Ang
lijos vyriausybes suimti ir jis 
patsai deportuotas į Jungtines 
Valstijas.

Praeitos pelnyčio* rytą .Jūsų 
korespondentas /teikė Valsty
bės Departamentui šitokį raštą:

Washington, 1). C., spalių 22, 
1920. Bainbridge Colby, Vai*

. j Dabartiniu laiku tarybos ne- 
" j daro progreso, kadangi Japoni

jos komisija mano, kad Vokie
tijos reikalavimas 1,200,000,000 
yenų ($600,000,000) yra perdaug 
didelis.

» Prof. Poppenberg sako, kad 
Japonija parodo didelį norą įsi- 

! gyti mašinas, kurių didžiuma 
greito susitaikymo,! dabar guli išardytos ir nieko jo- 

bet gali jo ir nėbuti. mis nedirbama, iš priežasties 
• .Vokietijos nusiginklavimo, ir
spalių 25. — kad išrodo, jog Japonija labai 
< un lenininiu alriiFniĮacn un ImviniH išrisi rpnai.

Tarybos su valdžia 
prasidėjo.

Kada jį suėmė pereito rugp
jūčio men. ir išgabeno Angli- 
jon, protestuodamas prieš nu
teisimą ir ištrėmimą Anglijon, 
jis paskelbė bado streiką, rei
kalaudamas paliiuosavimo. Se
nai buvo laukiama jo mirties, 
bet lik paskutinėmis dienomis 

PAiRYŽIUS, spalių 23. “Jei jis neteko sąmones ir tada ban- 
varžytinės tarp talkininkų lę- dyla jį maitinti, bet jau niekas . 
sis ir toliau, Europa bus įstum- nebegelbėjo, taip jis buvo nu- < ^uklĮslŲ 
ta į naują i 
didelį karą,” I

, Gauvain, rašydamas 
oficialiniame 
apiv Fiume. v mm, „ kilus gimines> kalėjimo
ją- 1

Redakciniuose straipsniuose ( 
j atakuojama Wilsono politika 
( vilkinimo su plebiscitu ir sako, i 
į kad balsavimas turėjo įvykti • 
(tuojaus po musių paliaubai, į 
I vieton kad davus pan-germanų 
propagandai veikti dviejus me
tus.

I Gauvain duoda suprasti, kad

Suprantamas 
tam užgrobimui, 
šeimina paeina iš Vilniaus apy
gardos. Tečiaus tai buvo radi- Varžytinės tarp talkininkų gim- 
kalis grąsinimas ir talkininkai do naujo kaJ0 pavojų, sako Pa- 
gerai žino, kad bus sunku rasti ryžiaus redaktorius, 
kitą žmogų užėmimui Pilsuds
kio vietos. Be to jie yra užinte- 
resuoti Lenkijos solidarišku- 
mu.

Nesenai talkininkai ir Lenki
ja apsimainė keliomis notomis 
Vilniaus klausimu.

Naujo karo pavojus

užsiliepsnojimą 
taip sako Augusi .

i pusiau
Journal Debats, 

Vilnių ir Karinti- c

LONDONAS, spalių 25. — kad išrodo, jog Japonija labai 
; Valdžia pasitarilsi su įvairiais skubinasi su kariniu prisirengi- 
kasyklų ekspertais, šiandie pra- mu.

J ' dėjo itarybas su streikuojančių i Vienu dalyku tarybose yra, 
angliakasių atstovais. Jau lai- kad vokiečiai prižiūrėtų budavo- 
kyta vieną konferenciją, kuri jimą naujų amunicijos dirbtuvių 
tęsėsi 'visą dieną. Kalbama, kad Japonijoje.
valdžia rengiasi duoti naujų pa-

1 siūlymų ir todėl tikimąsi, kad 
bus greitai susitaikinta ir ang- 

Į streikas užsibaigs. 
Ypač oiptimistiški yra laikraš
čiai.

jo buvo|

True translation filed with the post- 
■ master at Chicago, III., Oct. 26, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai susitaikė su 
Petlura.

Lenkai laužo sutartį.

Talkininkai remiasi sutarti
mi, kurią Lenkijos finansų mi- 
nisteris Grabski pasirašė Spa 
konferencijoje. Tąja sutartimi, 
Lenkija už prižadėtą karinę pa
geliai prieš Rusijos bolševikus, 
atsisako nuo savo reikalavimo 
Vilniaus.’ Už tą sutartį daugiau
sia spirėsi anglai.

Lenkija dabar tvirtina, kad 
ji niekad negavo reikiamos P®y Klagenfurt balsavime buvo pa- 
gelbos ii kad todėl talkininkai (|aryta suktybių ir tvirtina, kad 
neišpildė savo dalies sutarties. | Adrijos vokieėįai asmeniniai 

ten užpuldinėjo slavus ir pada
re nuostolių jų turtui, kada pa
tirta, jog balsavimas Jugo Sla- 
vijai nepavyko.

Gauvain reikalauja, kad ser
bų kareiviai butų ištraukti, bet 
taipjau 'reikalauja, kad talki
ninkai pasistengtų išvaryti d‘A-* 
nnunzio iš Fiume ir priverstų 
Lenkiją pasišalinti iš Vilniaus. | 

“Amerikos ir Anglijos idea
listai dabar gali matyti visą be- 
vertumą tautų lygos be pasto
vios internacionalines armijos,“ 
sako užbaigoje tas rašytojas.

“Jeigu viena pusė pasitrau
kia, ar tas nepaliuosuoja ir kitą 
pusę?” klausia lenkai. •

Kalbama net, kad premeiras 
Lloyd George vienoje savo no
tų laike krizio pasakęs maž-

“Gelbėkitės patįs, jei galite. 
Anglija duoda savo palaimini
mą. Bet mes negalime pagelbė
ti.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija jieškosi 
paskolos.

Siunčia atstovą į Ameriką, kuris 
visur kaulys pinigų.

VARSA VA, spalių 25. — Len-

Priešinasi Japonu 
immigracijai.

22

silpnėjęs nuo ilgo badavimo.

Jam mirštant prie jo buvo, Bet valdžios atstovas Bonar 
jo brolis ir kunigas. Kada jie- Law, kuris pareikalavo, kad 
du norėjo pašaukti jo pačią ir parlamentas priimtų valdžios- 

i.-is. | virši- ■ įneštą bilitj, suteikiantį valdžiai kad bolševikai padarė mūšių pa
mokas lai padaryti uždraudė ir nepaprastas galės laike streikų, i baubą su Ukrainos spėkų vado- 
• tz-i i 1 si ji m t I / f i a ilrzti'ivz'io ii 1 i 1 1 ? _ ’ •

VIENNA, spalių 25. — čia 
gauta šiandie iš Lvovo žinių,

. po mirties dar ilgai išlaikė juos atstovų bule pareiškė, kad vis- 
taip ko gali būti ir gali visai nebūti 

susitaikinu), tad esą ir reikalin- True translation filed with tha post- 
ga ta biliii priimti. ! mastor ,at Chicago, 111., Oct. 26, 1920
* 1 t 1 as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Armėnai atmušė 
Turkus.

! kalėjime, kad negalėtų 
greitai pasklisti žinia apie ma- 
yoro mirtį.

MacSwiney buvo 40 melų 
amžiaus. I Sprūdžių buvo rašy- 

i toju ir poetu, bet paskui įsimai
šė į politiką ir pasidarė sinn 
fcineriu. 1918 m. tapo išrink
tas Anglijos parlamentan, bet 
kartu su kitais Airijos atstovais 
atsisakė užimti vietą, sudaryda
mi savo, Airijos parlamentą, 

■ kuriame jie paskelbė Airijos 
i nepriklausomybę. 1920 m. tapo 
1 išrinktas Cork mayoru lordu. 
Palaidotas jis bus šalę kitų tri
jų Airijos kankinių.

Kaip tik žinia apie MacSwi- 
i ney mirtį pasiekė Airiją, kaip 
ir buvo laukta, tuoj ten prasidė
jo visur didelės riaušes ir šau- 

i dymas policijos. Airius 
i labiau sujudino tas, 
tą pačią dieną 
kalėjime pasimirė

dar 
kad 

Cork 
8:30 vai, 

j vak. badaujantis kalinis Joseph 
(Mmpliy. Dar devyni kaliniai 
, badauja tame pačiame kalėji
me ir kas valandą laukiama ir 

: jų mirties. Jie jau 76 dienos

vu gen. Petlura.

Graikijos karalius tikrai ■ 
mirė.

Apie tai oficialiai paskelbta 
ATHENAI, spaliu 25.

Gruzija irgi pasiuntė turkams 
ultimatumą.

GALESBURG, III., spalių
— Illinois Darbo Federacijos | McSwiney jau ne 
konvencija užbaigiamame po- kį buvo patekęs

pirmų sy
kais] i man.

kijos finansų vice ministeris sedyje šiandie priėmė rezoliuci- Pirmą sykį jis buvo areštuotas 
Romanas Rybarski šiandie išva-Į ją, kuri priešinasi japonų im- 1916 m. ir tuo laiko jį daugelį 
žiuoja į Jungtines Valstijas su migracijai į Jungt.Valstijas. J ..................
svarbia finansine misija. Jis 7 .. .. -
galbūt apsilankys ir Chicagoje.1 zoliuciją, kuri išreiškia pagei- kaip vėl būdavo

kartų areštuota ir ištremta An- 
Konvencija taipgi priėmė re- glijon. Vos spėdavo sugrįŠti, 

_ _ ________ ___ r „_____ j areštuojamas
Daug tikimąsi iš šios jo kelio-1 davimą, kad visos uni jos susi- ir ištremiamas. Ir tas viskas 
nės kiton Atlantiko pusėn. rištų tarp savęs tvirtesniais ry- buvo daroma be jokio f^isnuot

Vienu svarbiausių Lenkijos šiais. be Jokio apkaltinimo.

šiandie oficialiai paskelbta, kad 
Graikijos karalius Aleksandras 
pasimirė.

Anksčiau dieną biuletenas sa
ke, kad karalius tiek nusilpęs, 
jog nebėra vilties pagijimo.

Karalius Aleksandras pasi
mirė nuo įkandimo dviejų bež
džionių, kada jis bandė apginti 
nuo jų savo šunį.

True translation filed with the post- 
thaster at Chicago, III., Oct. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonija skubiai 
ginkluojasi.

Nori atpirkti visas Vokietijos 
amunicijos dirbtuves. Tik 

nesusitaiko apie kainą.

BERLINAS, spalių 25. — Pa
sak prof. Otto Poppenberg, žy
miausio vokiečių autoriteto apie 
eksploduojančias medžiagas, Ja
ponija veda tarybas Su Vokieti
ja apie paėmimą 51 nuoš. akci
jų visose Vokietijos dirbtuvėse 
ir mašinose, kurios su laiku ga
lėtų būt? perkeltos j Japoniją.

s lybės Sekretoriui, Washingto- 
ne. — Gerbiamas P. Sekreto
riau: Federuotoji Presą, tai yra 
kooperatinė Amerikos ferme
rių, darbininkų ir socialistų 
laikraščių žinių rinkimo aso
ciacija, gavo žinią, kad jos vy
riausias 
C.osteHo^ 
Scotiand 
ka: kad 
mentai ir raštai priklausantys 
Federuotojai Presai, tapę su
imti ir išgabenti, ir kad duotas 
esąs įsakymas jį tuojau depor
tuoti iš Anglijos.

P. Costello mums praneša, 
kad kuomet jis paklausęs Scot
iand Yardo valdininko, kurs su
ėmė jo popieras, dėl kokios 
p:iežasties taip su juo ir jo 
raštais elgiamos, tai valdinin
kas atsakęs, kad jis manąs, jog j 
esąs toks reikalavimas atėjęs iš n(" vienas nesi jaute saugiu, al- 
Amerikos ^vyriausybės.

Mums taipjau praneša, 
vyriausiojo Federuotosios Pre
sos ofiso Chicagoj archivas ta
po išgriostas aštuonioliką va
landų prieš padarymą kratos 
CosteUos kambariuose Londo
ne, ir kad laiškai, kurie buvo 
musų ofisan atsiųsti nuo Cos- 
lellos, nuo. Paul liauna iš Wa- 
shingtono ir nuo Indijos Lais
vės Draugų, — tapo išvogti. In
dijos Laisvės Draugai yra or
ganizacija, kuriai didžiumoj 
priklauso Amerikos piliečiai . 
kaukaziečių kilmės.

Iš priežasties tokios padėties, I • 11 .. 1 . į 1 VII 11LU1A114 umes norime paklausti ar valstv- . .. \ ,7lar ne formalinių, apie ji Angh- bes departamentas iiaklause ir . , 1 1 *. 1 .... • (>s valdžiai,ar darys paklausima apie prie- , ... . ,
v .... ... . . į -Laiške nieko nesakoma apie

r leikalavimą ištirti visą dalyką.

redaktorius, p. E. J.
patapęs Londone 

Yardo žvalgybos au- 
jo privatiniai doku-

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 25. — Pasak čia gautų žinių, 
armėnai sumušė Turkijos na
cionalistus lygumose prie Ara
rato kalno.

Gruzija pasiuntė ultimatumą 
turkams ir totoriams, grasinan
tį karu, jei jie neištrauks savo 
kareivių nuo Gruzijos rubežių 
ir jei nesustos grąsinę Batumui, žastj tokio pasielgimo Anglijoje j 
Juodųjų jurų pakraštyje. su p. Costello.

Nelaimės.
Mes dar norime paklausti 

ar valstybes departamentas pa- 
I darė Ikada-nors ir kokias-nors

žmonės užmušti ekspliozijoj.1 reprezentacijas, tonnales ar ne-
1 . \ 1 M I A 1 1 « r/» 1 > 1 Aki o■» n t Z\

metais, 
genepa
siuntęs 

valdžiaikablegramą Anglijos 
deportuoti Amerikos laikrašti
ninką, tą darbą butų atlikęs 
HoOver. Bet po kelių priešta
raujančių ofiso darbininkų pa
aiškinimų, kur yra Hooveris, 
pasirodė, kad jis yra New Yor- 
kc ir rengiasi sesti traukiniu i 
Wasliingtoną. Jo pagelbininkas 
“nežino”

Presos
apie Costellos dalyką, 
korespondentai Wa- 
asmeniniai grieštai 
savo pasipiktinimąišreiškė

Amerikos 
valdininkų tęsimu persekioji
mo vienatinės presos asociaci
jos, priklausančios ir operuo
jamos darbininkų klesos. Bet

sižvelgiant į šeimininį padėji- 
mą, kad pareiškus viešą protes
tą prieš laužimą Anglijoje pre
sos korespondento laisvės. Did

žiuma jų pasitenkino pasaky
tinu: “Vistiek mes už kelių mė
nesių atsikratysime nuo šito
kios Wilsono veidmainybės.”

Colby atsakymas.
Washinglonas, spalių 23.

Sekretorius Colby gautame 
šiandie trumpame laiške Fede- 
ruotojai Presai pareiškė, kad 
“valstybės departamentas neda
ro jokių tyrinėjimų apie p. 
Costello, negi niekad nedarė jo
kių reprezentacijų, formalinių

14 darbininkų nušauta
PORT ELIZABETH, pietinėj

t formules, Anglijos valdžiai apie Afrikoj, spalių 24. 14 darbi-
I . .. . .. .v * ninku likn nJmiičfo iv onin Qn

žeista susirėmime su policija ir 
' kareiviais, ištikusiame subatoje 
policijai suėmus Masalababa, 

i vietos darbininkų unijos prezi- 
ų dentą.

CHERBOURG, spaliu 25. geistinumą deportuoti iš Angli- liko užmušta ir apie 30 su- 
4 jurininkai liko užmušti ir 10 i°s P- Costello. 
sužeista ekspliodavus boileriui 
ant franeuzų laivo France.

3 žmonės užmušti.

Mes geidžiame priminti svai- 
, bumą to precedento — jei jam 
' bus leista taip pasilikti — i 
saugumą įvažiuojančių i kitas 
šalis Amerikos laikraštininkų.' " ~
Mes manome, kad ne vienam I Ispanai kaujasi su mūrais, 
kitam Amerikos laikraštinin-1 LONDONAS,

(rREENCASTLE, Pa. spalių
25. — Trįs žmonės liko užmušti
ir 3 sužeisti, kada jų automobi-, nebuvo kliudyta Anglijoje gauta žinių apie 12 valandų 
liūs nušoko wud tilto ir įkrito' į P° mūšių paliaubos. Mes prašo-j mūšį tarp ispanų ir mūrų Mb- 
40 pėdų gilumo griovį. nie valstybės departamento pa- rokoje. Ispanai tame mūšyje

IR Pi a-^nk.7 I"— žinfiS!liU aP’au«°jilnui net(ik0 22 užmuštais ir 105 su-bKAUYKIJ IK I LAIINKJj -laisvės spaudos asmenyse jos žeistais. Murai irgi aplaikė di-
“NAUJIENOS” atstovų užrubežyje, padarant dėlių nuostolių.

spalių 25. —
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KAUNAS.

—Rugsėjo 27 <1. taiikos tod- j 
sėjas nagrinėjo buvusio Mažei
kių ap. viršininko Tučkaus skun 
dą, patraukusio dr. V. Požėlą 
atsakomybėn už tai, kad jis 
Turkų apšmeižęs, dėdamas “So
cialdemokrato" Nr. 16-tam pa
klausima Vid. B. Meisteriui

pranešima apie komendanto ap
silankymą ir jo pareiškimą, 
reiškia savo pasipiktinimą Ro
kiškio Komendanto nusistaty
mu, taktika ir keistu savo pa
reigiu supratimu ir primeną už
simiršusiam p. Komedantui, jog 
mes gyvename demokratinėje 
Lietuvos Bespubkikoje.

Ištrauka iš šio protokolo nu-
del nešvariu Tučįkaus darbų. 
Teisėjas išklausęs abiejų pusių 
pareiškimą, sutiko, Požėlos gi
nėjui pasiūlius, atidėti bylos 
sprendimą iki tam laikui, kai iš
eis valdžios pakelta prieš Tučkų 1 
byla.

—Rūgs. 27 d. karo lauko teis Į 
mas pradėjo nagrinėti 28 asme
nų bylą, kaltinamų dėl komu
nistinės agitacijos varymo ka-

larta pasiųsti Rokiškio Komen
dantui, švietimo Ministerijai, 
Krašto Apsaugos Ministerijai ir 
Steigiamojo Seimo švietimo Ko 
misijai.

Protokolo gale pasirašė;
Mokytojų Tarybos Pirmi
ninkas, Tarybos nariai, tė
vų Komiteto atstovai ii’ 

sekretorius. — į “S.-d." |

riuomenės tarpe.
Rūgs. 26 d. sekmadieni j-j 

vyko didoka demonstracija i 
prieš lenkų veržimąsi Lietuvon. 
Mitingo prakalbose lenkų inva
zija buvo vienodai visų aiškina- į 
ma, kaipo musų dvarininkų! pa-' 
stangos su legionų pagalba gel
bėti savo dvarus. Vienas pro- | 
fesinių sąjungų narys, kalbėda-: 
mas apie reikalą darbininkams i 
dalyvauti gynimosi nuo lenkų, I 
priminė valdžiai ir klerikalams, • 
kad jie, smaugdami darbininkų! 
judėjimą, tik pavojaus metu I 
moka šauktis darbininkų pagal | 
bos. — [“S.-d."]

VILKAVIŠKIS.

ABELIAI.’
Rugsėjo 9 d. buvo atvykęs iš 

Rokiškio Abeliuosna kun. Bum- 
ša. Aš kaipo darbininkas priė
jau prie išpažinties. Pasakius 
savo kasdienines nuodėmes ar
ba užbaigdamas išpažintį ir už
klausė: keno žemę . dirbi?
Aš atsakiau: grafo Pšezdziec- 
kio. Anas užklausė: kur ar 
Abeliuose? Ar žinau, kad visi 
sutraukti sąjungon? Tai kurie 
sustojot sąjungon, tie prakeik
ti; tai verčiau reikia rašytis Kau 
no Darbo Federacijon, tai bus 
žmogus laimingas. Aš jam pa
brėžiau. kas tai tokia Darbo 
Federacija, kad kožnas nutvė-

Bijo darbininkų. Rugsėjo 
mcn. 5 d. kino salėjo kr.-demo
kratų buvo sušauktas mitin
gas. Kviečiami į milingą buvo 
bendrai ir ūkininkai ir darbi
ninkai. Kalbėjo pats kun. Kru
pavičius. Jo visos kalbos ne- 
miniėsiu, bot pažymėsiu tik 
svarbesnes vietas. Pasigyrė, 
kad kr. dem. Seime’yra didžiu
ma, kad ačiū jų dižiinnai jiems 
pasisekė pravesti konstituciją 
su prezidentu, be kurio Lietuva 
negyventų nė dienos ir kad iki 
Kalėtlų pasiseks pravesti že
mės reformą, kuri duos kiek
vienam galimybės už pinigus 
gauti į nuosavybę žemes.

Pabaigęs kalbėli pasiūlė kas 
nori eiti iš 'ribunos Seimo dar
bus kritikuoti. Balsą paėmė 
vienas musų draugų. Bet vos 
tik jis spėjd užlipti ant tribūnos 
ir pasirodyti, kas per vienas, 
kaip iš kampo iššoko kitas Sei
mo atstovas Valaitis, Darbo Fe
deracijos apaštalas, ir išnešęs 
Krupavičiui griežtą protestą už 
davimą žodžio profesines sąjun
gos atstovui, nuvijo mus (Įran
ga nuo tribūnos, esą “vra.svar- 
bosnių reikalų". Beeinant jam 
nuo tribūnos kun. Vaičiu
lis teikėsi ir su pasiten
kinimu pasakyti: “Gerai 
jam, Plečkaičio sėbrui, kad ne
duoda kalbeli". Matyti Ditrbo 
Federacija bijo| (laisvos darbi
ninkų kritikos. Jų pravedamo
ji Seime žemės reforma ^apda
lins darbininkus ne žeme, bet 
elgetos krepšiais, dėlto jie bijo 
musų draugų žodžių. [“S.-d"]

ręs, ar tau kunigas, ar tau po
nas, vis liepia rašytis Kauno 
Darbo Federacijon. O jeigu 
ašiai bučiau įsirašęs Kauno 
Darbo Federacijon, tai mum 
darbininkam butų numovę kailį 
pro galvą dvarponis. J)ar aš 
jam taippat atsakiau: kadangi 
mes sustojom į sąjungą darbi
ninkai, tai galim šiek liek gy
vuoti. Tai onas paklausė: ar tu 
moki rašyti. Aš atsakiau: ne
moku. Tai onas taip pasakė: 
jei nemoki rašyti, tai taip ne
kalbėk, be tu esi nesupratingas. 
Tai tada onas pasakė: neduosiu 
išrišimo. Tai aš jam tap pasa
kiau: kadangi neduosi išrišimo,

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tek: Boulevard 9244
J

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonoląs, ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Phone Canal 257
ROKIŠKIU.

Rugsėjo mėli. 16 d. atėjo į 
gimnazija Rokiškio karo komen 
dantas p. Giedravičius su p. 
Pšezdzieckiu. įėjęs į mokyto
jų kambarį paprašė pavelyti 
apžiūrėti gimnazijos butą. Di
rektorius parodė klases. Komen 
dantas, apžiūrėjęs butą kreip
dama ne tai į direktorių, ne tai 
į P.sezdzieckį, tarė: “Komcndan 
turai butas perdidelis." Di
rektorius supratęs iš jo žodžių, 
kad komendanto apsilankymo 
tikslas — pasižiūrėti ar dabar 
tinis gimnazijos butas tiks ko- 
kenda.'iitun.V, ar lne,pastnbėj>(/, 
jog čia yra gimnazijos butas ir 
gimnazija iš jo kelties nė nema
nanti. Komendantas į tai at
sakė: “Neužmiršk tamsta, kad 
dabar karo stoviu ir aš galiu ką 
noriu iš buto iškelti, komendan- 
dantas dabar tai “Car i Bog".

Gimnazijos Mokytojų Tary
ba, apsvarsčiusi -direktoriaus

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.

.. ............................................... ■■■■■ /

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk Šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių ąiutai $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. Šubato- 

mis 8 syto iki 10 vak. Nedėliomi? 
8 ryto iki 6 vak. 1

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

tai gal nėra reikalingas. Taip 
ir užbaigom.

1. darbininkas, ' gyvenantis 
Abelių dvare.

Red. prierašas. Dedame lą 
korespondenciją, nemainydami 
nei jos turinio, nei, budo, tik pa
taisę gramatikos klaidas.

-L “S.-d. j

Pavojaus valandoje.
“Socialdemokratas" rūgs. 30 

rašo
• Ateina musu lenku d vari- c c
ninku vedami legionai Lietuvos 
plėšti, jos laisvę atimti. Visi 
piliečiai, kuriems brangi kraš
to laisvė stos į griežtą kovą su 
lenkų grobikais imperialistais, 
su musų išgamomis dav rinki
kais, kuriems jų luomo reika
lai ir dvarai labiau rupi negu 
krašto nepriklausomybė ir jo 
piliečių laisvė. Visos partijos, 
valdžia ir Seimas šaukia ginti 
Lietuvą nuo svdtimų užpuolli- 
kų. Ir darbo federacijos atsto
vas vakar šaukė į minią, kad 
visiems reikia eiti mušti tuos 
“šėtonus", ant vietos padėti 
kiekvieną,* kurs juos užjaučia, 
jiems padeda.

Darbininkai turį savo klasės 
sąmonę kovodami sų buržua
zine tvarka, jie visi stoja prieš 
dvarininkų klasės viešpalaivi
nių valstybėj — visliek, ar tie 
dvarininkai bus iš kitur atėję 
užpuolikai, ar “savi" pardavi- 
kai —ar lenkai, rusai, ar lietu
viai. Ir jie kovos, nepadės gink 
lo tol, kol nepasieks savo tiks
lo, nenyvers kapitalistų ir dva
rininkų klasės viešpatavimo, ne 

i ves socializmo tvankos. Ir 
šioj pavojaus valąndoj musų 
darbininkai pasiryžę stot į griež 
lą kovą su besiveržiančiais' dva
rininkų vedamais legionais.

Bet mes klausiame “smar
kiosios" daibo federacijos ir vi-

/•/» d u, u lako
. I ''jŲ V • \ •/ . r TO V ?•* '?• .
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Silpni Inkštai
gali boti prnŽasJIu daug Ilgu, knrjoa apgl- 

' telkSU per skausmą strlenu. ISblyikusla. 
pageltanavoalg oda, sutinimu aplink riešų, 
skaudinga llaplnima ir patinimą akiniu 
vokti. Kaip tik pajusi kad lokiui Betvar
ki, ne gaiBiok laiko ir gauk

Severa’s
■LedsyL

(pirmiau žinoma kaipo Sevoros Gyduolė 
nuo Inkstu Ir Kepenų), per ketures de
šimt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai tais! yvaires ligas InkBtu ir pūsles. 
Tūkstančiai ligoniu pasinaudot ir palik* 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi m torus, 
75 centai Ir $1.25. Kožnol aptlekoi,

W F StVERA ČO.
CLDAR RAPIDS, IOWA

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

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

ant dugno kiekvieno pakelio. 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1 725 W 18th 
St., Chicago, 111. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

PALIKTA STORAGE’Y
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
inėtai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(pftrlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavuą 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4
IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

so jų krikščionių-demokratų 
“bloko,’ kurio rankose yra kraŠ 
to valdžia, driko jie tik dabar 
kviečia darbininkus j griežtą 
kovą su dvarininkais ir savo 
“Laisvėj" (Nr. 198) skellbia, 
kad “netoli ta valanda, kurioje 
pasireikš radikalės priemonės". 
Mes neužmirštame tos valan
dos, kada jie, jų valdžios agen
tai ir šnipai turėjo ir tebeturi 
“radikales priemones" tik kla
siniai susipratusioms darbinin
kam ir jų klases organizaci
joms. Ji<( varžė ir tdbevaržx> 
darbininkų klasės profesinį ju
dėjimą,

[Cenzuios išbraukta]
Arli Šimto linkstan

čių į profesines sąjungas orga
nizuotų darbininkų, paėmę gink 
lūs, su trupintų-besikeliančią iš
gamų dvarininkų klasės galvą, 
padėtų musų Jariuoinenei a il
gint i kraštą nuo lenkų imperia
listų.

Bet mes* labai abejojame, ar 
ir šioj krašto pavojaus valandoj 
atsidarys “smarkiosios!" fede
racijos ir “galingojo" bk^ko 

akys. Jei jie jr šiuo momentu 
ardys darbininkų klasės vieny
bę, jei ir dabar klasiniai susi
pratusių darbininkų nepripa
žins krašto piliečiais ir neduos 
jiems piliečių teisių, tik nulys 
kelią “į Maskvą" ar į kalėjimą 

patys savę tekaltina, jei sve
timi užpuolikai parodys jiems 
patiems kelią netik į ten, kur 
jie dar nenuėjo, bet ir iš ten, 
kur jie šiandieną “viešpatauja".

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

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

PARDUODAME I
Uu Į

Laivakortes .
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor- I 
macijų rašykite sekančiu adre- a 
su:

LITHUANIAN SALES g 
CORPORATION | 

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass. Į

Užrašome Lietuvos laikraščius. ;
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Pinigai Iš 
Kėnoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kėnoshos 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-

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

4

Pinigai Išmokėti 
Lietuvoje

Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iŠ Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iŠ Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:

■

Antanas Lapinskas Monika Petrauskiene Veronika Navickienė
AIexandras Vitkauskis Mikolas Malinauskas Z Vincentas Jašiunas
Adelė Ramanauskaitė Petronėlė černauskaitė Kazim. Dailidonis
Veronika Sadauskienė Magdalena Rutelionienė Petras PoceviČia
Ona Petrokienė Magdalena Stancikiene Tad. Šimkus
Jonas Zavistauskas K. V. Paulinius Petras Petruševičia
Antanas Balčikonis Stan. Kazlauskis Veronika Anižiene
Barbora AlasaviČienė Ant. Pečukėnas Kazimieras Masiulis
Viktorija Butkevičienė Elzb. Kasparavičienė Franciškus Sadauskas
Kazimieras Urzas Barb. Smalinskienė Povilas Jakubauskas
Mikolas Račila Ona Sereikienė Julijona Petrukaitienč
Ignacas Tamašauskas Motiejus JRtičas Petronėlė Užkuraitienė
Petras Laurušis Domicėlė Martinkienė Martinas Pangonis
Helen Karbovskaitė Marijona Jučaite Marijona Nameikienė
Jonas Dailidonis Juozapas Liksna Juozapas Kulpinskas
Jokūbas Juodaitis Petras Jončius Andrius Liukpetris
Vincas Januškaitis Martinas Tunaitis Barbora Kulišauskienė
Ona Mačiukevičienė Vincas Kaminskas Izidorius Grybinas
Emilija Grebliauskaite Ona Stankevičiene Jonas Vencius
Juozas Karazė -—Petronėlė Matelienė (2) Juozas žemaitis
Marijona Meiliunaičia Antanas Daubaras Motiejus Girdžius
Jonas Mačiukevičius Mikolas Misiulis Petras Pocius
Veronika Milašauškienė Petras Karpus • Anielė Puidokienė

.Viktoras Survilas /\nt. Miežlaiškis Ona Eičienė
Adomas Slavinskas Agn. Žukauskiene Petras Preskinis
Marijona Gatuveskiene Juozas Sukoskas Stanislovas švagždąs
Valerija Talmantaitė Jonas Krakis Vinc. Stanevičia
Elzbieta Martinkonienė Juozapas Pilipas Marijona Nacius
Levonora Malkovienū Juozapas Maliorius Antanas Urbanavičia
Mykolas Jocius Ignazas Rindzevičius Ona Lodienė
Jonas Stankevičia Jonas Lubauskis Franc. Šimkus
Mikolas žemaitis Aneta Rungis Pranciška Nakrošienė
Juozas Avulis Pranas Križkus Uršulė Pavėsienė
Marijona Valinskiutč Stanisl. Juškis • Antanas Antanaitis
Teklė Liutkaitė Nikod. Snabaitis Pranciška Urbienė
Jonas Urbonas Franc. Meškauskas Juozas Mališauskas
Mare i o na Dapkus Jonas Truncus Antanas Bartkus
Mariona Andrijauskienė Urs. Ivanauskienė \ Ona Kurauskienė
Alfred Juškevičia Vincas Jokubauskas , Jonas Bražas
Elzbeta Matelenė Juozapas Daukintis Teklė Mačiulikė
Barbora Buneckienė Roz. Gaidjurgaitė Jieva Izok
Ona Knitienė , Tam. Čepulis Vilis Vedrinas
Marijona Skurdelaitė Jonas Sakalauskas Ambr. Šimkus
Juzefą Skurdelaitė Franci.škus Barškis Urš. Stulginskiutė
Ona Milcikienė Ona Kirlienė Peronelė Katkauskienė
Ona Nokšiene Dom. Morkevičienė Jonas Mosteikis
Ona Štreimikienė Juozapas Gailius Jonas želvis
Ona Jankauskienė Marijona šadauckiene . Kotr. Skirgailienė
Antanas Jankauskis Jurgis Gurskis Mikolas llevičia
Jurgis česna Juzefą Budriene Teodora Braziene
Kazimieras žvirblis Jieva Kulvinskiene UrŠ. Stasiulaitienė
Alena Tautkaite Viktorija Railienė Ant. Zapitauskienū
Juozapas Belskis Terese Jakučunienč Jul. Hermanavičia

. KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramones Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 

■ per Naujienas pinigus i vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie- 
- tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laikę ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje. / . . . ,

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutįnis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius į markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o~ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

- NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais per žmones, 
kurie pažįsta savo biznį yra da- | 
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau trinks-1 
nio ir šiukšlenimo, negu kad , 
jus turėtumėt namuose popic-1 
riuotojus arba malevotojus.

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

Nėra šiukšlių arba jokių ne-
parauk urnų jums ir kaina yra 
daug žemesne negu jus tikitės.

ii tikrą kainą, jei jus* norite.
Phone Normai 2022

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai ’ 
6031 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6057

DR. BOBK’S PANACEA
ra šeimynos gyduolė, didelės ver 
s delei reumatizmo, vidurių ne 
malimo, kataro ir pūslės ligų.

RED CROWN PHARMACY 
4552 So. Ashland Avė.

šitą yra kokybė 
Mes duodame tiktai 
GYDUOLES.

« vaistinė.
GERIAUSIAS

Mps gvarantuojame 
VISOKIUS savo pardavimus.

pasiklausk savo daktaro apie mus

S. A. MANK()\VSKIS 
Prescription Drug Store 

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

Chicago, UI.
Telefonas ('anai 4946

■ Tel. Canal 2975—2S

Just
■ WH!S1

VVHISTLE BOTTLING CO.
116 W. Kedzie St.HALL BROS DENTISTAI

6300 So. Halsted St.

Tol. 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 aprėdalua 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 973
UNION APTIEKA

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

Tūkstančiai žmonių ty
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex-

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

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

BIZNIO APŽVALGA.

The Uline s Artificial 
Limb Co.

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

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

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES gg* BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

BANKAS
ant kampo 47os 
ir Ashland A v. 

Chicago.

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

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

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ

Kepures, pirštines ir vyri} mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 So. Leavitt St.

fATTDF STORAS KAKLAS llVl i JaJu sutinu gilės 
išimamos be peilio, skausmo arba 
sirgimo. Jus galit išbandyti ant 
musų riziko. Goitrene išgydo vi
sai, net ir užsisenėjusias ligas, be 
jokio ištinimo.
Nieko nekainuoja jeigu neišgydoma 
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk jį 
kol nepasiekė širdies, gerklės arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knvga 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 O1L LAND LEASES
Yra pamatiniai bonai (securi- 

ties) aliejaus 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”

Oil Fields Leasing Association 
Illinojaus Korporacija 
117 Nori h Dearborn St.

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilnų marketų kainą 

su nuošimčiu.1
R. I. POLLAK & CO.

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

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

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

Phone Boulevard 7692

Atydos!
Ar jus turite šeimynų? 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.

Dėlto, kad daugelis biznierių 
turėti savo apskelbimus ant šio 
lapio — Savaitinės Biznio Apžvalgos 

šiame puslapyj labai mažai vietos 
teliko pačiai apžvalgai. Todėl mes 
neužilgo padidinsime Biznio Apžvalgų 

i ir vietoj vieno puslapio turėsime net 
■ ištisu du puslapiu. Padidinę Apžval- 
' gą, tikimės joj duoti žingeidžių žinių 
i visiems, kas tik seka ar svarsto 
1 nio reikalus.

PA DIDI NO KAPITALĄ.

Nuo $500,000 iki $750,000.

nori 
pus-

biz-

Beabejo bus svarbu žinoti lietu
viams, draugams ir depozitoriams, 
Peoples Bankos, kampas 47-tos ir Ash
land Avė., kad pamatinis bankos ka
pitalas dabar padidintas nuo $500,000 
iki $750,000. Bankos kapitalas yra tai 
pinigai, tikrai sumokėti akcininkais 
(stockholders), kaipo užtikrinimas už 
padėtus pinigus. Jis stovi kaip ko
kia galinga apsaugos siena, kuri sau
goja depozitorius nuo praradimo sun
kiai uždirbtų centų. Padidinimas ka
pitalo — reiškia padidinimas apsau
gos. Tolimesnis užtikrinimas saugu
mo yra tas, kad akcininkų privalu
mas yra ant tolygios sumos, kas su
daro $1,500,000 apsaugos depozitoriu 
pinigams Peoples Banke.

Pridėjus prie to dar Valstijos Prie
žiūrų ir tą faktų, kad tarpe jos akci
ninkų ir direktorių, randasi žmonės su 
dideliais biznio ir finansų interesais, 
kas duoda didžiausį saugumų bankai.

Bankrotai.

Bėgyje pirmų devynių mėnesių šių 
metų Suvienytose Valstijose buvo 
5,283 bankrutų. Peniai metais tuo 
pačiu laiku buvo tik 4,856 bankrutų. 
Skolų subankrutijustos firmos šiais

PERSIKĖLIMO IŠ
PARDAVIMAS.

Ateikit pirma musų per
sikėlimo ir pasinaudokit 
dideliais bargenais

ARMY ir NAVY 
KRAUTUVĖJE

4713 So. Ashlahd Avė.

GERK

Su tikru skoniu

C. K. CLAUSEN 
Expertas Rupturų

Išdirbęjas 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup
turų. po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
ir platės dėlnenormalių kūno dalių, 

kojų. Specialė 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.

metais turėjo $166,577,471, o perei
tais metais turėjo $86,947,608. Rugsė
jo mėnesyj Šių metų bankrutų buvo 
677, o pereitais metais rugsėjo mėne
syj bankrutų buvo tik 473. Didėjan
tis bankrutų skaičius prisideda prie 
rodymo, kad biznis apskritai slenka 
žemyn.

savo logiškos išeigos, būtent, kad biz- | 
nis ir toliaus puls, l>et po nupuolimo 
sulig naturales reakcijos eis vėl vir
šun į dvejota ar trejatų motų nuo da
bar.”

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

The
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie, 
tarpe bunkerio ir 

rio.

Kūdikis pardavimui.

Nauja Lietuvių Korporacija.

Waukegane šiomis dienomis tapo 
inkorporuota lietuvių bendrovė vardu: 
Lietuvių Ko-operative Pirklybos kor
poracija; angliškai Lithuanian Co-ope- 
rative Trading Corporation. Adresas: 
1015 Eighth Str., Waukegan, 111. Ka
pitalas $15,000.00. Uždavinys: parda
vinėti valgomuosius daiktus ir tt. 
Įsteigėjai: Antanas J. Sutkus, J. M. 
Leskis, S. A. Misiūnas, M. Makaus- 
kis. Korespondentas: A. V. Smith.

Tokiu vardu yra parašytas Ivano 
Abramsono puikus veikalas, kurs bus 
rodomus paveiksluose Casino Teatre, 
3506 So. Halsted Str. Nepraleiskite 
šio “šo”.

Ar algos eis mjižyn?

KĄ REIKŠ RESPUBLIKONŲ IŠRIN
KIMAS BIZNIO ŽVILGSNIU.

Prietaringi žmonės labai daug vil
ties deda ant rinkimų. Sako, “repub- 
likonus išrinks, tai bus geresni lai
kai.” Arba “o, po elekšinų tai vis
kas pasitaisys.”

Tečiaus ištikrųjų nuo “elekšinų” 
biznio pasitaisymas ar pagedimas vi
sai mažai tepriklauso, o kas dėl re- 
publikonų, tai laukiama, kad jie vieną 
dalykų tegalės atlikti, būtent, suvar
žyti darbininkų judėjmų ir griežtai 
numušti darbininkams algas.

Garsus kapitalistų patarėjas, statis
tikas- Babson štai ką sako apie rin
kimus ir biznį: “Darbininkų nusi
statymas yra labai nepageidaujamas 
dalykas bizniui. Republikonų valdžia 
prismaugs darbininkų spėkų ir tokiu 
budu laikinai galės nemažai pataisyti 
biznį. Būt tokia politika tik tiek te
reiks, kad iš pusės darbininkų įvyks 
vėliaus eksplozija. Iš kitos pusės, 
jeigu pasiliks valdžia demokratų, tai 
dabartinis padėjimas eis tiesiai prie

Kada eina mažėjimas kainų ir gy
venimas ketina pasidaryti pigesniu, 
visiems rupi klausimas: ar darbinin
kų algos eis mažyn ?

Apskritai galima sakyti, kad algos 
bus mažinamos. Tik prie šito reikia 
pridėt pastebėjimą, kad no ant syk, 
no visur, ir no visų darbininkų.

Daugelyje pramonių jau dabar yra 
mažinamos algos. Kėsinasi sumažin
ti algas net tokios pramonės, kurios 
visai to neprivalėtų daryti. Pavyz
džiui, Stock Yardai jau iš dalies yra 
numažinę algas ir nori atsiekti, kad 
butų atmainytos teisėjo Alschuler nu
sprendimas apie algų pakėlimų, nors 
Stock Yardų biznis mažiausia reika
lauja algų mažinimo, nes krizis Stock 
Yardų visai nėra palietęs ir rodos 
pė nepalies.

Iš kitos pusės yra žinoma, kad stip
riosios unijos, padariusios kontraktus 
su korporacijomis, turi aprūpinusios 
savo sąnarių algas ilgesniam laikui. 
Pavyzdžiui, spaustuvių unijos turi 
kontraktų su savo bosais (bent Chi- 
cagoje)pagal kurio algos negali būti 
mažinamos, o anaiptol galėtų būti pa
keltos sekančių metų vasario mėnesy
je.

(Bus toliau)

State Bank 
draugiš- 
turi būti 
depozito-

Lietuvys Akių žinovas
JUS AKYS yra jums brangiau

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

patarnauju kuoteisingiausia.
Egzaminavimas ir patari, 

rimas dykai.
DR. JURGIS SERNER O. I).

— Chernauckas —
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

1131 Stevans Building
17 N. State S’t., Chicago, III. 

Tel. Central 203.

Pirma demonstracijos lekcija
Puiki ateitis automobilių dirvoje

Suteikiama per
a «*’’ < > * ijį* »4|

Chicagos geriausių automobilių 
mokyklų.

FEDERAL ASSOCIATION OF 
AUTO ENGiNEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard

THE FAIjCON
CIGAR FACTORY

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

4644 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

—J

Phone: Lawndale 1744

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. Jį
* Chicago. ” 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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 darbų.

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankyti.
37 So. Dearborn 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 užsilikimas 

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 buvusia Siegel Cooper 
už vienodų kainų $89.50 
ant lengvų išmokėjimų.

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

Delei draugiškų patarimų 
— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St.

Pagalvok apie jį 
Geriausia artistų trupa 

Suvienytose Valstijose.
Lošia lošimų vertų $3.00 

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

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

už

PUIKIAUSIS RAUGALAS 
IR APYNIAI 

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted St.

Chas. Volker

Ar kenčiate nuo prasto 
O apetito, užkietėjimo ir tt. 

ATrlner’s American 
™Alixk of Bitter Wine 
■ntR U Yra labiausiai užtildama 

gyduolė.

Parduodama visose 
vaistynėse.

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, vietro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

Phone Drover 215 
S h a n k s

, Music Store,

Fonografai, le 
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.
Atsišauk it 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. Geriausia 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.

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiauD R. B E R N

4558 So. Ashland Avė., 
Kampas 4Gth 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 VV11ITNEY
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 teisinga į svei|cątą. 

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY
422 So. State St.

Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas 
dien. Nedčliomis — 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.

u CASINO • TEATRAS ■ 
j; 3506 So. Halsted St. ■
■ Specialiai panedėlyj ir J 
H utarninkįe, spalio (Oct.) 25 ■
■ ir 26 Ormer Locklear los £u
n “The Skywayman”, taipgi ■ 
“ 2 parodymu komediją.

Specialis lošimas dieno- | 
J mis panedėlyj, seredoj ir b M U
B subatoj.
OBBBBBBBBBBBBBBBBBSB

r----------------------------------------------- -s
Phone Boulevard 6878

A. HOLZMAN
The National Raincoat Co. Not inc. 

of Chicago
Guminių rūbų išdirbėjai

3631 So. Halsted St.
k__ ____________________________ /

Z ..- .... ........
ANTON FUERST and CO.

Parduoda namus, apsaugo 
nuo ugnies

4153 W. 26 St.
2410 So. 52nd Avė

Į-------------------

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■* 
“ ADAM M. MACARUS J
■ NOTARAS ■ 
b 3256 S. Wallace St., Chicago ■

Parduodu laivakortes, " 
“ siunčiu pinigus į visas ”
■ pasaulio dalis. Apdrau- ■
■ džiu, parduodu žemės ir ■ 
b namus, skolinu pinigus. ■ 
"■■■■B■■■■■■■■■■■■■■

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

Užlaikome ir taisome rašymui 
plunksnas visokių išdirbimų.

31 N. Dearborn St.
Phone: Central 5420
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Kankinys dėl 
Ąirijos laisvas.

Spalių 25 d. numirė Brix- 
ton’o kalėjime Terence Mac- 
Swiney, Airijos miesto, Cor- 
k’o, mayoras. Tai buvo 74-a 
jo bado streiko diena.

MacSvviney numarino sa
ve badu, kovodamas prieš 
Anglijos despotizmą už sa
vo šalies,’ Airijos, laisvę.

Lietuvių spaudoje buvo 
daug kartų rašyta apie tą 
pastebėtiną bado streiką. 
Visi musų laikraščiai, žino
ma, išreiškė savo simpatiją 
didvyriškam airių kovoto
jui; atsirado išviso tiktai 
vienas laikraštis, kuris mėgi 
no apdrėbti jį purvais, ir pa
reiškė “susipratusiam pro
letariatui”, kad MacSwiney 
turįs “daug lašinių ant pil
vo” ir kad jo badavimas esąs 
“mulkių mulkinimas”. Šito
kio chamizmo tur-but nebu
vo jokiame kitame laikraš
tyje, ne tiktai lietuvių, o ir 
viso pasaulio. Tas visus 
chamizmo rekordus sumu
šęs laikraštis, žinoma, yra 
Brooklyno “Laisvė”.

Kas buvo Cork’o mayoras 
ir kodėl jisai pasiryžo numa
rini save badu, apie tai ran
dame sekančių žinių žurna
le “Pearson’s Magazine”, 
lapkričio mėnesio laidoje:

“P-as MacSwiney”, skai
tome tame žurnale, “yra 
įžymus airių demokrati
jos vadas, parlamento na
rys ir Sinn Fein organiza
cijos viršininkas. Pirmu 
kartu jisai buvo suareš
tuotas ketveri metai atgal. 
Jisai tuomet buvo nuga
bentas, be tardymo ir ap
kaltinimo, į Wakefield’o 
kalėjimą, Anglijon. Už 
keleto mėnesių buvo pa
leistas, ‘be jokio paaiški
nimo arba pasiteisinimo’ 
(iš Anglijos pusės).

“Praslinkus keliems mė
nesiams, jisai vėl buvo su
areštuotas ir deportuotas. 
Jisai pabėgo, buvo vėl sū

imtas ir nuteistas devy
niems mėnesiams už pra
kalbą, kurstančią prieš 
valdžią.

“Vieną mėnesį 1918 m. 
jisai buvo paliuosuotas 
delei silpnos sveikatos, bet 
sekančiame mėnesyje bu
vo vėl suareštuotas. Del 
ligos jisai vėl buvo paleis
tas, bet prie kalėjimo var
tų vėl suareštuotas ir iš
gabentas, be tardymo ir 
apkaltinimo, į Angliją.

“Sekantį pavasarį vėl 
buvo paliuosuotas, ‘be pa
aiškinimo arba pasiteisi
nimo’. Rudenyje 1919 m. 
ir sekančiais metais ketu
ri warrant’ai buvo išleis
ti prieš jį. Paskutinis jo 
suareštavimas ir ketvirtas 
deportavimas Anglijon į- 
vyko šių metų rugpiučio 
mėnesyje. Ar tad reikia 
stebėtis, kad jisai marina 
save badu, protestuoda
mas prieš tokį neatlaidų, 
nelegalį ir piktą persekio
jimą?”
Žiaurus Anglijos despo

tizmas užmušė MasSwiney.
Airių kovotojo badavi

mas atkreipė j save viso pa- 

šaulio domę. Jisai tęsėsi ne- 
paprastai ilgai. Daktarams 
ir paprastai publikai buvo 
nuostabu, kaip gali žmogus 
išgyventi be maisto ištisą 
eilę savaičių. Bet tai yra 
medicinos klausimas. Jeigu 
MacSwiney ir buvo duoda
ma paskutinėmis badavimo 
savaitėmis koks-nors pastip
rinimas, tai tatai juk tiktai 
prailgino ir padidino jo kan
čias. Palengvas marinimas 
savęs badu yra baisiausia 
kančia, kokią galima sau įsi
vaizdinti.

MacSwiney atidavė visa 
ką galėjo savo idėjai, savo 
tautos laisvei. Jo vardas 
bus užrašytas istorijos la
puose, kaipo vieno didžiau
siųjų kovotojų už žmonijos 
progresą. Jo kančios ir mir
tis bus amžina dėmė Angli
jos despotizmui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, IIP., Oct. 26, 1920 
as i*equired.by the act of Oct. 6, 1917

Lenkijos imperia
listų veidmai
niavimas.

Kada gen. Zeligovvskis 
užėmė Vilnių, tai lenkų val
džia paskelbė, jogei tatai 
įvykę be jos pritarimo ir net 
prieš jos valią. Lenkų agen
tai tuomet aiškino pasauliui, 
kad kariuomenė, kurią vedė 
gen. Zeligowskis, susidėjo iš 
“dviejų lietdvių ir baltgu- 
džių divizijų”.

Dabar tečiaus jau visi ži
no, kad tie kareiviai buvo ne 
lietuviai ir ne baltgudžiai, o 
reguliarės ’ lenkų kariuome
nės dalys.

Žinome da ir kitą faktą. 
Telegramoje, kurią gavA Lie 
tuvos atstovybė iš Kauno 
(vakar tilpo “Naujienose”), 
sakoma:

“Dabar lenkai turi su
koncentravę Vilniuje nuo 
septynių iki dešimties di
vizijų kareivių”.
Matote: iš “dviejų divizi

jų” jau pasidarė septynios 
arba dešimtis divizijų! • \

Tat reiškia, kad lenkai ar
ba melavo pradžioje, saky
dami, kad tiktai dvi divizi-

Jeigu Lietuva atsigins. jos įėjo į Vilnių, arba jie da- < v ______ „__
ve Zeligow/kiui dar pustu- nuo lenkų, tai Francijos im- 
zinį divizijų po to, kada ji
sai jau buvo užėmęs Vilnių. | sijai.

Taigi nėra abejonės, kad ’’ 
lenkų pasakos apie menamą 
gen. Zeligowskio “savavališ
ką žygį” yra grynas humbu- 
gas, sugalvotas vien pasau
lio akių apdumimui.

Zeligowskio avantiūrą su- 
pienavo Varšuvos ponai, no
rėdami sudraskyti Lietuvą 
arba ir visai pasmaugti ją. 
Lenkų gaujos eina jau net 
ant Kauno!

Šiandie yra sprendžiamas 
Lietuvos gyvybės ar mirties 
klausimas.

Lietuviai preziden
to rinkimuose.

Lietuviai darbininkai, su
prantantys savo klesos rei
kalus, balsuos ateinantį ant
radienį už socialistų kandi
datą, Debsą. d

Bet kaip balsuos lietuviai 
nedarbininkai ir tie lietu
viai darbininkai, kurie ne
paiso savo klesos reikalų? 
Iki rinkimų dienos jau beli
ko tiktai savaitė laiko, todėl 
reikia jiems rimtai pagalvo
ti apie tai.

Kaikurie musų politikie
riai ragina lietuvius balsuot 
už demokratą Cox. Jie siun
tinėja piliečiams laiškus, ku
riuose aiškina, kad demo
kratų kandidatas pasižadė
jęs kokiam tai lietuvių “at
stovui” remti Lietuvos ne
priklausomybę.

Tai yra tuščias žmonių 
mulkinimas. Kapitalistinių 
partijų kandidatai prieš rin
kimus visuomet prižada ge
riausių dalykų, bet jie nie
kuomet nepildo savo žodžio. 
Apie politikierius reikia 
spręsti ne pagal jų žodžius, 
o pagal jų darbus; ir ne tik
tai pagal jų pačių darbus, o 
ir pagal darbus tos partijos, 
kuri juos remia.

P-as Cox iki šiol dar nėra 
nieku pasižymėjęs, kaipo 
mažųjų tautų užtarėjas. O 
jo partija, ta partija, kurios 
rankose šiandie randasi ša
lies administracija, pasiro
dė, kaipo didžiausias mažų
jų tautų nevidonas. Prieš 
lietuvių tautą ji nusidėjo 
ypatingai, remdama Lietu
vos plėšikus, lenkus.

Kiti lietuvių politikieriai 
varo agitaciją, kad lietuviai 
piliečiai balsuotų už repub- 
likonų Hardingą, kad htker- 
šinus demokratams už jų 
piktus darbus. Bet kuo yra 
geresnė republikonų politi
ka? Ar Hardingas, jeigu 
bus išrinktas prezidentu, 
neis išvien su Europos impe
rialistais, kurie smaugia ma
žąsias tautas?

Anądien mes nurodėme, 
kad Francijos politikos vei
kėjai jau išanksto mėgina 
užmgesti ryšius su republi
konų kandidatu; ir jisai gi
riasi, tuo ir didžiuojasi. O 
Francijos politika šiandie 
yra aiškiausias imperializ
mas. Franci ja šelpia Rusi
jos kontr-revoliucijonierius, 
stengdamasi atgaivinti “ne
dalinamą Rusijos imperi
ją”, t.’ y. palaidoti Lietuvos, 
Latvijos ir kitų mažųjų tau
tų nepriklausomybę.

Tuo pačiu laiku Francija 
remia Lenkiją, kuri nori pra
ryt Lietuvą.

perialistai duos ją suėsti Ru- 
Ir su šitokios politi

kos atstovais sėbraujasi po
nas Hardingas.
/Balsuot už Cox’ą arba už 

Harding’ą reiškia balsuot 
už imperializmą, už Lietuvos 
pragaištį.

Joks lietuvis negali to da
ryt,/ jeigu jam ištiesų rupi 
savo gimtosios šalies laisvė.

Kiekvienas pilietis, kuris 
yra imperializmo priešas ir 
Lietuvos laisvės pritarėjas, 
turi balsuot prieš kapitalis
tų partijas.

Aiškiausias kapitalistų 
partijų priešininkas kandi
datų liste yra socialistas

Nutaria, kad lietuvių darbi
ninkų pareiga yra visomis jie- 
gomis remti Lietuvos kavą prieš 
Lenkų imperialistų užpuolimą; 
ir taipgi

Nutaria dalyvauti bendroje 
Chicagos Lietuvių Dcnionsti un
cijoje spalių 31 <!., rajono val
dybos praneštomis sąlygomis; 
ir, pagalios,

Nutaria, kad dalyvavimas lo
ję demonstracijoj nereiškia iš
sižadėjimo tos pozicijos Lietu
vos valdžios klausimu, kurią iš
reiškė paskutinis L.S.S. suvažia
vimas ir L. S .S. Pildomasis Ko
mitetas.

A. žymontas, Pirm.
J. J. Čeponis, Sekr.

Skaitytoju Balsai
[I/i Išreikštas štamo skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

'balsuoti kiekvienas lietuvis.

LSS. VII! Rajono 
Konferencija.

(Spaudos komisijos pranešimas)
Chicago. — L.S.S. VIII Rajo

no Konferencija įvyko nedėlioj, 
spalio 21, Liuosybės Svetainėj, 
1822 Wabansia Avė., Chicago.

Konferencija prasidėjo 11 vai. 
ryto. l?ose<lžius uti<hire o»rgaxii- 
za torius d. A. Zymoulas. Pusk ir 
ta Mandatų, komisija, d.d. D. 
Shalkus, .1. P. Markus ir P. Gu
ra, peržiūrėję ir sutvarkę man
datus paskelbė ,kad konferenci
joj dalyvauja 24 delegatai nuo 
8 LSS. kuopų. Re to, spren- 
džianiasai balsas suteikta dar 
Rajono organizatoriui ir sekre
toriui.

Spaudos Komisijoj) išrinkta 
tie patys nariai kaip ir mandatų 
komisijai.

Protokolas praeitosios kon
ferencijos priimta, taipgi priim
ta ir Ccn tralinio komiteto ir į- 
vairių komisijų raportai.

Nominuota konferencijoj 
riai į Cent valinį Komitetų ir 
likta kuopų referendumui
tvirtinti kartu su protokolu.

Nutaria, priimant tam tikrą 
rezoliuciją dalyvaut Chicagos ir 
apielinkės 1/ietuvių rengiamoj 
protesto) demonstracijoj prieš 
lenkų imperialistų puolimą ant 
Lietuvos.

Nutarta atspausdinti agitaty- 
vinių lapelių krašto rinkimų 
kampanijai.

Nutarta pasiųsti paraginimą 
L.S.S. Pildomo j am Komitetui, 
kad pasirūpintų L.S.S. vardu 
parsikviesti iš Lietuvos kalbėto
ją, kurs galėtų apkeliauti čia

na-
pa- 
pa-

m si ir prakalbomis.
Nutarta surengti prakalbų 

maršrutą L.S.S. VIII Rajone.
Konferencija užsidarė trečią 

valandą po pietų.
Spaudos komisija
J. P. Markus, P. Gura, D.

SHatkus. x

Rezoliucija apie 
Lietuvą.

Priimta L.S.S. VIII Rajono 
Konferencijos spalių 24 d.

Kadangi lenkų kariuomenes 
dalys užėmė Vilnių ir veržiasi 
Lietuvos giluinon, teriedamos 
jos žemę, ir bedamos jos pilie
čių kraują;

Kadangi šitas plėšikiškas Len 
kų žygis aiškiai rodo jų norą 
sud'rąskyt Lietuvą ir uždėt jai 
savo jungą;

Kadangi kartu su Lenkų le
gionais eina daugelis Lietuvos 
dvarininkų, kurie tikisi galėsią

rus nuo konfiskavimo, ir at
gauti savo galybę Lietuvoje;

Kadangi to dėl grūmojo pa
vojus Lietuvai netekti savo ne
priklausomybes ir jos darbo 
žmonėms pakliūti po dvarinin
kų jungu, — lai L.S.S. VIII Ra
jono konferencija, susirinkusi

d

Už LIETUVIUS.

Reikėtų, kad visi lietuviai 
kandidatai į įvairias valdžios 
vietas butų išrinkti lapkričio 
2 d. rinkiniais, — nežiūrint, ku
riai partijai ar srovei jis prik
lausytų, by-lik butų teisingas 

O tai butų 
tik visi

ir doras žmogus.
galima padaryk jeigu 
lietuviai balsuotų už saviškius, 
už lietuvius. Išrinkti savieji 
žmones į įvairias valdžios vie
tas galės daugiau gero lietu-

galės susisiekti su augštesmais 
valdininkais ir sir Amerikos vy
riausybe. — F. B. Lietuvis.

Paliokybe Lietuviuose.

Lietuviai taiso protestus 
prieš Lenkus, o renkasi sau va
dais ir pirmininkais žmones, 
kuriems polskas balsas daug 
meilesnis negu lietuvių balsas. 
.Jie savo pavardes rašo lenkiš
kai: Piotrowski, Szymkievvicz, 
Rynikicwicz, kaip ant savo biz
nio skelbimų, taip ant savo įs
taigų langų.

lietu-
viai ?

Dabar Chicagos lietuvių ren
giamosios prieš Lenkus protes
to demonstracijos komiteto 
pirmininkas irgi po visokiais 
atsišaukimais ir skelbimais vi
sur lenkiška pa varde pasirašo. 
Ne vienas paabejoja, argi žmo
nės, kuriems savoji polska pa
vardė skamba gražiausia muzi
ka, galėtų būt lietuviai?

—Antanas Vasiliauskis.

SVEIKATOS DALYKAI.
OZENA.

V. 1. K. iš' Chicago klausia, ką 
reikia daryt, kada eina iš nosies 
dvokimas, kuris vadinasi ozena.

Atsakyt į paklausimą galima 
nurodymu eit pas gydytoją, ku
lis išegzaminuos nosį ir pasa
kys ozonos priežastį. Tūli žmo
nes nevalo burnos ir dantų ir 
iš burnos dvokia, o ne iš nosies. 
Kitų maistas pūva skilvyj ir iš 
ten dvokia. Bronchų ir plau
čių ligose gali būt dvokimas. 
Bet didžiumoj atsitikimų nosis 
yra kalta. Nosyj gali būti už
degimas įvairas rųsies, šalinių 
kaulelių padidėjimas — ir bile 
vienas šilų dalykų gali būti ozo 
uos priežastims. Kada prie
žastis randama, tuomet tik gali
ma patarti gydymą. Karlais už
tenka nosies plovimas kas die
ną drungnu vandeniu ir druska, 
kariais reikia kitokių vaisių, 
kariais opeli arijos ar kitokio 
gydymo.

V. 1. K. atsakymas. Klausia
te, kas daryt turint galvos pa
ralyžių (?) ir kitokias užsisc- 
nėj tįsias ligas. Aiškus dalykas, 
kad reikia kreiptis į gydytoją, 
kuris pasakys, ar galima pagel
bėti ar ne.

J. K-kas. iš Chicago klausia: 
“Kokiose ligose yra kenksmin
ga gert daug vandens?”

Atsakymas. — (Labai mažai 
lokių ligų nepbrilis arba aš
trus inkstų uždegimas, tinka-

mai nustojusi kraują varyt šir
dis, sugadinta kraujo cirkulia
cija, edema arba ištinimas.

Dr. A. Montvidas.

Musų Moterims.
žodis musų skaitytojoms.

Iš Įvairių Sričių
Naikinimas juodojo maro 

Filipinuose.

Bro.šiurėlė, išleista National 
Geographic Sociely aprašo, 
kaip Amerikos gydytojai išnai
kino juodąjį marą Filipinuose, 
ir lai su t u d, pat pasisekimu,

Juodasai maras pradėjo bai
siai plėstis Maniloj 1899 m. ir 
iki 1901 melų taiį) išsiplėtojo, 
kad net buvo pavojinga gyven
tojams. Metuose 1900 net 199 
žmonės mirė nuo šitos epide
mijos, o 1901 melais 432 žmo
nių. Labiausia siaučia ir pavo
jingiausi būdavo epidemija nuo 
kovo iki birželio menesio. Nuo 
spalio iki gruodžio epidemija 
visai išnykdavo.

Sužinojus kad namines žiur
kes daugiausiai prisidėdavo 
prie šios epidemijos, Amerikos 
gydytojai nuvykę ten pirmiau
siai užvedė visuotiną kovą su 
naminėmis žiurkėmis. Visiems 
buvo suteikiami spąstai, taipgi 
nuodai žiurkėms. Už pagautas 
ar nunuodintas žiurkes buvo 
skiriamos dovanos, idant lokiu 
budu gyventojus labiau paska
tinus naikinti žiurkes. Sugautos 
žiurkes buvo laikomos tam 
tikruose vaisių induose, ir buvo 
gabenamos į laboratorijas bak
terijoms tyrinėti.

Nurodytos vielos, kur šie 
vaisių indai randasi, buvo la
bai prižiūrimos ir užlaikomos, 
kad ligų perų neplatintų. Tik 
šiuo gaudymu ir tyrinėjimu 
bakterijų žiurkėse pasisekė li
gą išnaikinti. Namai ir vietos, 
kuriose žiurkės randasi, buvo 
Tukinamos ir vaistais laisto
mos, ir taip pasisekė į kelis mc-# 
tus laiko išnaikinti beveik visas 
žiurkes, o su jomis epidemija

Su šiuo numeriu Naujienos 
vėl įveda skyrelį, pavardytą 
“Musų Moterims”, kurs dėl kai- 
kurių priežasčių buvo paliautas, 
bet kurio daugelis musų 'gerbia
mųjų skaitytojų, dėdienių ir 
mergelių, pasigedo. Tame sky
rely], kaip ir pirmiau, tris ar 
keturis kartus sąvaitėje bus de
dami rūbų madų pavyzdėliai, 
kuriais musų skaitytojos, šeimy- 
ninkčs ir mergelės, užsiiman
čios siuvimu namie, galėtų pa
sirinkdamos naudotis.»

Mesv norėtume Šitą skyrelį 
kiek labiau išplėtoti, — be ma
dų pavyzdėlių dėti jame dar 
šiaip įvairių šeimininkėms nau
dingų patarimų, valgymų sutai- 
symo receptų etc., ir tikimės ta
tai galėsią padaryti, jeigu tik 
pačios musų gerbiamosios skai
tytojos, turinčios tais dalykais 
nusimanymo ir patyrimo, pano
rės mums bendradarbiauti.

Skyrelio Vedėja.

- ----- "I' ' ■ ** -n

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip kriminaliikuoe* 
taip ir civiljikuose teismuose. Darę, 

visokias dokumentas irpopieras«
Namų Oflsaai

1322 S. Halttad St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

SUKNIA POPIEČIUI.
Pavyzdys No. 9769.

Miesto Ofisas S
127 N. Dearborn Si 

1111-13 UnilyBIdt
Tel. Central 4411

A. Petrati* S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Burean 

Siaučia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU U ŠAS
809 We*t 35th St., Chicago, UI. 

Kampas Halated St.
Jclephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
25 East WashingtoR St. 
Marahail Field Annex 
18th fi. Ruimas 1827 » 

Telophone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. K

2121 North Western Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 

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

Telephona Drover 5052
Dr. A. Juozaitis

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

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaubiiženklia užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

NEGAUSI PIRKTI 
NAUJU AKI.V 

Bet gali pagerint ly
rą sveiką stovį.

Vartok Murino Akių 
s “ryte ir va-

Tai kukli, bet madinga ir patogi 
suknia popiečiais dėvėti. Liemuo pu
sėtinai ilgas, su ilga stulos pavidalo 
apykakle abiem kraštais. Vieno ga
balo sejonas prirauktas prie suknios 
stuomens, kurio rankovės gali būt il
gos ar trumpos, sulig noro.

Tokiai sukniai pavyzdys (pattem) 
No. 9769 sukirptas mieros nuo 36 iki 
42 colių per krutinę. Sukniai mieros 
36 colių per krutinę reikia 3% yardų 
materijos 36 colių pločio, su 1 yardu 
32 colių kitokios materijos. Kaina 
pavyzdžiui 15 centų.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9769. —
Mieros ............... colių per krutinę.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

■■■miiiiiiiiiiiiii
15 lel. Cicero 5963 ■

DR. A. P. GURSKIS
Lietuvis Dentista*

— 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
CICERO, ILL.

y Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak.
— išskiriant nedėlias ir seredas.
■ ■■■an■bbkn■b■h■■■■ i

Telefonas—Boulevard 9199 B
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:— ■
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Vartok ’TOUREYE5 Gyduolę 
kare”. Užlaikyk akis čystai, tyrai ; 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygeles ' 
Alny Užlaikymo.

MURINĘ EYE REMEDY CO.,
9 East Ohio St., Chicago, III.



Utarninkaa, Spalių 26 d., *20

Lietuvi!! Rateliuose Knygyno svetainėj. Prakalbos • 
surengta tuo tikslu, kad musų J 
žmones paraginus prie didesnio 
veikimo

WEST SIDE

LSS. 22 kp. narių domėk
Šiandie, spalių 26, kaip 8 vai. 

vakare p. Meldažio svetainėj 
įvyks antras nepaprastas susi
rinkimas. Kiekvienas‘narys pri
valo atsilankyti —- būtinai. Yra 
labai svarbių reikalų, kuiliuos 
seikalinga aptarti. — Org.

NORTH SIDE

Prakalbos.

L.G D-jos 47-tas skyrius an- 
dais surengė prakalbas Viešojo

f HBRMBMBBBBBBBBflBlBBB
*■ T. Pūllman 5432

AKUŠERKA 
A.SHUSHO

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

Chicago, UI-

Lietuvos “Socialdemo
krato” No. 20 ir 21 

Kaina numeriui 5 centai 
gaunana “Naujienose”.

Raudonojo

vo pilna svetainė. Kalbėjo Dr.! 
Graičiunas. Ragino susirinku
sius kaip ir kuo galima prisidė
ti prie išlaikymo Lietuvos ne- 
prikhMisomybės. I

Belo, Dr. Graičiumns ytin 
stipriai smerkė musų klerika- 
hij, kurie renka aukas neva 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus reikalams, bet Lietuvoj 
tos aukos dar negauta. O esą 
žinoma, kad šitiems reikalams 
klerikalai turį surinkę apie pen
kiasdešimts tukstančjų dolerių.

Reje, rinkta aukų. Tik gaila, 
kad aukų rinkimas nebuvo kaip 
reikiant sutvarkytas aukų rin
kėjai neužraiši nė jo auko j ifsiųi 
žmonių vardus. Delei to kai 
kurie labai rūstavo. Aukų su
rinkta daugiau kaip šešiasde
šimts dolerių. Kiek žinau, tai 
vienas aukojo net R> dolerių, 
būtent: Stanislovas ’ Brizevičia.

47-tas skyriau įstojo sekami 
asmens: D. Kripas, P. Galskis ir 
V. Slevtaris - visi užsimokėjo 
nario mokesnį po 2 dol.

—Tirkšlių Antanas.

J. GUDŽIŪNAS.

ROSELAND

žinios-žinelės.

Neužilgio Čia žadama 
ti vakarinę mokyklą — 
kalbos ir aritmetikos

atidary 
lietuvių 

panto-

kom> teikti. Mokyklą globos 
Hosclando Aušra. Trylika mo

g: ei t bus galima surasti linija-i 
mą mokytoją, 4aip greit prasi-j 
dės pamokos.; — Roselandietis.

—o—
Sako, kad vietos LDLD 79-i 

toji kuopa jau reorganizuota.' 
Tai labai gera. RIoga tik tuk, j 
kad draugai taip ilgai tylėjo —I 
tarytum visa lai reikėtų laikyt 
dideliausioj paslapty...

CUNARD LINE
HAMBURGU ir UEPOJŲ 

(LIBAU) 
per 

ANGLIJĄ

Pora kartų dienrašty] buvo 
rašyta apie svetainės statymo 
reikalą. Jei neklystu, vienas 
korespondentas pasakė, kad tas 
reikalas, tur būt, teks paaukoti 
“dievo garbei”. Na ne. Ąš ti
kiu, kad praėjus rinkimų kam
panijai. vietos lietuviai ir vėl 
pradės rupinties pastatymu nuo 
savios svetainės. Pamatysite.

Caroline.............................................. Spalio 27
Aųuitania .Lapkr. 23

Trečios klesos kainos: .

Rajono (VIII) konferencija 
nutarė, kad reikalingai įsteigti 
P-rojiagandos mokyklą. LSS. 
137 kuopos kvota (mokinių) 
turėtų būt 10, Tokią mažą

Hamburgą ...........................  $125.00
■ Licpojų..................... ........ ?.............    $145.00

Pridedant $5 Karės Taxų. 
Atsišaukite į arčiausią Cunard Agentūrą

selandiečiains Chicaga “ne čia

vekariais — ne koks malonu
mas. — Lapas.

Lietuviška Amerikoniška
Ulba Išdirbimo Bendrove
siunčia Lietuvon J. Gudžiūną, kaipo rūbų gamybos žinovą 
ir vedėjį įsteigti Lietuvoje rūbų išdirbimo fabriką būtent, 
audinyčia, verpykla ir pagalios rūbų ,siuvyklą. J. Gudžiū
nas apleis Suvienytas Valstijas pabaigoje Spalių menesio. 
Važiuodamas Lietuvon apsistos Anglijoj ir Vokietijoj; kad 
suradus pirkimui reikalingų bendrovei mašinų.

J. Gudžiūnas-atvyko j Suvienytas Valstijas 1907 metuo
se. Per tris metus lankė Valparaiso Universitetą. Vienus 
metus The Northern Universiteto, Ada, Ohio. Du metu 
Lowell Textile School ir vienus metus Philadclphia Textile 
School. Taipgi, J. Gudžiūnas turi eilę metų praktiško pa
tyrimo audimo ir verpimo srityje.

Dabar bendrove deda visas pastangas, kad užbaigus ke- 
timą reikalinga kapitalą. Norintieji tapti bendrovės da
lininkais, visais reikalais bei informacijų reikalaujant, 
kreipkitės sekančiu antrašu.

Liet. Am. Riibij įniršimo Bondiove
809 W. 35th St., Chicago, Iii.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurio serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijamu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

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

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

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus žino
ti, kad Biidgeport Garage, 
naujose rankose, atlieka vi
sokius automobilių PATAI
SYMUS, o taipgi / parduoda 
automobilių dalis, tairus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbės, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš-1 
gydymų užrašuose- j

Ateik ir leisk apžiūrėti <liplotinio- i 
tam ir registruotam gydytojui ir^ 
chirurgui, kuris specialiai išstudi-j 
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES ! 

UGAS,
PATARIMAS DYKAI

AkĮs Kurčios .. Ausįs 
Skaudamos Akjs Tekančios Ausis

Akįs Ūžiančios 
AkįsJ Užkimštos Ausįs

Silpnos ..

Raudonos 
Žvairos .

Aus|.s

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS A DV(JKATAS 

29 SO. LA S \LLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 

Subatomls: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

Visuose teismuose. 
Etyta minuoju Abstraktu* 

perkant
arba parduodant namą, lotų arba 
farmi) ir dirbu visokius Legalii- 
kuF Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir . 
mų Mortgečių ant lengvų sąlygą 
Węst Side ofisas atdaras vaka

rui ji nuo 7 iki 8 valandom
Vhžum Metropolitan Stata Bo- 
kos, 2201 W. 22n<) St., Cor. Leavitl 

Tel. (Janai 2552.

Gr. A. R. Blumenthal 
oc 

^AlUU SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai 
•J-ja Gyvenimas yra

< tuščias, kada pra-
’ nyksta regėjimus

A ’ Mes vartojam
pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
nutinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
At. kamp. 47 St. 
Yards 4317 '

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

Telephone
Boulevard 643?

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas

3207 So. Halsted Str. Chicago.'

Skaudama Nosis 
Bėganti 
Kreiva

Skaudama Gerklė

Tel,. Yards 3G54
Mrs. A. Michniewicz 

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi l’enn- 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tai nauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms. 
St., Chicago, III

hos- 
Pa- 
pa- 

prie
Du o

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois^
Specialistas džiovos 

Motcri&kų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880^

3113 S. Halsted St., Chicago, III | 
(ant 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.
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 Graduatc Ilospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearbdrn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

Or.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 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 $o5 
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 padaryC daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldiėnlais nuo

L. S. S. VIII Rajono 
Konferencija.

Jau ne anie “seni laikai”.

NAUJAS MEDIKALIšKAS 
VYNAS ŠEIMYNOS 

VARTOJIMUI.

Pereitą nedėldicnį, spalių 24, 
knygyno 
Aštunto

viešojo

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

\ NATIONAL STORAGE CO

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St.

A. BARTKUS. Prea.
ISIS W. 47th SI. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III

Tel. Monroe 2804

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

1145 MILWAUMEE AVĖ. CHICAGO.

BULGARIAN BLOOD TEA
Sudėta iš: šaknų, žievių, lapų, seklų, vuogų ir žiedų; ir kada iš

spaudžiama
Jauja _ _ , . ....
vo veikimą, nustatymą plaučių ir apvalimą nuodų nuo inkstų. Jausiesi 
jaunesniu nuo

Btilgaiian Blood Tea, imti šutintai karštą, sulaužys šaltj per naktj 
Influenzia, ir Pneumonia, nėra geresnės gyduo- 

Paprašyk savo vaistininko Bulgarian 
Jei jis neturėtų, turi tuojaus gau- 

Prisiųsk $1.25

nove;; budu, tirštas tyra; skystimas išeina,’ kurįo reika- 
nogaU;; systema atgaivinti ir išvystyti kraują, palengvinti pu

iki 30 metų.

laiko ir apsaugos n’JK> Influ<
lės kaip Bulgarian Blood Tea.
Blood Tea ir žengk sveikatos kebu.
ti. Greita iš >iuntima užtikrinta apmokama krasa. Prisįųsk $1.25 
už vieną didelį šeimynai baksą, arba $3.15 už 3 baksus, arba $5.25 už
6 baksus. Antrašas.

H. H. VON SCHLICK, president, 
Marvd Products Compuny,

551 Manei Buildirg,

Rajono konferencija, 
lega t ų kon f ėrenci j o n 
astuonios kuopos. V 
tų buvo dvidešimts keturi. Ten 
ka pažymėli, kad nevisi išrink
tieji delegatai pasirūpino atlik
ti jiems pavestas pareigas—ne
atvyko. Tai, siiprantama, ne
gera. Bet delei to pati konfe
rencija nei kiek nenukentėjo^. 

Ji buvo įdomi, gyva ir draugin
ga. Visa rodė, kad dabar jau 
ne anie “seni laikai,” kuomet 
musų konferencijose daug lai
ko ir energijos tekdavo išeikvo
ti asmeniškiems ginčams, ku
rie, “dėl visa ko”, būdavo den
giami “kairumo” ir “bolševiz
mo’ skraistėmis. Praeitoje kon
ferencijoje to nebuvo.

Neturiu tikslo rašyti konfe
rencijos protokalą. Pažymėsiu 
tik kelis svarbesnius tarimus.

Del Centralinio Komiteto 
rinkimų.

Šiuo klausimu teko ilgokai 
pasiginčyti. Mat, pats centra- 
linis Komitetas ir viena kuopa 
buvo pasiūlę, kad Centralinis 
Komitetas butų renkamas ne vi
suotinuoju narių balsavimu, o 
metinėse rajono konferncijose'. 
Sumanymo pasiulyto.jai nurodė, 
kad dabrtinis būdas Centrali- 
niui Komitetui rikli yra neprak-

atsiuntė

Tikriausia šeimyninkes gyduolė.
Korona gdležuotas kartusis 

vynas yra brangus liuosavimo 
tonikas ir pilvinė gyduolė—kar
tusis vynas. Puikiausias geležies ( 
tonikas. Ypatingai priimta nuo 
Anemiško skausmo, silpnėjimo, i 
stovis kraujo, rekomenduota per 
nustojusius apetito, užkietėjimo, 
uždegimo svaigulio, ir abelno vi
durių sugedimo ir katarų. Užtik
rintas tonikas, kartusis vynas ir 
atitaisytojas, atnaujintojas svei
katos ir duodas tvirtumą nusil- 
pusiems organams. Todėl, šisai 
ir yra augštos reikšmės namų 
gyduolė. Visiškai skirtinga nuo 
kitų gyduolių.

Pirkdami Korona vyną persi
tikrinsite jo nuopelnus. Kadangi 
sudėtas ant grynai moksliškų 
principų, tad ir duos geriausiusl 
rezultatus. Įsidėmėk ir neimki 
niekad kitokio, kaip tik Kolona; 
geležuotą kartųjį vyną.

Parduodama vaistinėse, arba 
rašyk,

B. R. KOZLOWSKI, 
LABORATORIES

4755 So. Loomis St.
Chicago, III.

. Nosis Silpna .. Gerklė 
, Nosis Kataruola Gerklė 

Užkimšta Nosis) Papūtus

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

120 So. State St., Chicago, III. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Gerkle

ir

Tel. Austin 737
DR/MARYA 

DQWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califoiuijos
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

LAIŠKAMS 
POPIERA

Su dainomis — eilėmis.

IKEHGSESGnEEHESinCntin'lF’’ 
B Telephone Yards 1532

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. .

3259 So. Halsted St., Chicągo.

n
ta
M
::i

H
•fl ______
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Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

n 
n 
n 
n

Seki everytvhcrv byfuniifurc doalers 
and departnioni stores

ENGLANDER SPRINO BED CO
N*w York -Brooklyn-

ittsburgh, Pa. lingu siisitrukdymų, kurie bu
tų lengvai pašalinti renkant ko
mitetą konferencijose. Didžiu
ma dclgatų šilam sumanymui 
tečiaus nepritarė. Bet ir jie 
mate, kad rinkli Komitetą taip, 
kaip kad rinkta iki šiol, negali
ma. lodei nutarta paimli svars

tymui dar kilos kuopos įneši
mą, kuris siūlė, kadi Centralinio 
Komiteto uodai butų nominuo
jami konferncijose, o galutinai 
pa tvirti nami^išrenlkami visuo
tinu balsavimu. Pasiūlymas 
priimta ir aid vietos nominuo
ta kandidatai.

Del protesto prieš lenkų 
avantiūrą Lietuvoj.

Šiuo k kuisi imi didelių ginčų 
nebuvo. Visiems mat buvo aiš
ku, kad lenkų imperialistų žy-

(Seka ant 6 plistų,

Dabar Naujienų knygy
ne yra labai gražių laiš
kams popierių rašyti į Lie
tuvą. Tie laiškai yra su 
gražiomis eilėmis ir kviet- 
komis.

Užsisakyk it tuojau 
Kaina 1 laiško ir konverto 

su prisiuntimu 10c.

Surašąs Laiškų
t 1. Pas tėvus

2. Baltas karvelėli leR į tą 
kraštą

3. Pas pačią ir vaikučius
4. Užaugau kiemelyj
5. Kur banguoja Nemunėlis
(>. Tikėk, kad grius tamsybių 

sienos
7. Kaip daržo rūtele
8. Į tėvus
9. Mylimąjai

10. Ant marių krašto Palan
gos miestelyj

11. Linksmas Pavasarėlis
12. Sveiki gyvi mano gentis, 

kas pas Jus girdėti.
13. Pasakyk panytėle, ar tu 

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

Naujiena Knygynas
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
..........................- ■ - ■ —- 

...  ..... ..................................................................  - IIĮgM

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaranluojamc 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.

.Arti 38-th Street

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

Ues. 1139 Irdependence Blvd. CMeagt 
Telephone Van Buren'294

DR.A.JUROTIH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas .Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Ilalsfed St. Chicago
Telephone P'r ver 9693

Valandos: 10—11 ly i; 2—3>po piet
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dienąi,irt------ 1 - «*■ , . ■ . --------- - --------------

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėihimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St„ Chicago?

IWII« iibii u—

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

i Dienomis; Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonah

BU. G. ^LASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3143 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
* Taipgi Chroniškų Litų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 ryto ki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedeliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yarda G87

DR. S. BSEŽIS
GYRYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephotio Yarda 5032

Dr. H. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

naRianKiiSBHiRCHGiOBCHBasr 
| DR. YUšKA s 
■ 1900 S. Halsted St. 3
S Tel. Canal 2118
U . • ■J Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki $

8 vakare. H
M Rezidencija: 2811 W. G3rd St. 

Tel. Trospect 3466
mutaMifflaMnsnaissiHBBMaiK

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 166
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

IflEOaCEiL^ElBBIIBRailSa 
a Tel. Boulevard 2160

Dr. A. J. KARALIUS g
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto J 
2— 9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.M 

B 
SBMBUBBAUkiMIMMMBlHtitBIHB

: ; Tel P*. ..«<u.n 342
DR. <. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roielande, 

Vai. 10 Ni 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N.- THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157
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gini Lietuvoj yra nepateisinama 
barbarybė. Visa Lietuva suju
dusi ir ant žut-but pasiryžusi ko 
voli už .savo nepriklausomybę. 
Jeigu lenkų dvarininkų armijai 
pavyktų užimti Lietuvą, tai pir
miausia delei to nukentės patys 
Lietuvos darbininkai, mažaže
miai ir bežemiai.

Visa tai turėdama omenyj, 
Aštunto Rajono konferencija 
nutaria dalyvauti rengiamoj 

(31 spalių) Chicagos lietuvių de 
monstracijoj. Tai darydama 
konferencija tečiaus pareiškia,

DALYVAUJA SOCIALISTŲ!
DEMONSTRACIJOJ.

Demonstracija įvyks spalių 31.

minėta. Dabar tenka

išsižadėjimą tų principų.

be kovoja. Dabartinė Lietuvos 
valdžia nėra darbininkų drau
gė. ir tie žmonės, su kuriais 
mutns tenka tartis dėl demons
tracijos, taipjau nėra musų 
draugai. Bet jeigu to neveizint 
mes dalyvaujame demonstraci-

Partijos Cook paviečio organi
zacija rengia didelę demons
traciją, 
tus buvo
pažymėti, (kad demonstracijoj 
dalyvauja ir Chicagos Amalga- 
meitų (rubsiuvių) unija, kuri 
turi daugiau kaip trįsdešimts 
tuksiančių narių. Tai, supran
tama, yra didelė parama socia
listams ir tai rodo, kad organi
zuotieji Chicagos rubsiuviai yra 
atsikratę kapitalistinių partijų 
įtekmės. Jie remia ne Hardin- 
gus ir ne Cox‘us, b£t savo kle-

mašinistai ir lt.
tvarka bus 

tenka

sideda ir federalčs valdžios vir
šininkai.

Kaltina vieni kilus, bet kalti
ninko kaip nėra taip nėra.

► Hado negyvų chemikų.

PRANEŠIMAI
Chicagos Liet, vyrų chrtro repctici- 

įja (lošėjij) bus ketverge, spalių 28, 
kaip 7:30 v. v. Mark Whitc Sųuare 
paiko svetainėj, inžinruime. Visi lo
šėjai prašomi atvykt laiku.

— Valdyba.

Name 17 E. Divisiem gatvėj j 
policija vakar rado negyvą žino, 
gų. Tai butą chemiko Charles 
Abbot. Manoma, kad jis nusi
nuodijo bedarant bandymus 
su tūlomis nuodijamomis 
džiagomis.

; Pa j ieškojimai
ASMENŲ IIEŠKOJIMAI

me-

Nnšovė budelį tėvų.

Luošas, IX melų amžiaus, 
Emilio Nicolelti vakar naktį ant 
vietos nušovė savo tėvų. Alex 
Nicolelti. Jisai, sako, šokęs 
mušti savo moterį ir paskui sū
nų, kuris jį ir nušovęs. Emilio 
sulaikytas. Kili šeimynos nariai 
liudija, kad nušali tasai buvęs 
tikras budelis.

PAJIEŠKAU, savo vyro tikro šyo- 
' gėrio, Kazimiera Rapolavičia. Paeina 
iš Lietuvos, Šilalės parapijos. Pir- 
miaus gyveno Spring Valley, 111. mie
ste, bus jau apie 20-tas melas. Dabar 
nežinau, kur randasi.

Meldžiama atsiliepti nors jo sesc- 
rįs, Kaziune Rapolaitienė, po ievų 
Stungaite, Juozą fa Stungaitė, ir Vin- 
ciuse Stungaitė. Visos ir jos pirmiaus 
gyveno Spring Vaiky, III.

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

Ant šio antrašo:
MRS. MARY STUNGIENĖ, 

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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.

Ir

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

Atsišaukite:
1100 W. 22nd St.

REIKIA moterų. Augš- 
čiausios mokestjs. Atsišau
kite tuojaus.
FRANCIS HUGHES CO.,

21st & Loomis Sts.,
REIKIA merginos prie abelno na

mų 
$12

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA grosernė ir 

bučernė. Biznis gerai įdirbtas. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos.

2901 So. Emerald Avė.

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

5301 So. Halsted 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, nedalioms iš ryto iki 
12 ir vakarais iki 7. Atsišaukite ant 
šio antrašo:

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

I’ARSIDUODA Poolruimis, geras 
biznis, skersai nuo Crane Co., gera 
vieta ir didele, yra vieta barberiui ar
ba saliunui. Pardavimo priežastis — 
važiuoju į tėvynę. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

3953 So. Kedzie Avė.

Ypatingi išmokesčio 
terminai.

PARSIDUODA saliunas, 
gerai biznis išdirbtas.

♦ Atsišaukite:
1445 So. Halsted St.

ir dar griežčiau parodžius, jo- 
gei socialistai yra visokio paver 
gimo ir išnaudojimo priešai. 
Beje, tuo klausimu tapo užgir
iu tam tikra rezoliucija, kurią

Manoma, kad demonstraci
joj dalyvaus ir kelios kitos uni
jos -

Demonstracijos
paskelbta vėliau Dabar 
pažymėti tiek", kad po demons
tracijos bus didelės prakalbos 

erdviajame Carmens Audi- 
toriume.

RADO NEGYVĄ LIETUVI.

Dvi priešingosios mums sro
vės jau nekartų yra parodžiu
sios. kad savo prižadų jos ma
žai tepaiso. Ir dabar jos sutiko 
primti socialistų sąlygas — pri
pažino socialistų ir darbininkų 
organizacijoms teisės pastatyt 
savo kalbėtoją ir sutiko, kad tu- 

rczoliucijos. 
susirinkimui, 

darbininkų 
kad visa tai

Giminės prašomi atsiliepti.

rinys bendrosios 
kuri bus pasiūlyta 
nebus priešingas 
principams. Bet 
nebūtų laužoma ir kad socialis
tams delei to netektų atsidurt 
keblioj padėty, tai konferencija 
savo delegatus Įgaliojo būtent: 
atsitikime, jeigu prižadai bus 
laužomi, musų delegacija pri
valoma pasielgti kaip, tokiose 
sąlygose, jai išiodo esant ge-
nau.

Name 1729 Bhicher gatvėj 
užvakar rasta negyvas lie
tuvis, .Jonas Bernotas, profesija 
i ubsiuvis. Manoma, kad jisai 
nusižudė. Delko — niekas ne
gali pasakyti, žinoma tik 
kad velionis gyvenęs labai 
gingai. '

Velionio kūnas atiduota 
boriui Grabansky, 1410 N. 
!a n d avė.

Velionis paėjęs iš Kauno gu
bernijos, Raseinių apskrities. 
Turėjo apie 32 metu amžiaus. 
Sakoma, kad Kensingtone (III.) 
gyvena jo giminės — vienas ar 
du broliu. Jeigu tai liesa, tai 
velionies broliai prašomi atsi
šaukti - gral)oriaus adresu.

var-

gra-

Del Soc.-dem. atstovo.

Konferencija, belo, rado esant UŽMUŠĖ DU ŽMONES.

Amerika Nuo sausio 1 d. Iki šiol užmušta

prakalbomis, paskaitomis etc.) 
i: tuo prisidėt: prie sustiprini
mo ir musų ir pačių Lietuvos 
darbininkų reikalo. Reikia ma- 

organizacijoskad musų

vesti gyveni man.
riek—trumpais

apie Aštuntojo Rajono konfe- 
renciją. Reikia spėti, kad iki 
sekamosios rajono konferenci
jos musų organizacijos reikalai 
stovės dar geriau nei kad iki 
šiol. -— Es.

možiais

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-

Liekamos didžiausiame nuliū
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. į Tautiškus Kapus.

Meldžiami visi nuo mane nu
audusios,

Rozalija Montvidienė.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Vuatsargus automobilių šo- 
iai praeitą nedeldienį mirti- 

c»u važi nėjo du žmones. Vie
na; šoferis sulaikyta.

Nuo sausio 1 dienos iki šiol 
tuo budu jau užmušta keturi 
šimtai trįsdešimts keturi žmo
nes, 
dais

n

Kažkoks juokdarys an- 
apie ęhieagos gatves pasi- 
ė sekamai: “Tai savo pu

šies skerdyklos”. Gal ir tiesa.

Aplankiusi lietuvio
Laikraščių žiniomis, 

\vood nuovado policistai andais 
aįisilankę lietuvio Maneikio 
butan, 5718 W. 63 St. Suradę 
svaiginamųjų gėrimų. Sako, 
kad Maneikis buk susivaidijęs 
su savo motore Julia, ir tai po- 
licistams davę proigos atšilau-

butų.

Vyrai, imtinai sugyvenkite 
savo moterimis.

SU

ir
savo

Du detektyvai gal pateks 
šalto jon.

Du detektyyai, Ray Cullen 
Robert Jacobs, neteko 
žvaigždžių. Jas jiems nuėmė
pats policijos viršininkas Gari- 
ty. Sako, kad jiedu turėję ytin 
artymų ryšių su tūlu plėšiku, 
nuo kurio ir dovanų gavę.

Gali būt, kad abudu “tvarkos 
dabotojai” bus patraukti tie
som kaipo kriminalistai.

Visi kalti ir nė vienas nekaltas.
Taigi, taigi — “viskės skan

dalas’’ darosi tikru skandalu. 
Iki šiol dėlto kaltinta tūli “žy
mus pileičiai”, valdininkai ir

viršininkas pareiškė, kad delei 
to esanti kalta pati federale val- 

{džia. Pasak jo, du mėnesiu po 
to, kada įėjo galėn visatinės pro 
hibicijos įstatymas, Chicaga 
buvusi sausa. Vėliau ji likusi 
“šlapia” tik ačiū tam, kad “tū
li federalčs valdžios žmonės 
leidę atvežti j. čia degtines — 
suprantama, nelegalinėmis įmo 

• nemis. Tai reiškia tiek, kad 
| prie degtines pardavinėjimo pri

Bus parodytu žemės pirkėjams dvie
juose naujuose plotuose lygios žemės 
susidedančios iš 36,000 akerių Flo- 
rence ir Vilas pavietuose, Wisconsin 
valstijoj, šie žemės plotai yra siuli- 
nami savininkų per mus.

Savininkai mano, kad neturintiems 
reikalingo kapitalo, galima pagelbėti. 
Todėl, jeigu manote apie biznį ir eiti 
ant farmos, ši yra geriausia proga 
dėl tave. Gali patikti savininką pat
sai, padaryt sutartį tiesiai su juomi,. 
ir bus kaip tik gerai padaryti pasiti
kėjimą kokio reikalauji.

Jei nori pradėt gyvent ant ūkės at
einantį pavasarį, turi pirma pasirinkt, 
o

darbo. Šeimyna maža, mokestis 
j savaitę, kambaris ir valgis. 
Atsišaukite tuojaus.

3540 So. Halsted St.
Ant antrų lubų. Klauskite 

Misevičiutčs.

PARDAVIMUI čeverykų 
taisymo dirbtuvė, .elektros 
pajiega varoma. Arba kas 
nori galiu išmokinti to ama
to.

PAJIEŠKAU savo vyro Leono Mon
kevičiaus ir keturių vaikų: Barboros, 
Rozalijos, Stanislovo ir Petro, Jie da- 

j bąr esanti Lietuvoj, nuo karės pabai- 
. 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 MONKEVIČ1ENĖ 
1739 So. Halsted Str.

- Chicago, UI.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ię turime, gos da nuo jų negirdėjau.
R EJ K1 A DARBININKt

VYRŲ IR MOTERŲ 7003 So. Halsted St.
3454 North Cicero Avė. 

Chicago, III.

Pranešimai
Didelis Masinis Mitingas Vestsaidės 

Lietuvių kolonijos įvyks ketverge, 28 
d. spalio, 7:30 v. v., M. Meldažįo sve
tainėj, 2242 W. 23 PI. Meldžiam visus 
atsilankyti. Komisija duos savo pra
nešimą apie demonstraciją, 31 d. spa
lio, 7th Regiment Armory. Įžanga j 
salę dykai. VesUaidčs Liet, kolonijos

Komitetas.

Visų Brighton Parke ir apielinkeje 
gyvuojančių draugijų, kuopų ir kliu- 
bų. nežiūrint sriovių ir įsitikinimų, 
valdybų bendras susirinkimas reikale 
demonstracijos Spalio 31 d., yra šau
kiamas šiandie, Spalio 26 d., Nekalto 
Prasidėjimo Šy. Panos Marijos para
pijos svetainėje (prie. 44 ir So. Fair- 
field Avė.), 8 valandų vakaro.

— Komitetas.

LS'S. 22 k p. nepaprastas susirinki
mas bus šiandie, spalių 26, kaip 8 vai. 
vakare, Meldažio svetainėj. Visi kuo
pos nariai prašomi atvykti laiku J nes 
turime daug svarbių reikalų.

Valdyba.

Brighton Park. — LDLD. 104 kuo
pos (reorganizuotos) susirinkimas 
Įvyks seredoj, spalių 27, p. Pofeiaus 
svetainėj, kampas Kedzie ir 38 PI. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai, su
sirinkite paskirtu laiku ir tie, kur no
rite įstoti į kuopą. Metine mokestis 
tik $1.00. Įstojimo mokesnių neima- > 
nu, — LDLD. 104 kp. Valdyba. .

Ex-kareivių Independent Society. — 
Visi kuopų delegatai susirinkite Utar- 
ninko vakare i Apskričio stotį; tie vi
si, kurie prigulit prie Apskričio, buki
te visi, nos begalo yra svarbių daly- 
<ų. Taigi atmeskite visus kitus rei
kalus į šalį ir bukite susirinkime, ku- 
ris įvvks utarninke, 26 d. Spalio, 7:30 

direktoriai privalote 
- J. EI vikis, Rašt.Atsilankyti.

Liet. Soc. Vyrų ChorasChicagos -----  --- - -
aikys repeticijas kas ketvergę vaka
rą Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
g-vė. Visi Choristai malonėkite susi
rinkti ir daugiau s narių atsivesti se- 
camon repeticijon, kuri bus ketverge, 
Spalio 28 d. - Org. 1’. Mazola.

Brighton Tark. — Lietuviai Karei
viai 8tos kuopos ir visį kiti lietuviai 
malonėkite atsilankyti susinnkiman, 
utarninke, spalio 26 d., 7:30 yal._ vak. 
4414 So. Califomia Avė. Turėsime 
daug svarbiu dalykų apkalbėti.

— Valdyba.

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. 22nd Place, 

Chicago, 111.

PAJIEŠKAU A. Kalažinskicnės, 
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.

REIKIA mokyklon janitoriaus $125 
į mėnesį.

2 sargų.
Staliorių, 145 į mėnesį; vidaus ir 

nuolatinis darbas.
Aliejuotojų.
Bankų arba ofisų janitoriaus $125 j 

mėnesį.
Geležies liejikų.
Paprastų darbininkų, vidaus darbui, 

55c iki 60c į valandą.
Inžinierių, $200 į mėnesį.
Vaikų, 14 metų ir senesnių visokiam 

darbui.
“Milhvrights”.
Blekorių.
Fintui janitoriaus pagelbininko.
Draftsmano.
Vandens prižiūrėtojo.

moteru trumpoms 
2:30 P. M. iki 6
12 vidurnakčio; 8

REIKIA 
valandoms:
6 P. M. iki
iki 12 vidurnakčio; 7 P. M. iki
durnakčio 50c į valandą.'Vien tik šluo-

darbo
P. M.
P. M.
12 vi-

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

4 kambarių rakandus, visus 
arba atskirai, kaip nauji susi- 

iš trijų šmotų seklyčios seto, 
užmokėta $200, parduosiu už

Stebuklinga 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 vaka

re ir nedėlioj.
2810 W. IlarriHon St.

tai turi daryt tuojau. 
Atsišauk arba rašyk

Home Lands
A. L. MORDT, 

431 So. Dearbom St., 
503 Manhattan Bldg., 

Chicago, III.

GRAŽUS
neišpasakytai gražus ruduo, ir daugu
mui vertėtų atsilankyti pas mus, pa
sižiūrėti puikių farmų. Pirm važia
vimo, užeikit arba rašykit A. Vasilau- 
skui, 615 Centre St., Chicago, III. Jis 
jums pasakys kur geriausia pasijieš- 
koti puikią farmą per teisingus žmo
nes, ir kaip ten pigiai nuvažiuoti.

M. WALENČIUS,
119 Washington St., Hart, Mich.

PAJIEŠKAU savo vyro, My
kolo Gražio, keli mėnesiai atgal, 
kaip apleido mane. Paliko ma
no varge ir nuliudime, su mažu 
kūdikėliu, apie 14 nien. senumo.

Paeina iš Lietuvos, 
augščio, juosvi plaukai, mėlynos 
akįs, linksmaus budo, jaunas. 
Mykolai Gražį, kur randiesi, 
prašau sugrįžti, nesusipratimus 
viens kitam dovanosime, ir gy
vensime laimingai.

Merginos kitų kolionijų, pra
šau apsisaugoti nuo tokio vaiki
no, kad ir jumis nesuvadžiotu 
kaip mane. \

6 pėdų

Šitai yra paveikslas abiejų: 
mano ir jo, kada šliubą ėmėme, 
kur dabar prasišalino. Kur tokį 
vyrą patėmysite, duokite man 
žinią, už ką busiu dėkinga. Kas 
pirmas praneš, tam duosiu do
vanų $20 dol.
Adresas: ANNA GRAŽIENĖ 

3504 U Str.,
So. Side, Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU šilto prie nedideles 
šeimynos su valgiu kambario. Geisti
na Bridgeporto arba Brighton Purk 
apielinkėje. Malonėsite pranešti.

A. M. ZUKAUSK, 
1747 So. Halsted St.

. Chicago, III.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 S. Halsted St.
2-ras flioras. Kalbamo lenkiškai. 

Darbo vietos: South, North ir Wost 
Side.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

8 vyrų geležies liejikų 
(moulderių) benčinis ir f lo
vinis darbas. Gera mokes
tis dėl gerų vyrų.

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

REIKIA patyrusio parda
vėjo, lietuvio. Gera alga, 
nuolatinis darbas. Atsišau-

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

Reikia
Trimerių prie automobilių 

žieminio išdirbinio. Gera mo
kestis, geros darbo išlygos.

Atsišaukite:
BIRD, SYKER CO., 
2215 Michigan Avė.

UŽ STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porai pradedančiai n‘amų 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 dio-* 
nos, groja visokių išdirbimij 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 stebuklingas barge- 
mas. Pristatymas dykai.

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

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

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

Parduosiu už $195 puikiausia $500 
vertes overstuffed 3 šmotų šilko ve- 
luro seklyčiai su palaidomis paduš- 
kaitemis, springsai atsilošimui ir 
springsai rankoms. Taipgi grojiklis 
pianas ir didelis duboĮtava 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 šios 
progos.

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

NAMALžEMe

PASKObOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

STOCK’AI—ŠĖROS
PAPyjPŲBINK SAVO ĮEIGAS. 

Įvestink savo Sutaupintus pinigus j 
musų 6% užtikrintą 

Gold Real Estate Bonds
Maži savaitiniai arba mėnesiniai iš

mokėjimai 6% daleidžiama.
JULIUS MOLL & SON 

1319 Mihvaukee Avė.

MOKYKLOS

\MA5TER
Z5Y5TEM

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiamo 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 SCH(M)L, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.EXTRA PARDAVIMAS labai 
gero bizniško (su saliuno) namo. 
Namas 4 pagyvenimų. Pardavi
mo priežastis, savininkas turi du 
bizniu. Norinti įsigyti sąvastį su 
bizniu, nepraleiskite šios progos, 
nes retai panaši pasitaiko, 
sišaukite:

1337 So. 49th Avė.
Cicero, III.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokinl- 
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.

PAJIEŠKAU savo brolių: Vinco, 
Antano, Maikio ir Aleksandros Kara
lių, visi paeina iš Lietuvos, Suvalkų 

, rėdybos, Marijampolės Apskr., Bar- 
i bieriškių vals., Asiuklės kaimo. Senas 
' laikas kaip išvažiavo Amerikon. No- 
rėčia susirašyt. Dirbo prie kriaučių 

ant Baltimore, Md., o dabar nežinau kur 
yra; gyvi ar mirę. Jie patįs ar kas 
žinote apie juos, teiksitės atsišaukti 
ąnt adreso:

MR. ANDRUS KARALIUS, 
P. O. Box 854, Benki, III.

ant

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 Lako, eiliuojasi 

Smerald Avė, tarp 35 ir 33 gatv.
II) Brighton Park, eiliuojasi_

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

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

Smerald Avė, tarp 29 ir 31 gatv.
V) Bridgeport, eiliuojasi ant 33, 32 

ir Aubum 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 pčtnyčią ’ 
šv. Jurgio parapijos svetainėn, spa
lio 22 <1., 1920, 8 vai. vak., “sharp”. 
Tanie 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 į tą demon
straciją!

Draugij’os, kareiviai, biznieriai, pro
fesionalai, kunigai, — visi lietuviai — 
prie darbo!

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

PA J IEŠKAU Aleksandros ir Juoza
po Eismantų, Tauragės apskr., Pa- 
gramonšio miestelio. Meldžiu 
šaukti ant šio antrašo:

IGNAS KATAUSKAS, 
3722 So. Wallace St., Chicago, 111.

Turiu labai svarbių žinių nuo jūsų 
motinos J ievos.

atsi-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 34 motų am
žiaus. Laisvų pažiūrų. Meldžiu atsi
šaukti tų, kurioms šis pajieškojimas 
reikalingas.

F. J. M.
114 N. Phelps St. 

Youngstovvn, Ohio.

RANDAI
IŠSIRENDUOJA 4 kam

barių flatas; gražus, šviesus 
ir oro įeina. Atsišaukite.

MRS. R. EPŠTEIN, 
637—639 Maxwell St.

REIKIA* užsitikimo lietuvio mėsi
ninko. Gera užmokestis. Atsišaukite:

WORKERS’ CONSUMERS 
ASSOCIATION, 

2005 W. Lake St.
Tol. Melrose 1740.

Mclrose Park, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas labai geroj 

vietoj arti dirbtuvių. Kartu su saliu- 
nu parsiduoda pianas, elektro pumpa, 
registeris, paveikslai ir užkandžių 
kambaris. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

3457 So. Ashland Avė.
................................................................................. 1-

PĄRSIDUODA saliunas 
geroj lietuvių apielinkėj. 
Priežastis, pardavimo aplei
džiu miestą. Atsišaukite.

3301 So. Morgan St.
PARSIDUODA keptuvė, 

juodos, baltos duonos ir kek
sų, lietuvių apgyventa, ant 
Bridgeporto.

3601 So. Emerald Avė.
PARSIDUODA du mažai vartoti pe

čiai, verdamas ir šildomas. Pardavimo 
priežastis, apsigyvenimas apšildomuo
se kambaruose. Atsišaukit:

3281 So. Emerald Avė.
ant antrų lubų iš užpakalio

At-

--------------------------------------------- ---------------—

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 gc- i 
ras, kaih naujas. Atsišaukite 
pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 
264. u

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

7402 58th St., 
Summit, I1L

BARGENAS ant pardavimo 160, 
akerių ūkė, Wisconsin valstijoj, visa 
ariama žemč. Gera žemė ir geri bu- Į 
dinkai. 9 kambarių stuba; 2, dideli 
tvartai, 
žinkelio stoties, gera rinka. Kaina 
$5,800.00.

J. T. KELLY, 
318 N. Cicero Avė.

Phone Austin 411.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGĘS

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.

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdšm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis Ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 823, 74 W. Washington St.

MOKYKLA
Angliškai išmokiname ateivius pa-

4 blokai iki C. N. W. irele-1 sikalbejimo metodą.
Atsišaukite:

LOUIS & CLARK VNTVERSITY
537 So. Dearbom St.

Tel. Wabash 7224.


