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Pranešama, kad Lietuvos valdžia persikeite
Lenkai vėl užpuolė

True translation filetl with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Albanija pasiliuosavo 
nuo okupantų.

Anglijos aogliaka 
siu streikas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Plati pirklyba su Rusija 
esanti negalima.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Patvirtina nuomojimą 
Siberijos ploto.

Lietuvius
Pirmą sykį ji yra liuosa nuo 
užpuolikų;
sulaukę pasiliuosavimo

priklausomybės.

žmonės džiaugiasi
ir ne

Angliakasiu streikas 
sutaikintas?

Šalis tiek nualinta karo, kad jo 
je nieko nebeliko ir prekių iš 

1 gabenimui užrubežin neturi.

Rusijos valdžia pripažįsta, kad 
ji persamdė kapitalistams dido-x 

liūs Siberijos plotus.

Pavojaus 
valandoje

kad

Lietuvos ministerija

SCUTARI, Albanijoj 
27. — Pasitraukus 
rcivianYs iš Avlonos ir serbams 
su Černogorais sustabdžius už
puldinėjimus, Albanija pirmą 
syki savo triukšmingoje istori
joje yra liuosa nuo svetimų

spalių 
italų ka-

Londone vaigšto gandų, 
buk valdžia jau susitaikiusi ar 
tuoj susitaikinsianti su strei- ( 

kilojančiais angliakasiais.

Nauja Lietuvos valdžia radikališka ok"',lanlŲ v . . ..J Albanai jaučia, kad jie pa-

Ministeriu kabinetas 
Lietuvoje rezignavo.
LONDONAS, spalių 27 d. — 

Telegrama iŠ Rygos praneša, 
kad Lietuvos valdžia rezignavo 
ir kad Lapo įsteigta prielanki 
bolševikams valdžia.

(šita š Latvijos atėjusi žinia, 
matoma, v ra nudaužyta lenkiš- 
kai-latviška propaganda: joje 
stengiamasi diskredituoti nau
jąją Lietuvos valdžią talkinin
kų akyse, primetant jai “pro- > 
bolševizmą.’’ Iš to tečiaus gali- I 
ma numanyti, kad dabartinis 
Lietuvos valdžios sąstatas yra 
radikalesnis, kas patvirtintų 
spėjimą, vakar išreikštą “Nau
jienose.** Pirmutinė žinia apie 
Griniaus kabineto atsistatydini
mą buvo gauta Londone per 
Gardiną. Toje žinioje buvo mi
nima Šleževičius, kaipo kandi
datas į ministeriu pirmininko 
vietą).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvon traukią 
vokiečiu kareiviai.

Paryžius tvirtina, kad stf vokie
čių pagelba lietuviai maną už

pulti lenkus.

PA1RYŽIUS, spalių 26. — 
Talkininkų karinė komisija 
Lietuvoj praneša, kad masės 
pilnai apsiginklavusių vokiečių 
kareivių, pareina Rytinės Pru- 

I sijos rubežių ir renkasi palei 
Nemuno upę su didžiausia 
koncentracija Kauno apygardo
je.

Manoma, kad vokiečiai 
giasi pagelbėti lietuviams,

ren
iu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai atmušė lietuvius.
Užpuolė lietuvius prie Varėnos 

ir atstūmė dvi mylias.

Talkininkų misija protestavo 
Berlino valdžiai, bet Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministerija 
pasakė, jog ji yra bejiegė, kad 
sustabdžius kareivių ėjimą į 
Lietuvą.

Yra prirodymų, kad lietu
viai, remiami vokiečių “raudo
nųjų,’’ rengiasi užpulti gen. 
Želgowskį Vilniuje, tikslu pra- 
simtfšti linkui Suvalkų, Gardi
no, ir Ossovieco tvirtovės, jei 
jiems pasisektų* pradiniuose su
sirėmimuose.

COPENHAGEN, spalių 27.— 
Iš Kauno pranešama, kad len
kų kareiviai užpuolė Lietuvos 
spėkų laikomas pozicijas palei 
geležinkelį netoli Varėnoj (j 
pietvakarius nuo Vilniaus).

Po mūšio, kuris tęsėsi pen
kias valandas, lietuviai buvo 
priversti paąitraukti beveik dvi 
mylias.

(Čia veikiausia lietuvius už
puolė ne laikantieji Vilnių gen. 
Želgowskio kareiviai, bet tikro
sios Ivilkijos spėkos, kurios 
stovi Varėnos apygardoje. Len
kai, matomai, užpuolė lietuvius 
vėl laužydami musių paliaubą, 
kurią jie pasirašė Suvalkuose, 
tarpininkaujant tautų lygos ko
misijai. Atstūmimas lietuvių 
toje apygardoje lenkams buvo 
svarbiu dalyku, nes lenkai tuo 
įsigijo susisiekimą geležinkeliu 
tarp Gardino ir Vilniaus ir tuo 
jiems dabar bus lengviau šelpti 
gen. Želgovvskį. Iki Šiol, kol 
lietuviai laikė geležinkelį prie 
Varėnos, lenkai neturėjo tiesio
ginio susisiekimo geležinkeliu 
su Vilnium. Kad tą geležinkelį 
įsigijus, lenkai nepaisydami ir 
musių paliaubos, užpuolė lietu- 
\ ius. Ir Varšava dar drįsta tvir
tinti, kad jie neremia gen. ŽeL 
gowskio!)

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kazokai veržiasi 
Chinijon.

Semionovo kazokai puola 
Mongolijos.

ant

PEKINAS, spalių 27. —■ Prie- 
šo spėkos, manoma, gen. baro
no Ungern Sternberg kareiviai, 
veržiasi ant* Urga, svarbiausio 
šiaurinės Mingolijos miesto.

Gbiniečių bevieline stotis 
Urgoje sustojo veikusi, kadan
gi ji tapo apleista delei besiar
tinančio priešo. Nedidelis chinie 
čių garnizonas Urgoje jau susi
rėmė su priekiniais priešo pul-

Gen. baronas Stcrnbcrg, vy
riausias gen. Semionovo pagel- 
bi n i ūkas, nesenai bandė užpul
ti Irkutsku, bet jį sumušė išti
kimi Verchne-Udinsko valdžios 
kareiviai ir jis pasitraukė į pie
tus.

Lenkija sušaudysianti 14 pog- 
romščikų.

2 žmonės užmušti.
CHICAGO. — Važiuojantis 

iš Chiacgos į Milwaukee su 6 
žmonėmis automobilius Zi'on 
City paslido ir atsimušė į medį. 
Nelaimėje 2 žmonės liko už
mušti ir 4 sužeisti.

nepriklausomybę. Jų nežustan- 
ti meilė prie laisvės,kuri gyvavo 
per keletą šimtmečių jų kovos 
su turkais ir krikščionimis, at
siekė savo ir žmonės įgyjo nau
ją viltį. Jie tikisi dabar, kad j ‘ 
didžiosios valstybės juos apgins 
ateityje nuo užmačių godžių 
svetinių šalių.

Galbūt dar niekad 
tokio pilno ramumo 
Albanijos valstybėj, 
gatvėse pirmą syki galima ma
tyti iškeltas Albanijos vėliavas 
ir dideles piliečių ir draugijų 
patriotines demonstracijas. En
tuziazmas ir patriotinis užside
gimas viešpatauja visoje šaly
je. Net gentįs, kurios paprastai 
kovoja tarp savęs, dabar gyve
na taikoje. Ta taika nenr ant 
nieko daugiau paremta, kaip 
cnt garbės žodžio jų viršininkų. 
Albanų žodis, kurį jie vąditia 
“•bessa,” yra, absoliučiai suri
šau tis. ; '

Išėmus niokurius valsčius 
pietuose, albanai gyvena genti
mis, išsiblaškę kalnuose, kur 
kiekvienas žmogus gina savo 
namą ir savo teises pagelba šau
tuvo, su kuriuo jis niekad nesis
kiria, kada jis išeina iš namų. 
Jie valdosi nerašytais įstaty
mais, kurie yra žinomi, kaipo 
Leko įstatymai ir.yra paremti 
daugiausia senovės tradicijo
mis. /

nebuvo

Nebegali kalbėti

BOSTON, Mass., spalių 27.— 
Pa t riek J. Hanley buvo nuteis
tas kalėjiman, kur jis išsikalbė
jo su vienu savo draugu ir tas 
išdavė Hanley. Nuo to sykio 
Hanley prisižadėjo niekad dau
giau nebekalbėti kalėjime, ir 
savo prižadą išlaikė. Per 10 
metų jis neištarė nė vieno žo
džio ir tik raštu susižinodavo 
sų kalėjimo užve’zda. Vakar jis 
tapo pa i mosuotas iš kalėjimo. 
Besivažinėjant po miestą jį 
paklausta ar ir dabar jis nepra
dės kalbėti. Hanley pastovėjo, 
pa judino lupomis ir parašė ant 
popierėlės: ‘Aš negaliu.” Reiš
kia, delei ilgo tylėjimo jis pa- 
virto į nebylį.

2,250 Haiti gyventojų 
nužudyta.

Tiek haitiečių nužudė amerikie
čiai per 5 metus.

WASH1NGTON, spalių 27.— 
Laivyno teismui pradėjus tyri- 

Lenkijos legacija paskelbė, kad ( nėti . amerikiečių oikupacilją 
I^enkijos prokuroras praneša, | Haiti salos, išsiaiškino, kad 
jog 14 krikščionių liko nuteisi | laike penkių metų okupacijos 
sušaudymui už “|>apildymą 

I kraštutinybių prieš žydus.”

WASHINGTON, spalių 26.

i laiKe peiiKių metų oKupacijos
I Amerikos kareiviai mržudė
2,250 tos salos gyventojų. Gy
ventojai buvo žudomi be jokios 

SKAITYKIT IR PLATINKIT atodairos ir be mažiausio rei-
kalo — dėl sporto.

LONDONAS, spalių 27. — 
šiandie pasklido žinių, kad 
angliakasių streikas tapo su
taikintas ir kad kaip angliaka-

I siais, taip ir kasyklų savininkai ! 
I priėmė valdžioi pasiūlymą ir 
kad sąlygos bus paduotos pat
virtinimui angliakasių delegatų 
konferencijai. Esą alga anglia
kasiams pakeliama 2 šilingais į 
dieną, bet prižadama, kad kaip 
angliakasai, taip ir kasyklų sa- 

| vininkai rūpinsis padidinti ang- 
i lių produkciją. Valdžia taipgi 
paskirsianti komisiją, kuri re
guliuos algas remiantis anglių

LONDONAS, spalių 27.
Pramonininką:! ir pirkliai iš 
Rusijcyfc yra perdaug optimis
tiški apie tuojaulinės pirklybos 
prospektus Rusijoje. Tokį pa
reiškimą davė vietinis svetimos 
šalies bizn’erius, nuvykęs Sibe- 
rijon tikslu išvystyti pirklibi- 
nius ryšius su bolševikais. Juo 

I yra švedas Henrik Tornblom, 
kuris per aštuonius melus prieš 
Rusijos revoliuciją atstovavo 
Amerikos ir Švedijos įstaigas 
Omske, Siberijoje. Jis sugrįžo 
j sovietų Siberiją pereitą vasa-

NEW YORK, spalių 27. — 
Gauta nuo Rusijos sovietų kab- 
legrama patvirtina žinias, kad 
Washington D. Vanderlip iš 
Californijos, atstovaujantis Pa- 
cifiko pajūrio kapitalistų sindi
katą, padare suartį su Rusijos 
valdžia apie išvystimą gamtinių

Amerikos Lietuviu su- 
bruzdimas Lietuvai 

nuo priešų ginti.

dar šiąnakt, 
rateliuose 

kad iLIovd

Narys angliakasių pildomojo 
komiteto pranešė unijų delega
tų konferencijai, kad yra pros
pektų, jog angliakasių streikas 
bus sutaikintas 
Parlamentiniuose 
vaigščiojo gandų,
George dar šiandie po pietų 
paskelbs apie susitaikimą.

Amerikos laivininkai tikisi, 
kad delei pagerėjimo padėties, 
valdžia dar šiandie nuims emb
argo nuo anglių ir leis laivams 
pasiimti sau reikiamų anglių, 
kas buvo uždrausta laike strei
ko.

Jo pienu buvo sudaryti Švedi
jos ūkio mašinų apmainymą 
ant vilnų, linų ir kailių, kuriuos 
bolševikai sakėsi turį surinkę 
Omske išgabenimui. Atvykęs į 
Omską jis rado, kad prekių iš
gabenimui yra daug mažiau, 
negu jis tikėjosi, kad tos pre
kės buvo sukrautos per koletą 
metų ir kad daug krovinių od- 
menų pasidarė beverčiais delei 
nelikusio sukrovimo.

Po ištirimo Omske Tormb- 
lom apskaito, kad viso iš Sibe
rijos galima , išgabenti 
10,000 tonų žaliosios 
gos, daugiausia vilny 
nu (skurų).

Po pranešimu pasirašo užru
bežinių reikalų komisaras Či- 
čerinas ir yra adresuotas so
vietų atstovui Amerikoje 
Liudvikui C. A. R. Martens. 
Apie tą nuomoj imą l£dw<ard L. 
Doreny, prezidentas Mexican 
Petroleum Co. pasakė, kad jis 
pagelbėjo finansuoti Vanderli- 
pą du metai atgal, kada tasis 
j ieškojo aliejaus Siberi joje.

Tarp kių užinteresuotųjų yra 
aliejaus šaltinių savininkų, 
vienas aptiekorius, laikračšio 
leidėjas ir keli kiti kapitalistai.

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].
NEW YORKAS, spalių 26.— 

Įvairiose Amerikos lietuvių ko
lonijose spalio 24 dieną įvyko 
dideli mitingai. Gautomis žinio- 

■ mis, Nevvarko lietuviai, pasiža- 
| dėję pilnai savo Paskolos Lic- 
I luvai kvotą surinkti, sudėjo dar 
Lietuvos gynimui 3609 dolerių. 
Praėjusią sąvaitę tam pačiam 
reikalui newarkiečiai buvo su
dėję 2521 dolerių; tokiu budu 
išviso Netvarko lietuviai sudėjo 
aukos Lietuvai ginti 6130 do-

102,000 žmonės 
apleido šalį.

733,000 bedarbių . 
Vokietijoje.

BERLINAS, spalių 26.
Municipalis samdos biuras 

skelbia, kad visoj Vokietijoj 
yra 733,000 vyrų ir moterų be
darbių. Vien Berline yra 
150,000 bedarbių.

Darbo ministerija apskaito, 
kad neužilgo skaičius bedarbių 
pasieks tris milionus. Iš visų 
bedarbių apie ketvirdalis yra 
moterįs.

43 ŽMONES AREŠTUOTI.
MONTGOMERY, Ala., spaliu 

27. — šiandie paskelbta, kad 
laike kelių pastarųjų dienų tri
juose pavietuose tapo areštuo
ta 43 žmones, kuriuos manoma 
esant “naktiniais puolikais.” 
Jie visi tapo paliuosuoti užsis- 
tačius po $2,000 kaucijos. Jau 
nuo kelių savaičių buvo gau
nama grasinimų, kad bovelnos 
valyklos bus sunaikintos, jdi 
nenustos dirbusios iki nepakils 
bovelnos kaina. Daug bovelnos 
valyklų jau tapo sunaikinta 
pietinėse valstijose, kur augi
nama bovelną. Ir tą atlikdavo 
maskuoti užpuolikai nakties 
laiku.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 27 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant įų ne niažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip 

Anglijos 1 svaras ... 
Austrijos 100 kronų . 
Belgijos, už $1 ..
Danų 100 kronų .......

Finų 100 markių .....
Francijos, už $1   frankų 
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ...............
Olandų 100 guldenų ........... I
Norvegų 100 kronų ........... I
Šveicarų 100 frankų ...........
Švedų 100 kronų ............... I
Vokiečių 100 markių ...........

........... $3.48
............ $0.35

frankų 14.85 
$13.78 

$2.50 
į 15.72 

26.70 
$1.50 
$0.40

$30.45
$13.75 

$6.33 
$19.50 

$1.50

vos 
mcdžia- 

ir odme-

turi būti
pirklybai'

pasakė
ir

pamintu užrubežiniai 
Rusijoje ir Siberijoje, 
Tornblom, “bet Europoje 
Amerikoje paskleistos pasakos 
apie didelius sandelius žalio
sios medžiagos, sukrautus pa
lei Trans-Siiberijos geležinkelį, 
neva prirengtus išgabenimui į 
svetimas šalis mainau ant fab
rikų prekių, yra vien prasima- 
nimu.

“Karas, revoliucija ir siau- 
čiąs per pastaruosius trijus me
tus choasas ĮMidarė tai, kad 
beveik visi šalies produktai ta-

pasi- 
pa- 

mcd-

Hartforde parduota Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų už 800 
dolerių ir surinkta aukų 423 
doleriai.

Thompsonville išpirkta bonų 
už 300 dolerių ir surinkta aukų 
340 dol.

Wiikes Barre parduota bonų 
arti už 1000 dolerių ir aukų Lie
tuvos Šauliams sudėta 500 do
lerių.

Edwardsville, Pa., Lietuvos 
bonų parduota už 

ir aukų Lietuvos 
“Geležiniams Vil-

NEW YORK, s 
Čia tapo paskelbta, 
tais metais, užsibaigusiais birže
lio 30 d., Jungt. Valstijos nete- gynėjams 
ko 102,000 svetimšalių darbi- ( kams” sudėta daugiau kaip 300 
ninku, jiems sugrįžus į savo dolerių.
gimtines šalis. Skaitlinės paro- Brooklyne, spalio 24 d., Me
do, kad daugiau ateivių išvažia- | Gaddins salėj surinkta aukų 
vo į Europą, negu iš Europos 11600 dolerių, o spalio 24 d. baž- 
atvažiavo, bet užtai daug atva- ‘■ rytinėj salėj parduota bonų už 
žiavo iš kilų pasaulio krašų. f-600 dol. ir surinkta aukų 1600 
taip kad tuo pačiu laiku viso į 
Jungt. Valstijas įvažiavo 
193,514 žmonių. Iš to skaič’aus 
immrgiantų 135,245 buvo mo
terįs, o tik 58,268 buvo vyrai.

kad perei-1 Paskolos
600 doleriuC

doleriu.
v

Pripažino naują. Čechi- 
jos bažnyčią.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Japonija kokietuoja su 
Holandija.

AMSTERDAM, spalių 25. — 
Laike pastarųjų šešių mėnesių 
Japonija pradėjo daryti pastan
gų susiartinti su Holandija. Pe-

PRAGA, spalių 27. — Vai
džia pripažino naują Čecho- ---------- xAvmuuM«. *«-
Slovakijos tautinę bažnyčią,' reitą vasarą Holandijos laivyncf 
kuri gyvuoja jau arti metų lai- eskardra Vakarų Indijos vande- 
ko, atsiskyrusi nuo Rymo ka-

susilaukė
parapijų

Naujoji bažnyčia 
daug sekėjų ir daug 
susitvėrė ir pačioje Pragoję. Ji 
panaikino katalikiškas mišias 
ir vieton to pasekant 15-to šim
tmečio reformatorių Joną Hus- 
są, įvedė giesmes. Ji taipgi at
meta kunigų celibatą (nesivedi- 
mą), išpažintį ir nepripažįsta 
popiežiaus.

kuric kart-kartėmis siautė šaly
je. K

“Suprantama, Siberija 
lieka vienu iš didžiausių 
šaulyje šaltiniu žaliosios

(žiagos. Jokia šalis nėra turtin
gesnė mineralais, vilnomis, li
nais odmeni mis ir brangiais 
kailiais, kaip šalis į rytus nuo 
Uralo, bet dabartiniu laiku ten 
mažai kas yra eksportavimui.

“Kada atsisteigs normalės 
sąlygos Rusijoje ir Siberijoje, 
svetimų šalių eksportuotojai 
turės išleisi daug laiko ir pini
gų atbiidavojimui ir iŠvystimui 
pirklybinių įstaigų, pirm negu 
Siberijos eksportas pasieks 
prieš karines skaitlines. Prak
tiškai visos didžiosios įstaigos, 
kurias vedė svetimšaliai Siberi
joje prieš revoliuciją, kasyklos, 
pieno eksportas ir ūkio mašinų 
įstaigos yra sunaikintos. Ims I 
keletą metų laiko pirm negu ' 
jas galima bus atbudavoti.”

Gabens vandeniu.
DeleiĮ suirimo geležinkelių 

transportacijos Rusijoje, tapo 
nutarta, kad prekių, daugiausia . 
vilnų, linų ir kailių apmainy- 
inas ant Švedijos ūkio mašinų, 
bus atliekamas vandenų keliais Rara juros, kur prekes bus per- 
iš ecntralinės Siberijos. Surink- keltos į didelius laivus ir nuga- 
tos Omske žaliosios medžiagos bentos Švcdijon Arktiko vande- 
tapo sukrautos į upės barkas. nynu.

Tautu mažumu kon
gresas Petrograde.

KOPENH1AGBN, spalių 26.- 
Sioinis dienomis Petrograde 
įvyko tautų mažumų kongre
sas. Kongrese dalyvavo 200 de
legatų, atstovavusių dvyliką 
tautų.

[Taip telegrafuoja Chicrigos 
žydų dienraščio Forverts ko
respondentas N/ šifrin. Kores
pondentas nepaduoda, kokios 
tautos buvo Reprezentuojamos, I 
nei kuriuo tikslu kongresas! įvy-

nyse buvo pagerbta Japonijos 
uostuose, o keletą mėnesių atgal 
Japonija užkvietė daugelį IIo- 
landijos politinio, pirklybinio ir 
industrinio gyvenimo atstovų 
apsilankyti Japonijoje ir ištirti 
ten sąlygas.

Holandijos valdžia tečiaus ro
do atsargumą, kadangi susiarti
nimas su Japonija nėra labai pa
togiu Holandijos interesams. 
Holandijos politiniuose rateliuo
se skaitoma, kad tas Japonijos 
gretinimąsis taikomas, kaipo ne
tiesioginis smūgis Jungt. Valsti- 
joms, čia manoma, kad Japo
nija bando patraukti Holandija 
prie savęs, kad tuo atitraukus ją 
nuo draugiškų ryšių, kokie yra 
tarp Holandijos ir Jungt. Valsti
ją.

ir pasiustos į Irtišių ir Ob prie

’ ■_______iL_____ 1

Spalių 29, kaip 7:30 v. 
vak. LSS. 171-ta kuopa 
rengia dideles prakalbas 
Liuosybės svetainėj, kertė 
39 PI. ir Kedzic avė. Kal
bės adv. K. G ūgis ir P. 
Dubickas. Visus kviečiame 
atsilankyti.

—'Komitetas.



Gini mosi nuo Lenkų 
reikalu.

(Kalba, pasakyta socialde
mokratų atstovo Kairio Seimo

NAII.IIKNO::, <,Wag«. III , ,

Kas Dedasi Lietuvoj

ŠIAULIAI.
Šiaulių Ap. Valdyba bendrai 

su Šiaulių srities vartotojų 
bendrovių Sąjunga ruošia tri
jų mėnesių kursus, kuriuose 
bus dėstoma/ lietuvių kalba, ari t 
metiką, ekonominė geografija, 
dailiaraštis, bendroji sąskaity- 
ba, teorija ir praktika, komer
cijos aritmetika ir koresponden 
cija, kapitalistinių įmonių for
mos, politikos ekonomijos pa
matai, prekybos dokumentai, I 
savivaldybių uždaviniai, jų is
torija, organizacija ir finansai; 
musų savivaldybių įstatai, jų 
atsakomybė ir rašfvcdybe; vi
suotinų susirinkimų tvarka.

Be savivaldybės tuo pačiu lai
ku ruošiami kooperacijos ir są
skaitybos kursai, kiuriuose be 
bendrųjų bus dėstomi dar spe
cialus kooperacijos dalykai. Į 
kursus priimami mokantieji lie 
tuviškai skaityti ir rašyti ir ke
tinius aritm. veiksnius. Kursų 
pradžia spalių 1 d.; mokesnis

50 auks. už visą kursą; netur
tingi gali birt paliuosuoti.

BARTININKAI, Vilkav. apskr.
Bartininkų apielinkėj išsiplė

tė apkrečiamos ligos, labiausia 
dezinterija. Mirštančių skai
čius gana žymus, ypač jauni
mo. Yra atsitikimų, kad išmi
rė visos šeimynos, ar po 2—i 
žmones. Ligos siautimui daug 
padeda pačių žmonių neatsar
gumas ir nepakankamas švaru-

pačiais, kaip ir visoj Lietuvoj 
pamatais. Valdžia laukianti di
delių sunkenybių Rytus tvar
kant, bet tikisi su Seimo ir vi
suomenės pagalba sunkumus 
a pga lėsian t i. K.-dcmokra tų,
liaudininkų ir žydų frakcijos 
vienan balsan pritarė valdžios 
pareiškimui. Tik socialdemo
kratams teko valdžiai nurodyti, 
kad einant jos nusistatymu By
lų gyventojams bus užmesta, 
jų nesiklausus, tokia valdžia ir 
tvarka, kokia bus atnešta iš Kau 
no, kad toks nusistatymas ne
dera valdžiai, norinčiai būt de
mokratine ir kad Lietuvos Ry
tams vis tik turi būti patiekta 
šiokiomis tokiomis sąlygomis 
galimybė patiems pasisakyti, 
kur jie nori įdėlis. Toks de
mokratizmas, kaip iki šiol yra 
pas mus buvęs, negali pavilioti 
darbo žmonių nei Vilniuje nei 
išviso Rytuose.

Už tą pareiškimą soc.-deino- 
kratus užgriuvo visos .minėtos 
frakcijos.

Seimo posėdžiuos nigs. 17 d. 
21 ir 25 <1. buvo svarstomi pro
jektai apie paėniimą valdžios 
globon ir išnuomojimą apleistų 
dvarų, apie atstatymo komisa
riato įkūrimą ir visa eilė pa
pildomų sąmalų įvairioms mi
nisterijoms jų valdininkų skai
čiui padidint. Padidinimo rei
kalą sudaro Lietuvos Rytų tvar 
kyinas. Daugiausia ginčų su
kėlė pirmasai įstatymo projek
tas. Juo siūloma visi ūkiai, di
desni kaip 70 dešimt., kurių sa
vininkai negyvena vietoj ir pa-»

posėdy nigs. 25 d.)
Gerbiamieji 1 Mes supran

tam visą padėties rimtį. Ma
žam musų kraštui, neturtingam 
ir karo suvargintam tenka susi
remti su Lenkais, kurie visas 
savo liaudies ir krašto jėgas 
vienam suvartojo — sudaryti 
militarini stiprius Lenkus. Gin
klu susirėmus musą kraštui 
sunku butų apsiginti, jei musų 
kariuomenė butų pati viena, be 
visuomenės paramos.

Kad kova yra beveik neišven
giama, mums aišku. Tegu len
kai oficialiai skelbia, jie nori 
vesti karą tik su rusais. Tame 
jų pareiškime tik mažoji teisy
bės dalis. Lenkams ne tik 
svarbu karas su rusais, bet dar 
svarbiau įsiveržti Lietuvon ir 
čia įsigalėti. Dabartinė poniš- 
kai-buržuazinė Lenkija pasiė
mė Vakarų Europos Žandaro 
rolę. Ji, palaikoma Europos 
buržuazijos auksu, ryžiasi len
kų liaudies krauju apginti tuos 
kapitalus. Ji tais tikslais pakė
lė karą prieš Rusus ir jį veda. 
Mes suprantame, kad tas žan
daras tol tegalės eiti savo parei
gas, kol pačiuose Lenkuose pir
mą vietą laikyą tas visuomenės 
luomas, kuris yra praeities lie
kana ir reakcijos atrama. Da
bartinė Lenkija yra feodalinė 
Lenkija, ponų ir didžiaturčių 
Lenkija ir todėl ji yra imperia
listinė. Ji visuomet žvalgj’sis į 
visas puses ir sieks užgrobti ki
tų kraštų žemes ar tai koloniza
cijos, ar kiliems išnaudojimo 
tikslams.

mas namų tvarkoj. Bet daug 
blėdies daro rr žmonių nežino
jimas, kaip reikia su liga kovo
ti, tuo tarpu valdžios ir savival
dybių pagavos kaip ir nematy
ti. _ [“S-d.”]

ALVITAS.
Simanėliškių dvaro darbinin

kai kad ir dideliu vargu visgi 
iškraustė pagalios dvaro užveiz 
<ią. Nieko- jam negelbėjo pul
dinėjimas į Apskričio Valdybą 
ir pas Viršininką. Dvaran atva
žiavęs milicijos vadas mėgino 
darbininkus kalbinti, kad liau
tųsi užvcizilą varę, bet darbi
ninkai griežtai pareiškė, kad 
busią priversti imtis kitokių 
priemonių, jei užveizda nepasi
šalins ir užveizdos nebėr. Iš
kraustė jį darbininkai už žiau
rų su jais apisėjimą.—]“S.-d.°]

PAJEVONIU, valsčiuj.
Buvo žemės ūkio darb, prof. 

sąjungos susirinkimas. Susirin
kimų atidarė d.r Mikaitis ir sa
vo kalboj išaiškino priežastis, 
dėl kurių 19 metais buvo suiru- 

, si sąjunga, — tai vis nematomų 
rankų darbas. Antruoju kal
bėjo iš Vilkaviškio atvykęs Cen
tro V«l<lyk»os narys <lr. V. $*»u- 
prikas. Jo prakalba pakėlė su
sirink Ilsių ųpą'ir sužadino dar
bininkuose norą uoliai ginti sa
vo reikalus ir kietai laikytis 
sąjungos. Viši užsimokėjo ir 
nario mokestį.

Susirinkiman apsilankė pora 
darbo federacijos narių; vienas 
jų įsi lasė sąjungon; kitas de
javo, kad ir federacijoj ne ką 
gali pešti. Susirinkimas praėjo 
labai gerai. — [“S-d.”]

Steigiamasis Seimas
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Susirinkęs po atostogų Sei
mas pirmam savo posėdy gavo 
išklausyt valdžios pranešimą 
apie įvykius atostogų metu ir 
valdžios žygius. Vienas svar
besni u to pranešimo daiktų bu
vo valdžios deklaracija dėl Lie
tuvos Bylų ir palies Vilniaus. 
Deklaracijoj valdžia pareiškė, ji 
einanti į Vilnių ir į Rytus, kaip' 
šeimininkas, namon grįžtąs ir 
nešąs ten ne plebiscitus ir tei
sę gyventojams patiems apsi
spręsti, bet tą pačią •demokrati
nę tvarką, tas jiačias piliečiams 
teises ir pareigas, kokios yra 
Lietuvos vakaruos. Pažadėjo 
vykinti sociales reformas, pir
moj eilėj žemės reformą tais

lys neveda ūkio, kad ir jų butų 
pastatyti įgalioti užveizdos, ima 
mi valdžios globon su judamu 
ir nejudamu inventorių ir ati
duodami nuomon pirmoj eilėj 
vietos darbininkams, paskui ar
timiausioms bežemiams ir ma
žažemiams ne daugiau, kaip po 
20 deš. ir nemažiau, kaip 3 me
tams. ' šiems nepaėnius visos 
žemės dirbti, likusioji išnuomo
jama ir didesniais plotais į vie
nas rankas. Siūloma sumažin
ti ir juiti nuoma, imant nuo 
pusės iki 5 pūdų rugių už de
šimtinę.

Tas sumanymas skaudžiai 
liečia tų dvarininkų reikalus, 
kurie yra Lenkuose, ar šiaip 
visais pašaliais bastosi. Prieš jį 
karštai sukilo lenkų frakcijos 
narys atst. Grajauskas, pavadi
nęs projekto mintį demagogine 
ir nemorale. • Ats. Grajauskui, 
kaipo dvarininkų ginėjui, teko 
pakelti visų frakcijų puolimą. 
Po bendro svarsljino projektas 
grąžinta ko(misijai pataisoms 
padaryti.

Rūgs. 25 dienos posėdis buvo 
skirtas vien svarstymui lenkų 
puolimo Lietuvos ir priemonių 
k ašty apginti nuo naujos in
vazijos. Visų Seimo frakcijų, 
tik lenkus išėmus, buvo kuone 
vienodai įvertintas kraštui pa
vojus ir pripažintas didelis rei
kalas griebtis visų galinių prie
monių gintis nuo dva'rininkų ve 
damos pas mus okupacijos. Da
bartinis karas tarp Lietuvos ir 
Lenkų, tai yra kova dėl dvarų 
Žemės, kova prieš junkerius im
perialistus ir reakcininkus S.-d. 
atstovas, kalbėdamas apie tai, 
kad panašiais kaip dabar mo
mentais galima apsiginti tik pa
čios liaudies suvienytomis pa
stangomis, priminė dabartinei 
valdžiai ir Seimo daugumai jų 
)olitiką su Lietuvos darbinin
kais, iš kurios aiškiai sekė, kad 
susipratusius Lietuvos darbinin
kus valdžia faktinai skaito vi
dujiniais savo priešais. Kvies-j 
damas darbininkus neužmiršti į 
savo skriaudų ir savo siekimų 
namie, nesiliauti kovojus už 
juos, kartu kvietė šiuo sunkiu 
musų kraštui momentu stvertis 
ginklo ir kelti jį prieš didžiau
si Lietuvos darbininkams pavo
jų — reakcinės Lenkijos užpuo
limą.

Seimo nutarta kreiptis į vi
suomenę, sužadinti ją ir šaukti 
visus kovon už k'rašto laisves gi 
nimą. Seimas išleido atsišau
kimą. — [“S.-d.”]

Veržtis Lietuvon jiems yra 
dar viena priežastis. Vilniun 
nuvažiavę, mes stebimės, kad 
miesto gatvės tuščios. Tas vi
sas nacionalistinis skurzdčly- 
nas,kuris virte virė Vilniuje len 
kų okupacijos metu, dabar 
urnai išnyko. Tik menkutė jo 
dalis atsidūrė Lidtuvoj; visi kiti 
išbėgo Lenkijon, susispietė 
Varšuvoj. Tie “pabėgėliai” ne
snaudžia. Jie kelia Varšuvoj 
trukšmą ir demonstracijas, kad 
lenkų kariuomenė vėl eitų Lie
tuvon ir užimtų jos apleistus 
kraštus. Tų žmonių pastango
mis susidaro Lenkuose ūpas, 
kuris neišvengiamais daro jų 
karo žygius. Tr dabar, kuomet 
lenkų legionai prisiartino prie 
Lietuvos sienų, jų užpakaly 
slenka tamsus musų dvarinin
kų šešėliai. Mums supranta
ma, delko jie skubinasi grįžti. 
Dabartinis karas Lenkų su Lie
tuva yra karas už dvarus. Jeigu 
lenkams pasisektų laimėti, mes 
žinom kad inusų dvarininkai 
pirmieji arkliais atvažiuos į sa
vo dvarus ir juos iš pavalkų pa
leidę ant rytojaus tau pačian 
vežiman pakinkys Lietuvos 
darbininkus. Ir todėl reikia dėt 
visas pastangas, kad atremtu
me naują invaziją, tuos tamsius 
praeities šešėlius, kurie musų 
kraštui ir liaudžiai neša vergu
vę.

Kuo mes galim toje kovoje 
pasitikėti?

Musų valstybinė diplomatija 
ir musų Seimo dauguma per- 
dažnai buvo linkusi kuo ma
žiausia kreipti domės į savo 
krašto liaudį ir jai reikšti pasi
tikėjimo ir kuo dažniausia ieš
koti sau draugų užsieniuose. 
Deja, ji j ieško j o ne ten, kur rei
kėjo. Ji puldinėjo Vakarų bur
žuazijos. Bet tai buržuazijai 
liek terūpėjo Lietuva, kiek ji 
turėjo vilties iš musų krašto 
pasipelnyti. Prancūzų buržu
azija visą laiką aiškiai rėmė 
lenkus, tikėdamos su jų pagal
ba nugriauti Tarybų Rusus, 
sutvirtinti len Vrangelius, ir 
per juos atgauti dar caro laikais 
sudėtus len aukso kalnus.

Didelių vilčių buvo dedama 
ir į oficialę Angliją, vadinasi, į 
Anglų buržuaziją. Visi įvykiai 
rodo, kad ir ja kuo mažiausio 
buvo pamato pasitikėti Jei An
giai kartais mus ir rėmė, tai ne 
dėlto, kad jiem b du brangi 
Lietuvos laisvė, be* kad turėjo 
leme savo išrokavimo ir tikėjo
si savos naudos. Nereikia ieš-

koti geresnių taiĄ 'i|rirodymų, 
kaip jų duoda tariamieji musų 
draugai. Paskutiniuose laik
raščiuose tilpo žhria, kad Fran
cuzų ir Anglų valdžios, nežiū
rint suliktų klinčių, vistiek su
gebėjo pasiųsti Lenkams apie 
60 laivų karo amunicijos. Tai 
tais ginklais, gerbiamieji, len
kai dabar žudo musų brolius.

Vienintčlė aminis galimybe 
sudaryti jėgą, su kuria mes su
gebėtum atremti gresiamąjį pa
vojų, tai kreiptis į patį musų 
kraštą, į musų liaudį. Aš su
prantu, kaip yra sunki tuo atsi
tikimu ir musų valdžios ir Sei
mo daugumos padėtis. Visi at
simenam, kad pavojingais lai
kais ir valdžia ir Seimo daugu
ma visuomet buvo greiti šauk
tis liaudies paramos ir daryli 
jai gražių pažadų. Bet mes 
tai]) pat atsimenam, kad jie ne
mokėjo tų pažadų pildyti. Musų 
valdžia mėgsta vadintis “darbo 
žmonių valdžia,” bet jos darbai 
dažniausiai yra priešingi liau
dies reikalams. Del žemės re
formos mes aiškiai turim pasa
kyti, kad ji bent dalinai buvo 
vedama to luomo naudai, ant 
kurio čia šiandien perkūnais 
metama. Visa musų valstybi
nė tvarka, kad ir vadinama de
mokratinė, duoda tokių atsiti
kimų ir apsireiškimų, kuriems 
net caro laikaisi negalėjo būt 
vietos. Patys tos tvarkos dabo
tojai ir vykintojai, nors kaktoj 
nešioja demokratinės respubli
kos ženklą, bet širdy dažnai 
esti pilni caro gadynės raugo. 
Prasidėjus kovai tarp rusų ir 
lenkų dėl Vilniaus, valdžia pa
siūlė Seimui įvesti karo stovį. 
Mes ir tuomet sakėm, kad pa
vojingais kraštui laikais, vald
žiai reikia ieškot vienybes ir 
susipratimo su visuomene, rei
kia jai duoti laisvės iškelti savo 
jėgas ir jas kovai sunaudoti, 
bet ne varžyti. Mes tuomet nu- 
rodinėjome, kad karo stovis yra 
pačiai valdžiai pavojinga prie
monė. Dabar mes galim tvir
tinti, kad musų nuomone buvo 
teisinga. Visas karo stovio sun
kumas užkrito ant Lietuvos 
darbininkų; juos valdžia jra liti 
kusi skaityti vidujiniais savo 
priešais; visa eilė atsitikimų ro
do, kad karo stoviu pasinaudo
jus norima varžyti darbininkų 
kovą už savo reikalus. Užtai 
ir darbininkuose susidaro kar
tus skriaudos jausmas ir pa
matuotas •nepasitikėjimas vald
žia.

Mes darbininkų nekviečiame 
tildyti to jausmo, užmiršti savo 
skriaudas, liautis kovojus už 
savo siekimus. Ta kova ir to
liau turės vystytis. Mes tik 
jiem sakom, kad dabar musų 
kraštą rengias užgriut dar pik
tesnis jiems priešas ir kovai 
su tuo priešu mes kviečiam ir 
darbininkus pakelti visas savo 
jėgas. i

Jei Lietuvos liaudžiai toje 
kovoje tektų ieSko-'t <1raiigtų už
sieni uoso, ji gali savo akis krei
pti lik į vieną pusę. Jei vakarų 
buržuazija prisiuntė lenkams 
tik 60, o ne 360 laivų amunici
jos, tai dėl vienos priežasties: 
Europos proletariatas pastojo 
tiem siuntiniam visus kelius ju
rose ir sausumoj. Ne jo kaltė, 
kad nepavyko visai sulaikyti; 
proletariato pasiryžimas sustab 
dyti karus yra didelis ir jis ne- 
dils, tik didės. Juo pasitikėda
ma Lietuvos liaudis gali drąsiai 
eiti kovon ir su lenkais, nes ga- 
lų-galc ji laimės savo siekimus.
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Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

3259 S. Halsted Str.
Toj.: Boulevard 9244
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Artistiški Paveikslai
Nuo grynų, vyriškų ir moteriškų, 

figūrų; didumo 5’/2X8 colių; kaina 
$1.00 už 20; $4.00 už 100. Adresuoki
te šitaip:

VENUS NOVELTY MARKET, 
P. O. Box 109, Cicero, III.

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantlms as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais. I

‘ Pinigus gavo:
RoŽS Marazovskienė 
Jonas PikČiunas 
Franc. Bitinienė 
Elz. Adomaitiene 
Elz. Kriščiunienė 
Anelė Radvilienė 
Mar. Zablockienė 
Kaz. Lukauskis 
Ona Vaičiūnienė 
Kotr. Žilinskienė 
Fran. Barzda, 
Mot. Bagdonas 
Ant. Pocius 
Juoz. Burba 
Pran. Gedimavičienė 
Fran. Baikauckis 
Liud. Norkevičienė 
Jurgis Pocevičia 
Mar. Marmakaitė 
Kaz. Brazauskis 
Mar. Vitkauskienė 
Barb. Montvilienė 
Pranas Raukas 
Ona Gurenskienė 
Mik. Kiseliauskas 
Ąnt. Baubonis 
Barb. Kervelienė 
Ant. Stašelskis 
Juz. Aputienė 
Elzb. žalaite 
Ona Dabravolskienė 
Jonas Vaitukaitis 
Jonas Zaranka 
Juoz. ženosis 
Apol. žukienė 
Jur. Leškauskas 
Mon. Žemaitienė 
Jonas šūkis 
Juoz. Lemontavičius 
Ant. Budris 
Ant. Juknis 
Ver. Takažauskaitė 
Zuz. Jankaitienė 
Juz. Mažeikienė 
Kast. Jagminas 
Ant. Miliauckui 
Mar. Jukanė 
Ant. Belskienė 
Ag. Samokienė 
Sim. Alužas 
Mik. Petaraitis 
Juoz. Pocius 
Kaz. Jonikis 
Morta Koncevioiutė

Mar. Toleikienė 
Marė Pikčelingienė 
Kaz. Vaivada 
Mot. Zenkevičius 
Juoz. Parkauskas 
Ag. Ramunienė 
Jonas Vaitkus 
Sim. Jurgaitis 
Ant. Paulauskas 
Jok. Rutkauskas 
Kaz. Kančauskis 
Kaz. Kulvinskas 
Katrė Svotelienė 
Ona Kliknienė 
Agota Varskienė 
Juozas Mockus 
Magd. Zubrickienė 
Jul. Gh’štautienė 
Jul. šklemkienė 
Fel. Bondzas 
Jonas Merkelis 
Juoz. žolynas 
Vit. ir Mar. Montviliukai 
Jonas Gavulis 
Petras Petrauskas 
Jonas Petrauskas 
Liud. Salatka 
Vlad. Palinauckis 
Ona Vasilienė 
Barb. Karvelienė 
Liud. Daunora 
Vinc. Mikoliui 
Kaz. Ručinskas 
Juoz. Valciu'kicnė 
Petras Rudžius 
Mar. Navreckienė 
Alena Juozapaitienė 
Jul. žniaukštiene 
Ant. Puižas 
Juozas Mockus 
Bron. Buda 
Ona Kemežiutė 
Jonas Žilinskas 
Ipolitas Galminas 
Kaz. Mažeikienė 
čizauskas 
K. S. Selskis 
Pok. Laurinaičienė 
Jok. Grigalevičia 
Kaz. Kukučionis 
Stan. Sirutaitė 
Mar. Petravičienė 
Ant. Juškevičius 
Ant. Matužinskas

Elz. Girdvainaitė 
Urš. Pietarienė 
Alex. Augis 
Juoz. Snabaitis 
Kast, žigulis 
Tam. Pivaris 
Kaz. Vaskarta 
Ona Mackevičienė 
Alena Kremenkienė 
Pijus Matusevičius 
Magdė Bamiškienė 
Petras Klemenkoj 
Mar. žeputienė 
Klem. Gedžius 
Franas BortkeviČius 
Alex. KaŽminskis 
Fran. Bogučauskas 
Juoz. Aičus 
Jonas Lapinskas 
Jieva Paškauskienė 
Ant. Valuckis 
Ign. Poška 
And. Drulis 

• Katr. Valaikienė
Ant. Vizgaitis 
Vinc. Rudžius 
Juoz. žilkauskas 
Ignacas Stefonkievicz 
Mikolas Mikalauskis 
Jonas Krikščiūnas 
Liudvikas Sabaliauskas 

' Jonas Mockus
Motiejus Murauskis 
Apolionija Banienė 
Barbora Augaitienė 
Marijona Toleikienė 
Mikolas Jacikus 
Barbora Kiedaitė 
Mat. Žitkus 
Julia Sibitikė 
Stan. Skritulskas 
Mikas Popiera 
Martinas Milusas 
Vincas Kasparu 
Alena Pudžiunienė 
Kaz. Gučius 
Vinc. Jatulis 
Jonas Žlivinskas 
Zenonas Mačiukas 

• Ona žeštokaitienė
Salonu ja Strilienė 
Barbora Baltramaitienė 
Ignacas žirvinskas 
Elz. Katkiene

KVITAI SU PAĖMĖJU PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės 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 porų, dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko 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 vienutinis 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 i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumij ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

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



0 NAUJIENOS, Chicago, IH

į KORESPONDENCIJOS
INDIANA HARBOR, IND.

> kovotojams už Lietuvos

Pasirodžius Naujienose ir ki
tuose liet, laikraščiuose Lietuvos 
Gynimo Komiteto atsišaukimui, 
kad amerikiečiai skubintus kuo 
galėdami padėti Lietuvai gintis 
nuo grobikų Lenkų, vietos L. L. 
P. Stotis urnai spalio 18 d. su
šaukė viešą susirinkimą, žmo
nių susirinko gana skaitlingai. 
Neatvykus kalbėtojui (buvo 
kviestas Račkus), kalbėjo L. L. 
P. Stoties pirmininkas B. Jasiu- 
lis ir atvykęs iš Chicagos sve
čias Jonas Vaičys. Kalbėto
jams paiškinus Lieuvos reikalą

//V AKIŲ
# šlakstymui

nuo Saulės, vėjo, dulkių ir pelenų
Rekomenduota ir pardavojama viso

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

MURINĘ CO., Chicago.

ir jos pagalbos šauksmų, publi
ka suaukojo ginklams nuo už
puolikų Lėnkų gintis $535.00.

Aukojo po 20 dolerių: Kazys 
Bružas. Po 10 dolerių: Stasys 
Toleikis, Juozas Rauginis, Ignas 
Kučinskis, Petras Uinskis, Liud
vikas Kasparavičių, Petras Ma- 
čiulskis, Steponas Bartkus, Sta
sys Barzdys, Jonas Merkelis, 
Adomas Valius, Juozas Rimke- 
vičia, Jurgis Grigalauskis, Kos- 
tantas Tilvikas, Stasys Urbonas, 
Bladas Drungilas, Antanas Nar- 
montas, Pranas Venskus, Petras 
Zukelis, Juozas Stulpelis, Juozas 
Kvedaras, Juozas šelkauskis, 
Pranas Puplauskis, Povilas Ju- 
cis, Pranas Jurčas, Vincas Di- 
minskis, Petras Zukevičia, Sta
sys Talauskis, Kostantinas La- 
banas, Teodaras Urbas, Pranas 
Paulauskis, Petras Daunora, 
Vincas Purauskis, Tamošius Mo- 
steika, Seff. Levin (žydas), Jo
nas Grigalauskis, Jonas Kukšta, 
B. Klapatauskis, P. Garjonis, A. 
Gesparaitis, Juozas Mockus, An
tanas Andreikus, Kazys Lauri- 
navičia, Leonas Zanauskis, Liu- 
domiras Fabijonavičia, Ignas 
Vilkunas, Juozas Stropas, Anta-

nas Kukta, Pranas Barzdys. Po tai yra, atsiųsti savo vardų pa- 
5 dol.: Aleksandra Kaviera, Ka- vardę, ir kur kas tarnavo, kad 
zys Bučinski, Kostantinas Bu-1 tuo budu į trumpų laikų žinotu- 
činski, Jonas Gailius, Aleksas meni visi 
Jankauskis, Pranas Zanauskis, tarnavo kariuomenėj
Povilas Waišnoras, Pranas Pu-, sų pačių reikalu, 
plauskis (Raudonamjam ^ry
žiui). Viso $535.00.

L. L. P. St. pirm. B. Jasulis, 
Iždinikas V. Ciparis.

ieveros Gyduoles užlaiko 
Teitnynos sveikatą.

kiek musų lietuvių 
Tai mu-

Antra. — Reikia nemažiau 
kaip tūkstantis liuosnorių!

Mes, lietuviai ex-kareiviai, ta
riame ateinančio lapkričio mė
nesy, prieš pat kongreso atida-

Silpni Inkštai
gali būti pro^aičlu daug Ilgu, kurios apsl- 
reikšta per skausmą strlenu. ISblySkuslą, 
pageltanavoidę odą, sutinimu aplink riešų, 
skaudingą Slaplnlmą Ir patinimą akiniu 
vokti. Kaip tik pajusi kad Inkstui Betvar
ki, ne gaiBlnk laiko Ir gauk

ROCKFORD, ILL. Severa’s
Naujienų 218 num. kores

pondencijoj iš Rockfordo p. Ko-

maitienę, kad ji pykstanti, jei 
korespondentas jos vardo nepa
minėjęs, ir kad ji dainavus taip, 
kaip Lankelis. Aš nemanau, 
kati p. Šimaitienė butų skaudu
sis p. Korespondentui dėl nepa- 
minėjimo jos vardo, tik žinau, 
kad kai kas jai pavydi. P. Ši
maitienė Kock lordo lietuvių 
vakaruose dalyvauja jau apie 
penkeri melai, turi malonų bal
sų ir žmonės jos dainelėmis vi
sados esti patenkinti.

—Nekomunistas.

MCNAUGHTON, WIS.

ne suvažiavimą, 
kad Ledsyl

Visi 
turi 
nes 
ina-

(pirmiau žinoma kaipo Severos GyduolB 
nuo Inkstu ir Kepenų), per keturos de* 
Slmt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai talsi yvaires ligas inkilu ir pūsles. 
TukstanCial ligoniu pasinaudot ir paliks 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mietas, 
75 centai ir $1.25. Kožnol aptlekoi,

Norėtume, 
suvažiavime dalyvautų 

ypač tie, kurie tarnavo frontuo
se, taipjau tie, kur gyvena ne
toli nuo Wasbingtono, idant sa
vo lėšomis galėtų atvykti, 
suvažiavime dalyvaujantys 
būt kareivių uniformose, 
tuomet lengviau galėsime
lytis su šios šalies prezidentu. 
Visi tie e’-kareiviai lietuviai, ku
rie norėtų ir galėtų (savo lėšo
mis) dalyvauti Washingtono su 
važiavime, malonėkite urnai 
susižinoti su mumis šių adresu: 

The Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society Headųuar- 
ters, 3102 So. Halsted St., Cbi- 
cago, IH.

W. F SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

“JAUNOSIOS BIRUTĖS” IŠKILMINGAS

Koncertas SU Šokiais
po Globa S. L. A. 208 Moterų Kuopos ant naudos

. Lietuvos Našlaičių
atsibus

Nedėlioj, Spalio 31 d., 7 vai. vak., 1920
Liberty Hali, 3000 S. Union Avė., kampas 30-tos
Kviečiame skaitlingai atsilankyti ant šio koncerto, kuris susidės 

iš ypatingai gražių solo, duetų, deklamacijų ir tt. Choras po vado
vyste p. Salomijos Staniulutės padainuos daugelį naujų dainelių. Vi
sas pelnas paskirtas dėl Lietuvos nuvargusių našlaičių, užtad atsilan
kiusieji ant šio vakaro išgirsit netik gražų koncertą, bet ir pagelbėsit 
badaujantiems vaikeliams Lietuvoj. Kviečia KOMITETAS.

L !■ ■■ .. . ...- I" ■■■. ■■■■■— ■■■■.—— ■ .............

Ęliinelanderio Circuit teisme 
buvo įdomi lietuvių byla, kuri 
tęsėsi net tris dienas. Skundė
jas buvo Pranas Domeika; jis 
skundė vieną chicagiškę žemės 
pardavinėjimo agentūrą, per 
kurios tarpininkavimą 1918 me 
tais buvo pirkęs ūkį apie Wood- 
boro, Wis., ir vietoj geros že
mės gavęs pelkes ir ežerą. Teis
mo nusprendis buvo 
firma 
$12055.,

Vietos 
bruzdėti
organizacijos kūrimą. Visi mat 
ima suprasti, kad be organiza
cijos ilgiau gyventi mes nebe
galėsime. Iš miestų vis dau
giau atvažiuoja naujų žmonių, 
kurie daugiau supranta apie 
organizacijoj svarbą, tat ir pats 
ūkininkų organizavimo daigas

Lietuvos Laisvės 
Paskola.

(Lietuvos Misijos pranešimas)
Paskolos upelis.

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- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Ateikite ant musų didžiausio išpar
davimo.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak.
ir nedėliomis iki 4 

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

GYDYK SERGANTI. 
Gamta vienintelis būdas.
Šiandie milionai žino, kaip užlaikyt 

sveikatą ir gyvent iki senatvės am
žiaus.

Jie vartoja vienintelį gamtos būdą, 
BULGARIAN BLOOD TEA 

Ji čyntyja kraują
Ji lengvina vidurius

Ji išvalo pilvą
Ji pradeda jaknų veikimą 

Ji atgaivina inkstus 
Kiekvieni išmintingi tėvai palaiko 

dėžę šitų Tyrų Žolių Arbatą po ran
ka, kaipo pirmos pagelbos gyduolę už
mušimui šalčio ir apsisaugojimui nuo 
“Flu”, Gripo, Pncumonios ir kitų sun
kių ligų.

Parsiduoda visur vaistinėse
arba per užtikrintą krasą didelė šei
mynai dėžė $1.25 arba 3 dėžės $3.15 
arba 6 dėžės $5.25. Antrašas:

II. H. VON SCHLICK, president, 
Marvel Products Co., 
451 Marvel Building 

t į Pittsburgh, Pa.

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 

Knygynas
3238 So. Halsted St, Chicago 

Užlaikome knygų krautuvę, par- 
duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki- 
a mokslų; hygieną, istoriją, etnolo- 

ą, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
Sriimame paskelbimus, užrašome ]a- 

traščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Dr. A. B. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
tatinga doma atk

reipiama į vai- 
ild 9 vak. 

12 dieną.
kus. Vai.: nuo 9
Nedėliomis, nuo 9 _ _______
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

išmokėtų
toks, kad 
Domeikai

ūkininkai 
ir rūpintis

jau ima 
apie savo

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

atei-

noro, 
ausy-

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

—Stasys A. Dementis.

RACINE, WIS.

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

iki 5-tų lubų., Chicago, UI.
DVIDEŠIMTS ASTUONI 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.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

5THER 
SlZpS

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mygiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWI5CIGARMFG.C0.NewkKJ.
Largest Indapendent Cįar Faclbry inthe World

MELBA
Ctga.7' Suprone

Šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektoe Korporacija Amerikoje

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

W. 471 h St TeL Boulevard 1892. Chicago, ILL

STPAKHT
10

10« 
STRAIGHT

Protestas prieš klerikalus.
Amerikos Lietuvių Tautines 

Sandaros 35 kuopos nariai lai
kytame susirinkime spalio 24 d. 
Union Hali, priėmė šitokių pro
testo rezoliucijų:

Kadangi klerikalų varomoji 
agitacija labai kenkia kaip par- 
davojimui L. L. P. Bonų, taip- 
pat demoralizuoja liaudį ir prie 
šinas Lietuvos Atstovybės ge
riems sumanymams, tai mato
me gyvo reikalo protestuoti 
prieš klerikalų daromus nepa
matuotus užsipuolimus per sa
vo organus “Draugų” ir “Darb.” 
ant Lietuvos Misijos ir Atsto
vybės Amerikoje, būtent, ant 
geri). Atstovų p. J. Vileišio ir p. 
P. Žadeikių.

Mes A. L. T. S. 35 kpa pro
testuojame prieš klerikalų da
romus užsipuolimus ant Lietu
vos Atstovų, ir mes reikalauja
me vardu teisybės, žmonišku
mo ir Tėvynės meilės, kad 'kle
rikalų varomoji nelemta ir ne
šanti blėdį Lietuvos Valstybei 
agitacija butų sustabdyta!

Šiuomi Lietuvos Atstovams 
p. J. Vileišiui, p. P. Žadeikiai ir 
J. Žiliui reiškiamo pilno pasi
tikėjimo jų darbuose. Mes Te
meni ir remsime Astovybės vi
sus gerus sumanymus ir tversi
me Lietuvos Piliečių Sąjungos

A L. T. S. 35 kuopos valdy
ba

Pirmininkas J. Pilipavičius,
Sekretorius M. Kasparaitis.

(Atsiųsta)

Amerikos Ex-KareiviŲ 
Lietuvių Sąjungos at

sišaukimas i visus 
Amerikos ex-karei- 

vius lietuvius.
Draugai ex-lkareiviai, (Regis

truokitės! Visų Amerikos Lie
tuvių, kurie tik karo laike tar
navo šios šalies kariuomenėj, 
prašome kuovdikjausia užsire
gistruoti musų organizacijoje, pirkdamas už 100 dol. — pri-

Skaitant Lietuvos Laisvės 
Paskolos darbų f ak tinai prasi
dėjus iš pat pradžios šių metų, 
paskolos upelis iki šiam, laikui 
teka sau ir teka ir tekėdamas 
suka musų Tėvynės valstybinį 
ratų. Imant mėnesiais, pasko
los upelio sriaunumas buVo 
toks:
Sausio m., 1920 m. $198,309.16 
Vasario m., 1920 m. 220,818.45 
Kovo m., 1920 m. .. 196,992.30 
Balandžio m., 1920, 177,116.73 
Gegužio m., 1920 m. 117,202.16 
Birželio m., 1920 m. 248,510.20 
Liepos hl, 1920 m. 172,821.79 
Rugp. m., 1920 m. 57,653.06 
Rugsėjo m., 1920 m. 27,981.98

Negalima nepastebėti, kad 
Laisvės Paskolos upelis pasta
ruoju du mėnesių baisiai nuse
ko. Tarytum, kad koks Lietu
vos nedraugas ėmė ir užtvarkė. 
čia, kaip nelaimei ir lenkai 
šmakšt ir prisistatė: Lietuvos 
žemę krauju aptaškė, iš musų 
sesių ir brolių tyčiojas ištvirkę 
Pilsudskio legionistai. Vilnius 
—rankose banditu. c

Amerikos Lietuviai! Prakas- 
kite bonų tvankinį, dar po vie
nų bonų pirkite, nušluokite be
sočius begėdžius į Vislos pel
kės!
Lietuvos bonai eina brangyn!

Pradžioje paskolos įmokėjo
me už Lietuvos laisvės bonus 
lygiai 50, ar 100, ar 500 dolerių 
grynais pinigais. Lygiai mai
nėme Amerikos bonus į lietu
viškus. Amerikos bonams, par 
duodant ar perkant ant biržos, 
atpigus, — Lietuvos bonai ne
atpigo, bet brangesni dar pasi
darė, nes jie yra laisvės bonai, 
nes per juos trokštame Nepri
klausomybę Lietuvos kraštui 
užtikrint ir užgrudyt. Gi nepri- 
gulmybė Lietuvos netik kad ne
atpigo, bet kasdien vis branges
nė darosi mums. Ypač lenkų 
dvarponiams užsigeidua jų iš 
musų atimti. Todėl Lietuvos 
Laisvės bonų kursas, kaip ir 
musų Ncprigulmybės bei lais
vės troškimas yra tvirtas ir pa
stovus, nežiūrint į tai ar biržos | 
spekuliacijai 
Mes Lietuvos 
raina ir savo 
liuosime!

Be to dar Lietuvos bonai, kas 
juos turi pirkęs, jau neša 5 
nuošimčius nuo 1 Liepos š. m. 
Kas vienas mėnuo Lietuvos bo- 
nas už 50 dol. priaugina 20 cen
tų; bonas už 100 dol. — priau
gina 40 centų. Dabartinis Spa
lių mėnuo yra ketvirtas mė
nuo, skaitant nuo 1 Liepos (Lie
pos, Bugpjučio, Rugsėjo, Spa
lių). Todėl perkant bonų už 50 
dol. dabar teisybė reikalauja 
primokėti 80 centų už priaugin
tų nuošimtį, perkant 'bonų už 
100 dol., reikia primokėti $1.60, 
Lapkrčio mėnesyje pirkėjas bo- 
no už 50 dol. primokės 1 dol.;

atatinka, ar ne. 
žmonės savo pa- 
laisve nespeku-

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantą!, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

JEWELRY 
STORE

4537 S. Ashland k 
Avė., Chicago, III.

mokės 2 dol. Todėl visi, Lietu
vos Laisvės brangintojai, nusi
pirkime dar po vienų lališveą To 
nų, kaipo protestų prieš lenkų 
nedorybes; nusipirkime tuo- 

jaus, kol Lietuvos bonai dar ne
pabrango labai!

Paskolos atminties ženklas.
Pergyvename didžiausio pa

vojaus ir skausmo dienas. Sve-

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th St, kampa* 

Ashland Avė, Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
ką, — nervišką ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8 
1553 W. 47th St

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 966D.

DR. M. HERZMAN 
14 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. 7

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonaii

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

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

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

kai, vakar dar patys vergai, 
šiandie įgavę ragus nori paverg 
Ii kaimynes tautas, ir Lietuvą

I visupirma. Bru fališkai išplėšė 
nuims Vilnių ir nori jį pasisa
vinti norėdami įtikinti, pasaulį, 
kad vogimas ir plėšimas yr le- 
galis. Nuo Gedimino kalno 
Vilniuje nuplėšė Ncprigulmin- 
gos Lietuvos simbolį — trispal
vę lietuvių tautos vėliavų ir no
ri kam tai įkalbėti, kad Pilsuds- 
kio-želgmvskio nickšystČ yra 
Lietuvos gyventojų apsispren
dimas !

Visi gyventojai Lietuvoje pa
siėmė už ginklo, mes gi čionai 
imkimės už bonų. Atminčiai 
šio begalines svarbos darbo, vi
siems Neprigulmingos Lietuvos 
statytojams, kas pirko ar pirks 
Lietuvos Laisvės bonų, yra pa
ruošta ir teikiama puiki pasko
los darbo atmintis: Lietuvos Vė
liava su parašu.

Padarykime atminitįj sau1 lir 
džiaugsmų gimtųjam kraštui.

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 

/ peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių, 
centai, taxus priskiriant, 
duodama vaistinėse, 
bevertį substitil tą. 
kad butų šis parašas:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Kana 7b 
Par- 

Neimkit 
Tėmykit,

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

pakelio.

Telephone Yards 5032

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

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

Gerbiamieji Skyriai, į 
šauksmus ir kvietimus 
per visą vasarų atsakėt 
mu! Gal užginsite žodžius Dr. 
Kazio Griniaus, pirmininko 
Lietuvos M misterių, kuris kų 
lik gautame iš jo laiške šiaip 
rašo:

“Eina dabar Mindaugio lai
kai, — pragyvename sunkias 
dienas. Ypač Amerikos parama 
dabar daugiau negu kada nors 
mums reikalinga. Padekite! 
(pasirašo) Dr. K. Grinius.”

Na, Gerbiamieji L. G. D. Sky
riai, ar kj j jo žodžius tylėjimu 
a įsakysite ?

Dr. ,L. Graičiunas,
Centro Sekr.

mano 
talkon

LAIŠKAMS 
POPIERA

Su dainomis — eilėmis.
Dabar Naujienų knygy

ne yra labai gražių laiš
kams popierių rašyti į Lie
tuvą. Tie laiškai yra su 
gražiomis eilėmis ir kvieb 
komis.

Užsisakykit tuojau 
Kaina 1 laiško ir konverto 

su prisiuntimu 10c.

Surašąs Laiškų
1. Pas tėvus
2. Baltas karvelėli lėk i 

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

sienos
7. Kaip darže rūtelė
8. Į tėvus
9. Mylimajai

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 saule leidžias.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 rd St.

Tel. Prospect 8466

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

1616 W. 47 SL Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

tą

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.
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Tautų Lyga nesu
valdo lenkų.

. ..." 1 ........—.......... !......................... — ..j..——..,

I taP° išdirbtos daug-maž to- 
k-ios susjtaikymo sąlygos: 
j angliakasiams bus pakelta 

algos dviem šilingais dienai:
[ angliakasiai iš savo pusės 

pasižada stengtis padidinti 
darbo produktingumą kasy
klose ; tolimesnis algą nusta
tymas priklausys nuo kasy
klų pelnų didumo; kasyklų 
savininkai pasižada įvesti 
geresnių mašinų ir kitokių 
palengvinančių darbą prie
taisų ; gruodžio 31 d. bus 
įsteigtas nacionalis algų biu
ras, pagal kurio rekomenda-1 

I vimą angliakasių
kils arba puls, sulig to, koks I paprastas faktas, kad Ame-1 pu, ir Rusija pavirs tuo, kuo 
bus finansinis kasyklų sto- rikai reikia musų žaliosios | šiandie yra Meksika.
vis. medžiagos, o mums reikia

Šitos sąlygos dar nėra ga- Amerikos prekių”.
lutinai priimtos. Jeigu an- Bet Leninas pridūrė ir 
gliakasių federacijos valdy- dvejetą labai svarbių politi- 
ba priims jas, tai jos bus pa- nių klausimų. Jisai nurodo, 
duotos patvirtinti angliaka-1 kad ir politikos žvilgsniu 
šių delegatų susirinkimui, 
kuris turi galios atšaukti

I streiką.
Reikia pastebėti, kad tos 

sąlygos reiškia labai didelį 
angliakasių laimėjimą. Vie
na, jos suteikia tokį algų pa
kėlimą, kokio iš pat pradžių 

| reikalavo angliakasiai. Ka
syklų savininkai ir valdžia 
priešinosi jam ir reikalavo, 
kad, jeigu bus keliamos al
gos, tai darbininkai apsiimtų 
ant tokios pat sumos padi
dinti darbo našumą kasyklo
se; savininkai, be to, reika
lavo sau teisės kartu su al
gų pakėlimu pakelti ir an
glių kainą. Dabar anglių 
kaina nebus padidinta. Kas- 
gi dėl darbo našumo padidi
nimo, tai darbininkai davė 
tokį pasižadėjimą, bet pri
vertė kasyklų savininkus 
prižadėt, kad bus pagerintos 
darbo įtaisos kasyklose.

Da svarbesni tečiaus yra 
kiti du dalykai. Viena, mi-

Kefrergafl, Spalio 28 8.,’ W

plotas bus po kapitalo dikta- mokratų partijos čeko-Slovaki- 
joj kongresas, kuris įvyko 
Kurlsbudo mieste, 293 balsais 
prieš 144 atsisakė prisidėti prie 
“trečiojo” Internacionalo. Tuo 
pačiu kartu kongresas tečiaųs 

[priėmė rezoliucijų, kuria smer
kiama Čeko-Siovakų valdžios 
pataikavimui Francijai, ir rei
kalaujama daryti ekonominių 
sutarčių sų Rusais, Vokiečiais ir 
Austrais.

Vokiečių socialdemokratų 
partija turi 40 atsovų čeko-Slo- 
vakijos parlamente.

tura. Iš to išeina, kad dar 
daugiaus kaip per pusę šim
to metų tame plote negalės 
būt įvesta nė socializmo, nė 
komunizmo tvarka.

Bolševikų komunizmas,

(John Reed’o našlė) rašo 
apie savo pasikalbėjimą su 
Leninu; antrame paduoda
ma žinia apie Amerikos ka
pitalistų sutartį su Rusija 
delei koncesijų šiaur-rytinia- 
me Sibire.

Bolševikų premjeras pa- pasirodė, yra tiktai teorijo- 
sakė Amerikos koresponden- je; praktikoje-gi jie atstei- 
tei, kad Rusija nori užmegst gia kapitalizmo viešpatavi- 
prekybos ryšius su Amerika, mą, ir tai pačioje aršiausioje 
Bolševikų valdžia jau senai jo formoje: paveda Rusijos 
siūliusi Amerikos kapitalis- turtus svetimų šalių kapita- 
tams koncesijų (leidimų da- lo išnaudojimui.
ryt biznį). “Atidedant į ša- Dar kelios tokios sutartys, 
lį visus politinius klausi- kaip ta, kurią sovietų val- 

algoslmus”, sako Leninas, “lieka džia padarė su p. Vanderli-

PORTUGALIJA.

Generalis streikas Portuga
luose.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

♦ * »

[Iš “Aušrinės”]

BERŽYNE aš naktį už dalį arėjų 
draskiau savo širdį, kad sykį galėtų 

pralietasai kraujas į liepsnų pavirtęs 
uždegti pasaulį — ir pelenu likti 

prakeiktąją skriaudą!
nedegė kraujas — į orą pakiloBet

ir vėjui šiauriniam tarnauti pastojo;
o vėjas galingas! — prikėlė jis audrą, 
smarkiausįjį žaibą dangaus pavadino — 

ir degė pasaulis!....

Šiąnakt man pro langą vėjelis pasakė, 
Kad Vargo Pasaulis po gaisro raudono 
Laisvai atsiduso ir žvelgdamas į Dangų, 
su apsiaustu Saulės žemelę papuošė — 

Kad amžius dėvėtų.

Butinį Jurt.

Tautų Lygos taryba svars
tė Brusselyje Vilniaus klau
simą ir neįstengė jį išspręs
ti. Buvo apsvarstyta trys 
pienai: vienas — išvyti gen. 
Želigowskį iš Vilniaus ir su
grąžinti jį Lietuvai; antras 
— prailginti lenkų okupaci
ją Vilniaus^ trečias — pada
ryt Vilniuje plebiscitą, kad
patys žmonės nuspręstų, ku-1 Dėtosios sąlygos nustato tą 
riai valstybei jisai turi pri-1 principą, kad kylant kasyk- 
klausyt. iy pelnams turės kilti darbi-

Telegrama praneša, kadiniPkU algos; antra, jos siūlo 
pirmąjį pieną Tautų Lyga įsteigti visai šaliai algų biu- 
pripažino neįvykinamu, ka- kuris ištirs visą padėtį 
dangi nesą jiegų išmušti že-[angliy kasimo industrijoje ir 
ligowskį iš Vilniaus.

Bet jeigu Tautų Lyga ne
pajiegia apsidirbti su želi- 
gowskiu, tai kokios prasmės 
gali turėti plebiscitas? Kad 
ir didžiuma Vilniaus gyven
tojų nubalsuotų dėtis prie 
Lietuvos, tai Želigowskis 
vistiek galėtų pasilikti Vil
niuje, kol nėra jiegos išva
ryti jį iš tenai.

Todėl faktiškai pasilieka 
tiktai antrasis pienas: pra
ilginti lenkų okupaciją, arba 
aiškiaus tariant, atiduoti 
Vilnių lenkams.

lų pelnams turės kilti darbi-

tyrinės finansinį kasyklų 
stovį. To biuro sąstate bus 
ir darbininkų atstovai. Ši
tuodu dalyku įvykinus, an
gliakasiams nebereikės kas 
kelintas mėnesis rengtis prie 
streiko, kad iškovojus geres
nes darbo sąlygas, ir kartu 
jie turės progos dalyvauti 
per savo atstovus _ kasyklų 
kontroliavime. 4

Didžiosios Britanijos an
gliakasiai tuo budu prami
na kelią visiems toš šalies 
darbininkams kovoje už tai, 
kad darbininkai turėtų 

Patvirtinti plėšikų atliktą Į sprendžiamą balsą industri- 
darbą — tam Tautų Lyga joje, trumpai sakant, už in- 
turi jiegų; bet apginti silp- dustrinę demokratiją. % 
nesnę šalį nuo užpuolimo — Kada darbininkai įgis bal- 
ji nepajiegia. są pramonių tvarkyme ir jų

Tai yra naturalis dalykas, pelnų dalinime, tai jie iš- 
Tautų Lyga tokioje formoje, moks vesti pramones be ka- 
kaip ji buvo sutverta Ver- pitalistų pagelbos. O tą 
sailles’uje, niekas kita ir nė- mokslą turėdami, jie galės 
ra, kaip imperializmo įran
kis. O imperializmas yra 
plėšimo politika.

“duoti saktį” savo išnaudo: 
tojams ir paversti industri
jos įmones į visuomenės ran
kas.

Anglijos darbinin
kai laimi.

Didžiosios Britanijos an
gliakasių streikas veikiausia 
greit pasibaigs. Konferen
cijose, kurios įvyko tarpe 
angliakasių, kasyklų savi
ninkų ir valdžios atstovų,

Amerikos kapitalas 
skverbiasi Rusijon.

Vakar “Naujienose” buvo 
įdėta du straipsniai apie biz
nio santykius tarpe Rusijos 
ir Amerikos. Viename 
straipsnyje Louise Bryant

Amerikai butų labai naudin
ga draugiškai sugyvent su 
Rusija; tų dalykų, girdi, pa
tys amerikiečiai, o ypač re- 

Ipublikonai, supranta gerai: 
“Jie mato, kad artinasi kova 
su japonais delei viešpatavi
mo Didžiamjam Vandenyne. 
Jie supranta, kad Amerika 

[turės greitai susiremti su 
Anglija delei viešpatavimo 
pasaulio rinkose.”

žodžiu, bolševikų Rusijos 
galva siūlo stambiamjam 
Amerikos kapitalui padaryt 
su sovietų Rusija prekybos 
ir politikos sutartį, ir jisai 
pasitiki, kad pastarasis pri
taršytam; ypač jisai deda 
daug vilties ant trustinio ka
pitalo atstovų, republikonų, 
kurie turi progos laimėt da
bartinius prezidento rinki- 
mus- ’ iiO

Stebėtis tuo nėra ko. Juk 
bolševikai, delei savo politi
nių išrokavimų, nesidrovėjo 
susibičiuliuot net ir su turkų 
paša, Enver’u, kuris yra pa
sižymėjęs, kaipo kruvinas 
armėnų skerdikas ir ištiki
miausias Vokietijos imperia
listų sėbras (Enver Paša da
lyvavo Baku kongrese ir pa
sakė karštų kalbų už komu
nistų Internacionalų). '

Bolševikų pienai apie su
sidraugavimų su Amerikos 
kapitalu jau pradeda įvykti. 
Pirmas stambus žingsnis ši
tam krypsnyje jau tapo pa
darytas: telegrama iš Lon
dono praneša, kad garsusis 
Amerikos finansistas, Van- 
derlip, padarė sutartį su so
vietų valdžia, pagal kurių ši 
išnuomoja vakarinės Ame
rikos piniguočiams apie 400- 
000 ketvirtainių mylių že
mės plotų Sibire šešioms de
šimtims metų. Tam milži
niškam plote Amerikos kapi
talistai įgyja išimtinų teisę 
plėtoti anglių kasyklas, alie
jaus šaltinius ir žuvavimo 
pramonę.

Kad šita žinia yra teisin
ga, tai patvirtina valstybės 
sekretorius Colby, kuris sa
ko, kad p. Vanderlip, dary
damas sutartį delei minėto
sios koncesijos Sibire, pasi
sakė Leninui, jogei jisai at
stovaująs republikonų kan
didatų į prezidentus, Har- 
dingų.

Taigi Amerikos kapitalas 
jau įkėlė kojų į Rusiją, ir 
pirmutinis jo žingsnis tenai 
išveržia iš Rusijos žmonių 
kontrolės neišmatuojamų jų 
gyvenamos žemės plota. Per 
šešias dešimtis metų tasai

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
“Paslaptis” aiškėja.

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Gautomis ži
niomis, Feedruo tosios Presos 
redaktorius E, J. Costello, jau 
apleido Angliją. Vyksta į Jung
tines Valstijas laivu Acųuitariia. 
New Yorkan atvyks spalių 30 
d. Vietos laikraščiai mini tu- 
lus Washingtono valdininkus, 
kurie buk prasitarę, jog Costel
lo buvęs deportuotas todėl, kad 
Federuooji Presą turinti pada
rius sutartį su Londono datbi-

ir... tarybų Rusais!
Kita žinia, gauta iš Washing- 

tono, sakp, kadĮ valstybės de
partamente United Press agen- 
tijos atstovams pareikšta, jogei 
Coslello deportuotas dėlei jo 
“bolševikiškų tendencijų”.

Vietos darbininkų organiza
cijos rengiasi iškilmingai pasi
tikti ištremtąjį laikraštininką. 
Spalių 31 d. rengiama1 didelis su 
sirinkimas, kur be paties Cos- 
tello kalbės prof. Scott Nearing, 
Judah Magnes ir kiti.

Panaudos krutamuosius 
paveikslus.

[Iš Federuotosios Presos]
M?lwaukee. — F ederated 

TradesSounc.il susirinkime kaip 
vienu balsu nutaria, kad savai 
propagandai vesti darbininkų 
organizacijos privalomos pasi
naudoti ir kratomais paveiks
lais. Tatai padaryti nebusią 
sunku, kadangi kratomųjų pa
veikslų teatrėlius lanko kone 
vieni darbininkai ir kad tų į- 
staigų darbininkai taipjau yra 
organizuoti.

Piktinasi, reakcininkų žygiais*
[Iš Federuotosios Presos]

Galesbury. — Illinois Darbo 
Federacijos kaip vienu balsu 
nutarė, kad Federacijos sekre
torius pasiųstų valstybės de
partamentui protestų dėl Fede
ruotosios Pr. persekiojimo — 
pašalintant du josios korespon
dentu iš bendrosios laikraštiniu 
kų sueigų vietos Washingtone 
ir ypačiai dėl deportavimo vy
riausiojo Fed. Presos redakto
riaus Costello.

Delegatai šitais reakcininkų 
žygiais reiškė ytin didelio ne
pasitenkinimo. Vienas jų da
gi pareiškė, kad Coslello depor
tavimas esanti begėdinga kon
spiracija tarp valstybės depar- 
taineno ir Anglų valdžios.

VOKIETIJA.
Ųžsąkė daug lokomotyvų.

[Iš Federuotosios Presos]
Berlinąs. — Vokietijos loko

motyvų Irusias nesenai padare 
sutartį su tarybų Rusais. Pas-

lokomotyvų už 150 milionų do
lerių. Pinigai busią padėti ku
rios nors neutralės valstybes 
bankuosna. Jais Vokietija ap
mokėsianti tas preĮkęs, kurių 
ji porsitrauks iš užsienių.

ČEKOSLOVAKIJA.
Atsisakė prisidėt prie “trečiojo” 

Internacionalo,.
[Iš Federuotosios Presos]

Praga. — Vokiečių socialdc-

ĮIš Federuotosios Presos]

Madridas [paštu]. — čia gau 
tomis žiniomis, Portugalijoj pa
skelbta generalią streikas. Visi 
organizuotieji darbininkai me
tė darbų, išskiriant geležinke
liečius. Bet ir pastarieji neri- 
mauja^ Smulkmeningų ■žinių 
negaunama.

Krislai

RUSIJA.

Reedas palaidota Maskvoj.

[Iš Federuotosios Presos]

Maskva. — Visų savaitę lai
kyta John Reedo kūnas Mask
vos darbininkų bute. Kad pa
gerbus mirusį laikraštininkų, 
prie ja karsto buvo pastatyta 
keturiolika raudonarmiečių. 
Veliouies kūnas palidota ytin 
didelėmis iškilmėmis. Laidotu
vių dienų Maskvoj paskelbta 
šventė, tąip kad suteikus darbi
ninkams galimybės dalyvaui lai 
doluvėse.

Anądien New Yorko Rand 
Scbool istorijos profesorius, 
kalbėdamas Elizabeth (N. J.), 
prisiminė istorinį faktų, kad 
senovės Neronas buvęs pasta
tęs savo arklio kandidatūrų į 
labai augsią Romos valdininko 
vietų. — “Bet,” tęsė toliau pro
fesorius, “su amerikiečiais dar 
blogiau: jie stato šiandie asilų 
kandidatūras net Į preziden- 
tus.”Žmonės gausiai plojo. Ma
tyt, ateinantį utarninkų jie ne- 
lalsuos už ilguosius... Nebojant 
aitrios agitacijos iš dešines ir 
kairės, jie sykiu su visos Ame
rikos susipratusiu proletariatu 
laduos savo balsų už Socialistų 
Partiją, už dr. E. Debsų!

Kapitalistų laikraščiai, kurie 
agituoja už ITardingą, stengiasi 
išrūdyti visus jo pasižymėjimus 
ir nuopelnus... kurių jis neturi.

AUSTRALIJA.

AngliaksiaA. nerimaiuja.

[Iš Federuotosios Presos]

Sydney.— Kad kokios, Aust
ralijoj gali įkilti visatinis an

gliakasių streikas, Angliakasiai 
reikalauja didesnių algų. Jeigu 
jų reikalavimai nebus išpildyti, 
darbininkai mėsių darbų.

jauna,

Partija
Neprik-
Partija

SVEIKATOS DALYKAI.
KUR DAŽNIAUSIA LIGŲ 

PERAI RANDASI.

labai
Ap-

Sveikatos žvilgsniu, 
svarbu prižiūrėti dantis, 
leistais dantimis tinkamai ne
galime sukramtyti maistų, kas 
sugadinai vidurius; arba dan
tys pradėję gesti nuodija valgį 
ir ardo visų sistemų. Dantims 
išpuohis, tuoj pradeda veidai į- 
dubti, kas labai gadina žmo
gaus išvaizdų.

Dainių sugedimas paeina iš 
trupinių kaikurių valgių, kurie 
užsilieka burnoj; nuo to dan
tys pradeda kirmyti. Pirmiau
sia pradeda gesti amalius (vir-

dagi, kad poni Hardingienė dė
vi tokių ir tokių šlabę, kad jos 
įlankai toki ir toki, taip ir taip 
rizuojami, ir kad ji..

graži moteriškė...

Amerikos Socialistų1 
suskaldyta; Vokietijos 
ausomųjų Socialistų

suskaldyta; Rusijos socialisti
nės partijos užsmaugtos; Itali
jos ir kitų šalių socialistinėms 
larlijoms gresia suskaldymo 
pavojus.

Rusų bolševikai tuo budu pa
sitarnauja pasaulio darbininkų 
judėjimui triuškindami jų jie- 
gas.

Sustreikavus Anglijos anglia
kasiams, 5(X) tūkstančių gelžke- 
io ir 350 tūkstančių transporto 

darbininkų kaip vienas nutarė 
paskelbi užuojautos streikų. 
Taigi proletarinio solidarumo, 
iroletarinės disciplinos spindu- 
iai šiandie įvyksta ne iš Mask

vos, bet iš Lohdono.

Paskilbęs anglų autorius II. 
G. Wells būdamas Petrograde 
gynė komunizmų ir bolševikus. 
Jet pastatęs kojų Londono gat
vėje pasakė, jog “Rusijoje ba
das ir visuotinas skurdas.”

-------- !-------- -------------------L!----------- 'J.....Į,!. _______J,." "

Pastarasai pasakė teisybę. Ki
to jis “tuo tarpu” dar nežino. 
Be sure! Jį sužinos kiti. Jung
tinės Valstijos jų, ačiū die
vams, turėjo netoli trįsdešimts.

—— o •—
Tikrieji kaltininkai. —- Kada 

musų “komunistams” sekėsi 
kelt “revoliuciją” Socialistų 
Partijoje, tai jie nuolat sakyda
vo “Matote, ką mes galime? So-' 
cializmas jau palaidotas, socia
listų jau nebėr”.

O kada “draugo Frainos” 
draugai pradėjo juos tempti į 
policijos nuovadą, tai jie ėmė 
jaukti:

— Karaul! Ar jus matote, 
kaip žemai nupuolė tie socia
listai? Tai jie yra kalti, kad 
mums nebesiseka”....

Can you beat it?
— o —

Laimingas žmogus. — Andais 
vienas mano prietelis prieina ir 
sako:

— žinai ką, drauge, gavau 
laikraščių iš paties Petrogrado!

Tik pamislykite, koks jis lai
mingas žmogus. — Ražas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J, J., Detroit — Naujienose 
mes jau buvome skelbę, kad 
privatinių laiškų daugiau nebe- 
spausdinsime. Tamstos atsiųs
tame laiške, tiesa, daug prira
šyta, bet tai tik pakartojimai 
to, kas buvo kitų rašyta ir Nau
jienose išspausdinta. Nedėsi

me.
Vienučiai, Chgo. — “Nusi

skundime” jus sakote: “Vyčiai, 
nors sakosi tarnaują tautai ir 
bažnyčiai, mirksta purviname 
idealizme.” Ar ‘purvinas ideliz- 
mas’ čia turėtų reikšt “munšai- 
ną’? Bet geriau meskite “vy
čius” ir“kunigėlius”: be jų yra 
dar daugį platesnis pasaulis.

RoselandieČiui. — Pcrbrangi 
laikrašty vieta ginčams dėl to
kių menkų dalykų. Pakaks to, 
ka vienas in antras pasakėt. Ne
dėsime.

8. FabijonaiA. Petratis

Miesto Ofisai Į 

117 N. Beirtam tt 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 441X į

Mortgage Bank
RE AL, ESTATE-INSURANCE 

European American Bureau
Siinčia Pinifus. Pardioda

Laivakortes. 
NOTARU UBAS

Telephone Roulerard <11

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

/erta visokias reikalus, kaip kriminatiikuoM 
’ taip ir oiviliikuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir popierast
Narni] Ofisas!

3123 S. Halttsd Si
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1318

DR. A. MONTVID 
chicąOo 

Lieturii Gyd/tojM ir Chirurgai 
25 East WąBhi«$tp3 St. 
MarshnH Fiela Annex 
18th fl. Ruinią» 1827 

Telephone Centrą! *3862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. ^hone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Airių vadas McSwincy, išva
davęs 74 dienas kalėjime, 
re. “Laisvės” redaktorius, 
ščiau bjauriausiu bildu iškone- 
veikęs jį, šiandie galėtų pasi
mokinti iš jo, kaip žmonės 
irangina ir kaip aukojasi už 

idėjų! Bei kur sukleręs protas 
gali ko išmokti? — P. K-as.

mi-
ank-

kol pasie- 
ir ka-
yra to-

da ir visas dantis,
Iria 
dangi 
kios jautrios, todėl danių 
skausmas yra taip baisus. Ties 
šaknim kartais randasi volis, ir 
tuoj pradeda nelik veidas tin
ti, bet ir neapsakomai skaudėti. 
Gedimas didinasi, kol pasiekia 
kaulų ir tada neužilgo pūliai, 
nuodydami kraujų, kartais esti 
ir priežastims žmogaus mirties.

Neprižiūrėta ar nešvariai už
laikoma burna yra lankiausia 
vieta įvairių ligų bakterijoms 
veistis.

dirkspes, 
dirksnės 

jautrios,

Turintieji šaltį ar kosulį, kn
is nors kiek užsenejęs arba 

jaučianlieji silpnėjimų, luri 
Ipojas krcpilis Ipųs gydytoją. 
Labai pavojinga apsileisti.

Spiaudymas visur taipgi daug 
pi’isid'eda prie platinimo įvairių 
iįgų. Ligonių spiaudalai 'priva
lo būti deginami.

Daugelis turinčių pavojingas 
ligas, ar tokių ligų perus, 
bei labai prižiūrintys ir savo 
sveikatų dažnai išvengia baisių 
lų ligų pasekmių.

Visi gėri. — Vienas Chicagos 
didlapis kartą užsimanė savo 
skaitytojų atklausti:

— Pasakykite, gerbiamieji, 
katrie du Jungtinių Valstijų 
prezidentai buvo geriausi?

Vienas skaitytojų atsako:
— Teddy Roosevelt ir McKin- 

ley. Bet man rodos, kad ponas 
Ilardingas bus dar geresnis....“

Antras:
— Lincolnas ir Wilsonąs. Vi

si žino koks buvo Lincolnas, 
tik nedaugelis sugebi apkainuo- 
ti koks šaunus žmogus yra Wil- 
sonas....

Trečias:
— Taftas. Jo darbai patįs už 

save kalba.
Ketvirtas:
— Jurgis Vašingtonas, 

aš tuo tarpu nežinau.
Kito

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka» 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 Sp. HaUted SU Chicago, IU.
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Lietuviu Rataliuosa
VVESTSIDE

Masinis Lietuvių mitingas.
šiandie Meldažio svetainėj į- 

vyks milžinŠkas lietuvių masi
nis mitingas protestui prieš Len 
kų veržimusi Lietuvon. Bus ge
ri kalbėtojai, taipgi skaitoma 
telegramos. Pradžia susirinki
mo 7:30 vai, vakaro.—

irgi čia galėjo pamatyti savo 
ydas: juk ne vienas gal yra ma
tęs ar ir pats kumščiu pagrū
mojęs savo žmonai: “mano gal
va, mano viskas, aš “šeminin- 
kas“... Pamatė ir janosios mer
gaitės, jog bernelis jas myli tik

pastumia į šalį ir mergelę ir jos

lietuvys, ir pats dar pasakė, kad 
musų žodžiai nedaug naudos at 
neš — reikia prisidėti ir savo 
centais...

Surinkti pinigai bus pasiųsti 
Lietuvos Šauliams per Lietuvos 
Misijų Amerikoj.

Nedėlioj visi, kas gyvas, de
monai racijon !

—Brighton park ietis.
musų girtuokliai, žodžiu, vei
kalas pritiko ir prie lošėjų tir 
prie publikos.

Aš visuomet maniau taip, kad 
musų lošėjams-myletojams vo
ty pasirinkt vaizdelius iš musų 
žmonių gyvenimo. Jie mums 

i ir geriau suprantami ir patiems 
j lošėjams geriau suvaidinami.
Belo, ir musų “kritikai” neturė
tų progos pasirodyti su savais

jų Sąryšio delegatai ir draugijų patarimais. Butų ir vilkas so- 
valdybos nepapnistamc susirin- ius ir avis sveika, šį kartą toks 
kimo, kaip vienu balsu nutarė veikalus kaiptik ir pasirinkta, 
dalyvauti lietuvių demonstra
cijoj nedėlioj, spalių 31 d. Iš-!

ji prie Wood ir Divisiion. gat
vių. Visos jos eis linkui didžiuu 
lio Ashland Audiloriumo, prie 
Ashland ir Van Buren gatvių. 
Čia bus prakalbos. Prakalbų 
bus ir keliose kitose vietose: 
Electrical Woi’kers Hali sve
tainėj, Machinists Hali (kur bu
vo Soc. 'P, konvenevija, 1919) 
ir Socialistų Pantijos Heftdi- 
((uarlery, 220 Ashland gatvėj.
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BRIDGEPORT

JOHN KUCHINSKAS

PETRAS MAČIUKEVIČIUS 45 ‘-Z?/, k-'-' 
c

NORTH SIDE
NOKTH SIDE.

Dalyvaus demonstracijoj.

Po lošimui buvo baliuskšo- 
cijoj nedėlioj. spalių 31 d. Iš- kiai. — Telšių pliumpis, 
rinkta komisija iš septynių na-j 
rių; komisija prisidės prie jau 

—. • I nu-veikiančios North Sidėj ko 
sijos. —Jonas,

BR4GHTON PARK
Viešas lietuviu susirinkimas.

Pramogų vakaras.
Praeitų nedėldienį, spalių 

Dramatiško Ratelio nariai vai
dino Br. Vargšo dramų “Lizdas 
naminio liūto”. Vaidino Polek

24,
rupijos mokyklos name sušauk 
ta viešas vietos lietuvių susirin
kimas. Susirinkimas šaukta 
tuo tikslu, kad pasitarus dėl 
rengiamos spalių 31 d. demons
tracijos protestui prieš lenkų 
veržimąsi Lietuvon. Kaip vie

nui balsu nutaria demonstraci-
gų vakarą rengė Kriaučių Kliu 
bas.

Teisybę pasakius, vaidinimas j joj dalyvauti, dagi neveizint to, 
išėjo daug geriau nei kad tie 
istoriški veikalai—didžiųjų au
torių rašyti ir garsiųjų režiso- 
rių statyti. “Lizdas i----
liūto” pristato musų valstiečių 
gyvenimą su jo geromsioms ir 
blogomsioms pusėms. Vaidin
tojai ant scenos laikėsi kaipir pQ įo prisiminta apie rinkimą 
savo šluboj, nes juk visi jie mu- į aukų. Iš pradžios rengėjai abc- 
sų kaimiečių vaikai ir tą gyvo-i joj()< Būtent: ar reikalinga rink- 
ninin pilnai pažįsta. Publika .; uereita savaite iau rink-

kad tą dieną ir lietus ir sniegas 
krislų. Po to išrinkta specialė 
komisija ir 12 asmenų, kurie 

naminio ĮU1.f.s sutvarkyti kas reikalinga.
Paskui buvo prakalbos. Pir- 

. mas kalbėjo vietos kun. A. Briš 
ka, antras — kareivis J. Poška.

Publika Ii, ncs pCreįtą savaitę jau rink-

Lietuvių dainininkų sueiga.
Pėtnyčioj, spalių 29, Mark 

While Sąuare parko svetainėj 
šaukiama Ghicagos lietuvių dai 
nininkų sueiga. Sueigon kvie
čiama visų vietos chorų nariai, 
kad pasimokinus kurių-nekurių 
dainų, kurios bus dainuojama 
Ghicagos lietuvių demonstra
cijoj, spalių 31, Seventh Begi-; 
ment Armory svetainėj. Moky
tojauja p. A. Pocius. — Es.

NETEKSIME ŠAUNAUS MA
JORO DALRYMPLE’O.

Tai vis dėl “tos politikos“.

R03KLAND

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 8684

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

VISUOSE TEISMUOSE.
'Egzaminuojn Atatralrtee 

perkąst
arba parduodant narna, lotą arba 
f urmą ir dirbu visokius I^egal li
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 25b2.

I
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nais. Netenkame didelio žmo- 
gaus, netenkame savo šaunaus 
majoro - prohibicijos oliserio, 
jo malonybes A. V. Dalrymp- 
le’o.

Jis resignavęs.
Kodėl rezignavęs? Kol kas 

niekas negali pasakyti. Tik fe
deralinės valdžios triobesy “kai 
kas” ir “kai kam” pakukždė.-! 
fcs:

— Kalta čia ta politika.
Ir that’s all.
Šaunusis majoras savo ofisą 

apleisiąs sekamą panodėlį, lap
kričio 1.

Po to jlisai liksiąs tik advo
katu.

Gaila I

C si
'V.*

/■ '■ iz *' 
' .•?«' ■ ■ '
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Tek Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz 

AKUSERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitulėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.
St., Chicago, III

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Vakaras.
Spalių 21 d. Strumlio svet. 

Lietuvių Scenos Mylėtojų Rate
lis statė J. J. Zolpio 4-ių veiks
mų dramų “Valkata“. Kadangi 
paskirtu laiku (šeštų valandų) 
publikos buvo mažai, tai pra
dėti lošima prisiėjo vienų va
landų vėliaus. Mat, {pas mus 
publika dar nepripratus paskir
tu laiku atsilankyti... TaČiaus 
neveizint to, kad oras buvo ne- 
pergnižiatįsias, publikos prisi
rinko pilnute svetaiinė ir, reikia 
pasakyti, lošimo metu labai pa
vyzdingai užsilalike. Vaidini
mas publikai irgi patiko, nes po 
kiekvieno akto ir pabaigus loši
mų publika siuntė lošėjams gan 
šių aplodismentų. Rateliečiams 
reikia duoti kredito, kad šį sy
kį taip gerai atliko.

Kaip girdėjau rateliečiai ren
giasi prie kito veikalo. Lauksi
me. — Buvęs.

Negalėjo pragyventi—nusižudė.
Name 946 Goncord gatvėj 

policija vakar* rado nusinuodi
jusi (gasu) žmogų, tūlų Wil- 
liam Krause, šešiasdešimts me-i 
tų amžiaus senelį. Paliktame 
laiške jis sako: “Mano uždarbis 
buvo $1.30 dienai. Tokia alga 
gyventi negalima. Aš badavau. 
Sudiev“.

Aukso laikai, ar ne?

h

Metinis atminimas mieliausio sūnelio:
9 metų amžiaus, gimė Sausio 30 dieną, 1910 met. mirė, Spa

lio 26 d., 1 vai. po pietų 1919 met. netikėta mirčia (bežeidžiant 
su kitu vaiku tapo nušautas). Buvo vienatinis ir mylimiausias 
sūnelis, tėvų, buvo viltis suteikti savo gerbiamam šuneliui ap- 
švietą, nors tėvai ir ne mokinti, bet tėvai suprato kas yra mok
slas, tad tikėjosi nors sunui suteikti jį. Bet štai jau sukanka 
metai kaip musų sūnūs ilsisi po šalta žemele, nebegirdi ir ne 
jaučia savo tėvų ir seselės liūdesių. Ta šalta žemelė atskyrė nuo 
visko. Tad tėvai su vienatine dukrele negalėdami užmiršti sa
vo mieliausio sūnelio Petrelio — suteikia jam metinę iškilmę 
Spalio 31 dieną 1920 motų, su mišioms. Mišios ątsiprovins 9 vai. 
iš ryto, Švento Juozapo Bažnyčioj, (South Chicago). Po mišių 
atlankysime visi musų mieliausį sūnelį ilsintis ant Tautiškų ka
ltinių. Ten bus imami paveikslai tų, kurie bus draugystėj, nes 

. yra pastatytas pomninkas. Bus imami paveikslai dėl atmininio 
visiems.

Iš Tautiškų kapinių visi kviečiami, gimines ir pažįstami, 
atsilankyti pas mus paminėjimui metinės sukaktuvės po num. 

1036 E. 93rd Str., Bumside, 111.
Nuoširdžiai kviečia,

Juozapas, Marijona, ir duktė Mariutė Mačiukevičiai.

$
3113 S. Halsted

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Daktaras

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

3501 So. Halsted St
Kampas 35-tos gatvės

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

PAŠOVĖ POLICISTĄ.
“Viskės banditų” darbas.

Nepažįstami paktadariai. va
kar ryta pavojingai pašovė po- 
licistą Louis Woehr. Policis- 
tas nugabenta į Alexiiair Bro
thers ligoninę. Veikiausia 

mirs.
Banditai buvo įsilaužę Bur

sitai! Bross
2144 Lincoln 
paleido 'kelis

Ar Sugedo Tavo orkestrą-beną
Parūpina visokiem# 

, reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Coart 

Cicero, 111.
Vėl. Cicero 231fl

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

Į,

ta. Bet pati publika pareika
lavo, kad aukos butų renkamos. 
Ant vietos sudėta 115 dolerių. 
Gi lėšų padengimui demonstra
ciją rengiant sudėta vienuolika 
dol. su centais.

Dar vienas mažmožėlis. Nors 
vietos klebonas ytin karštai kal
bėjo apie Lietuvos reikalus, bet 

i renkant aukas nepatčniijau ar

IBBBBBBBVKBCBBBEitlRBK
T. Pullman 5432 f

AIUŠERU
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State Str.1 jjs (|av(i nors kiek. O jis juk 

turtingiausias Bnghlon Park

MELROSE PARK.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurių reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mažini; nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rūšies 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 parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiamo C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedčtdieniais nuo

Vietos darbuotojų sueiga.

Spalių 24 dienų čia buvo vails 
tybinio Amerikos Lietuvių Fon
do vielos skyriaus sueiga. Suei
goje dalyvavo kone visi vietos 
lietuvių dabuotojai. Sueiga 
šaukta tuo tikslu, kad užprotes
tavus prieš lenkų imperialistus, 
kurie žudo Lietuvos piliečius, ir 
ir kartu kad pareiškus savo ne
pasitenkinimo šios šalies valdo
nams, kurie ir morališkai ir 
medžiagiškai reimfla tuos, im
perialistus. Susi rinki me rink
ta aukų šautuvams ir kulkoms. 
Kiek surinkta tikrai nepamenu. 
Gal apie tai praneš kas kitas.-

—Vietinis.

likicrių sandeliu 
avė. Užklupti jie 
šyvius į policislų

Sučilupę “stambių žuvytę.“
Fedcralies valdžios agentai, 

sako, sučiupę “stambių žuvytę,” 
tūlų Hcilčr, alias “Mike de Pi
ne.“ Jis esąs svaiginamųjų gė
rimų pardavinėtojų “karalius.“

Balsų dabotojų domei.
Visi tie draugai, kur lapkri

čio 2 dienų eis dabotų, kad se
nųjų partijų politikieriai nevog-

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų.

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

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
DEMONSTRACIJA.

Po demonstracijos bus visa eilė 
mitingų.

Sekamų nedėldienį, spalių 31, 
Cook paviečių sočia kištų orga
nizacija rengia didelę demons-

Tel. Monroe 2801 A

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

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

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

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

y

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

——

JUST KIBS AiriThey Never Ever Smolced* Uv Ad tart*

reikalais. Demonstracijoj da
lyvauja kelios ir nesocialislinės 
organizacijos: Anialgameitų
unija (turinti 35,000 narių), 
mašinistų unijos lokalai, laik
rodininkai, dalydės, duonos ke
pėjai ir 1.1.

Demonstracijos tvarka bus

nueina į specialiai rengiamus 
Socialistų Partijos milingus, 
kuriuose bus duodama pamokų 
apie tai, kaip tiksliau savo dar
bą atlikti. Sekamą panedėlį, 
lapkričio 1, tokie mitingai ren
giami šiose vietose

Northwest Amalgamatcd 
Hcadųuarters, 1564 N. Robey 
St., netoli Milvvaukee gatvės.

Southwcst Amalgamatcd 
Headąuarters, kertė 22 ir So. 
Kedzie gatvių.

Labor Lyceume, kertė Kedzie

15 Wardo Headquarters,

u

Tek: Boulevard 4568
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos: 10-12, 1-2, 6-8 
Nedčliomis: 10-12

Res. 1189 Ifldejtertdence Blrd. UNeag« 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A7ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

; Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piel 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

! Telephone Yards 1532

- DR. J. KULIS :
B LIETUVIS ■
B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B 
jj Gydo visokias ligas moterų, vai- 

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

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

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 866
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan At., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

Ispar3avimašT!T~Išpar(lavi- 
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

435,000 drabužių sandėlis. Viską, 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų fianstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $87.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 Ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street
Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 

piet. 6 iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1821 S. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

Socialistų Partijos Headąuar- 
tery, 220 So. Ashland g-ve.

Būtinai nueikite.
z

90 YOU KNŪW WHY- A ii Public Officialš Malu Job Is Eallng Dlnners In Hls Honor? tam lor thls papai' By Fislffl

Telephone Yards 5834

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

—I POt?r CARB VISAI I AMOKtt — • 
WVT pARTItuĄn KHtN ♦ TAKU
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< 6R ę.Hew
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Pirmoji demonstrantų divizi- 
zija susikurs prie 12 ir Blne 
Island galvių. Antroji — prie 18 
r Loomi's gatvių, lies čeku so

cialistų dienraščio Spravedlnost 
redakcija. Trečioji — prie Ked
zie. ir Ogden gatvių. Ketvirto-

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ię turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, Ilk

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt St>. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

‘ nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAfiELPOS KLIUBO VALDYBA

J.
J.

PARSIDUODA — vienas iš geriau
sių kampų ant Bridgeporto, mūrinis 
namas 3 augštų, 4 pagyvenimų, 2 što- 
rai.

MYKOLAS LOPŠA,
115 Jule St., 

Westville, III.

dainų: “Lietuva, 
Slavai sukilo” ir 
rubežiaus”. Tai 
31 dieną lietuvių

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA. 
Valdybos adresai:

Gera žemė ir geri bu- 
9 kambarių stuba; 2 dideli

Wis. — Lietuvos Gelbėjimo 
Skyrius rengia paskaitą, 

d., 2:00 vai. po pietų Tur- 
Skaitys Dr. A. L. Graičiu-

stoties, gera rinka.

REIKIA merginos prie abelno na
mų 
$12

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

’irtnininkas, A. Kveaaras, 
3122 So. Union 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas, 
3259 So. Union 

G. Sarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St 

Hransų Raštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė 

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PA6ALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ I PARSIDUODA saliunas labai poroj— —   _—      —— _ , vietoj art i dirbtuvių. Kartu su saliu-

nu parsiduoda pianas, eloktro pumpa, 
rogistori.M, paveikslai ir užkandžių 
kambaris. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

3157 So. Ashland Avc.

J. P. RASHINSKI,
3200 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PASKOLOS.

Ketvergas, Spalio 28 d., ’20

Pranešimai DRAUGIJOS

Visu Lietuviu EvKareivių 
domei!

Draugai Ex-Kareiviai, į eiles!
Visi buvusieji kareiviai lietuviai, 

kurie tik šiai Kareivių organizacijai 
priklausote, iš visų kuopų atvykite į 
tam tikrą susirinkimą pėtnyčios va
kare, lygiai kaip 7:30 vai. kieme prie 
Šv. Jurgio salės, Bridgeporte. Atei
kite paprastais rūbais, be uniformų. 
Čia bus kareiviška formacija ir bus 
parenkami gabesni kareiviai užimti 
tokias vietas: Platoon leaders, Sųuad 
leaders ir Guides. Be to, bus duotos 
visos kitos instrukcijos kaip tvarky
tis laike demonstracijos nedėlioj, spa
lio 31.

Į šį susirinkimą pėtnyčios vakare 
kviečiame atvykti taipgi ir visus ki
tus ex-karelvius, kad ir nepriklausan- i 
čius šiai kareivių organizacijai.

Ex-Kareivių susiformąvimas Mark 
White Sųuare Parke ir daly- 

vumas demonstracijoj.
Nedėlioj, spalio 31 d., bus didžiausi 

lietuvių demonstracija. Tatai visi ka
reiviai lietuviai, kurie tik tarnavote 
kariuomenėj, iš visos Chicagos ir apie- 
linkių susirinkite, uniformoms pasirė
dę, į Mark White Sųuare Parką, Hal
sted ir 29ta gatvė, nedėlioj, spalio 31 
d., ne vėliau kaip 10 vai. ryto. Ten Į 
bus divizijos stotis, čia, visi susiri-1 
kiavę, dalyvausime demonstracijoj. — I 
Kareivių organizacijos vardu kviečia 
jus visus susirinkti ir dalyvaut de
monstracijoj. — Joseph Elvikis, Sekr.

Ir

REIKIA - MERGINU
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.

PARSIDUODA saliunas 
geroj lietuvių apielinkėj. 
Priežastis pardavimo aplei
džiu miestų. Atsišaukite.

3301‘So. Morgan St.

Roseland. — Draugystės D. L. K. 
Vytauto No. 2 nepaprastas susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, spalių 29, kaip 
7:30 v. v. Chas. Strumilo svetainėj. 
Visi nariai prašomi atvykti laiku, nes 
turime labai svarbų reikalą.

— A. Grebelis, Rašt.

Harvcy, III. — Dideles Prakalbas 
rengia LSS. 228 kuopa pėtnyčioj, spa
lio 29 d., salėj po No. 15639 S. Hal
sted g-vė. Pradžia kaip 7:30 vai. va
karo. Kviečiame skaitlingai dalyvaut.

Po prakalbų bus visuotinas pasita
rimas apie dalyvavimų nedėlioj, spa
lio 31, milžiniškoj Chicagos ir apie- 
linkių lietuvių protesto demonstraci
joj prieš Lenkų pastangas pavergti 
Lietuvą. — Komisija.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. ren
gia dideles prakalbas, pėtnyčioj, spa
lių 29, Liuosybės svetainėj, kampas 
Kedzie Avė. ir 39 PI. Pradžia 7:45 v. 
vakare. Kalbės draugai K. Gugis ir 
P. Dubickas. Visi kviečiami atsilan
kyti. — Kp. Komisija.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, spalio 28 <1., 7:30 
vai. vak., Fellowship House, 831 W. 
33rd Place. Draugai ir draugės, bu
kite visi laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. Kviečiame atvykti ir 
musų būrin prisidėti tuos draugus, 
kurie sutinka su socialistų principais.

— Org. A. F. Kazlauskas.

North Sidės Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
ketverge, 28 <|. spalio, Viešo Knygy
no svet., 1822 Wabansia Avė. Atsi
lankykite visi delegatai, nes reikės 
rinkti darbininkai busimam koncer
tui, kurs įvyks Nedėlioję, spalio 31 d., 
Schoenhoffeno svet., N. Ashland Avė. 
ir kampas Mihvaukee Avė. Taipgi 
yra ir kitų svarbių reikalų.

— F. Prusis, Sekr.

Didelis Masinis Mitingas Vestsaidės 
Lietuvių kolonijos įvyks ketverge, 28 
<1. spalio, i :30 v. v., M. Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23 PI. Meldžiam visus 
atsilankyti. Komisija duos savo pra
nešimą apie demonstraciją, 31 d. spa
lio, 7th Regiment Armory. įžanga į 
salę dykai. Vestsaidės Liet, kolonijos

Komitetas.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choras 
laikys repeticijas kas ketvergo vaka
rą Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
Jf-vė. Visi Choristai malonėkite susi
rinkti ir daugiaus narių atsivesti se- 
kamon repeticijon, kuri bus ketverge, 
Spalio 28 d. — Org. F. Mazola.

Chicagos Liet, vyrų choro repetici
ja (lošėjų) bus ketverge, spalių 28, 
kaip i :30 v. v. Mark White Sųuare 
parko svetainėj, inžinruime. Visi lo
šėjai prašomi atvykt laiku.

— Valdyba.

Ratine, 
D r-jos 15 
Spalio 31 
nėr Hali, 
nas temoj: Viešpatijai besivystant. Be 
paskaitos bus dar įvairus nemažas 
programas. Visas pelnas nuo rengia
mo vakaro skiriamas L. G. D. įžanga 
25c. Visus vietos lietuvius kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopos, dėl 
priežasties rinkimo centralinio sekre
toriaus ir balsavimo Prieglaudos Na
mo reikalu, susirinkimas lieka perkel
tas į pėtnyčią, spalio 29 d., 7:30 vai. 
vakaro, O. Tamoliunienės svet., 1447 
So. 49 Avė., ir 15 St. Nariai susirin
kite visi; atsiveskite ir naujų. Mokes
čiai bus priimami nuo visų. Lapkričio 
męn. susirinkimo nebus, įsitėmykite 
tai. — Kuopos Pirmininkas.

AŠTUONIOLIKTOSIOS KOLONIJA.
šiandie vakare, kaip 7:30 vai., įvyks 

visų Aštuonioliktosios gatvės koloni
jos lietuvių (baugijų valdybų susirin
kimas bažnytinėj svetainėj, prie 18- 
to? ir Union Avė. Būtinai visi susi
rinkite. Bus skiriami komitetai tvar
kai vesti įvyksiančioj nedėlioj Chica
gos lietuvių demonstracijoj, o taipgi 
tariama, kaip maršuosime.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Tarybos susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, spalio 29, 8:30 
v. v., Ažuko svetainėj, 33Čia ir Au- 
bum Avė. Visi Tarybos nariai atvy
kite, yra svarbių reikalų. — Valdyba.

CHICAGOS LIETUVIŲ DEMONS- 
TRAClJzY t*R.IKa LENKŲ VMK- 

21MASI LIETUVON ĮVYKS 
'SPALIO 31, 1920.

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

IVISI CHICAGOS LIETUVIAI, BF. 
SROVIŲ SKIRTUMO, DALYVAUJA 
Kiekviena kolonija sudaro savo at

skirą diviziją, sekančiai:
I) Town of Lake, eiliuojąs: 

Emerald Avė, tarp 35 ir 33 gatv.
II) Brighton Park, eiliuojąs:

Auburn Avė., tarp 35 ir 33 gatvės.
> III) West Side, eiliuojąs: ant Eme- 
I rabi Avė., tarp 31 ir 33 gatv.

IV) 18tos gatves, eiliuojąs: 
Emerald Avė, tarp 29 ir 31 gatv.

V) Bridgeport, eiliuojąs: ant 33, 32 
ir Auburn Avė., tarp Halsted ir Mor
gan gatvių.

Kiekviena divizija turi savo beną.
Visos divizijos susirinks savo vie

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

Svarbus pranešimas:
AdnuKįstracijos lietuvių draugijų 

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

Kareiviai, profesionaliai ir veikėjai 
kviečiami!

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

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

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

Draugystės Meilės Lietuvių Am. 
ekstra susirinkimas įvyks subatoj, 
spal. 30, kaip 7:30 v. v. G. M. Cher- 
nausko svet., 1900 So. Union Avė. 
Bus skiriami komitetai tvarkai vesti 
ir vėliavoms nešti rengiamoj Chicagos 
lietuvių demonstracijoj nedėlioj, spa
lio 31 d. Visi nariai būtinai susirin
kite. — Valdyba.

“Jaunosios Birutės” Vaikų Draugi
ja. SLA. 208tos Moterų Kuopos glo
bojama, rengia nedėlioj, spal. 31, 7 v. 
Vak., Liberty salėj, kampas 30tos ir 
Union Avė., vakarą Lietuvos našlai
čių naudai. Bus muzikos, dainų, pa
galinus šokiai ir šiaip įvairios pramo
gos. Užjaučiančioji labdarybės reika
lui publika kviečiama gausiai daly
vauti. — Komitetas.

Chicagos lietuvių dainininkų domei.
Pėtnyčios vakare, spalių 29, Mark 

White Sųuare parko (prie 29 ir Hal
sted gatvių) svetainėj įvyks genera- 
16 lietuvių dainininkų repeticija. Visų 
vietos lietuvių chorų nariai-daininin- 
kai maloniai prašomi atsilankyti. Rei
kės pasimokinti šių 
tėvynė musų”, “Jau 
“Eina garsas nuo 
rengiamosios spalių 
demonstracijos reikalais. Dainininkai 
prašomi susirinkt lygiai kaip 8 vai. 
vakare. — A. Pocius.

West Side. — Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoj, spalių 30, kaip 8 v. v. 
p. Meldažio svetainėj. Visi nariai pra
šomi atvykti — būtinai. Turėsime 
pasitarti dėl dalyvavimo Chicagos lie
tuvių demonstracijoj spalių 31.

— Pirmininkas.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
nepaprastas susirinkimas įvyks suba
toj, spalių 30, kaip 7:30 v. v. p. Ma
linausko svetainėj, 1843 S. Halsted 
St. Visi nariai meldžiami atsilanky
ti, nes turime nutarti apie dalyvavi
mą Chicagos lietuvių demonstracijoj.

— Ig. Žilinskas, Rašt.

Roselando lietuviams. — Lenkų im
perialistai užsimojo, kad praryti Lie- 
tuvą. Ar leisimo jiems? Jei ne, tai 
pakelkime savo galingą balsą taip, 
kad jį išgirstų visas pasaulis. Lietu
va šaukiasi musų pagalbos, padėkime 
jai. Nedėlioj, spalių 31, visi Roselan
do, \Vest Pullmano, Burnsidės ir apie- 
linkių lietuviai dalyvaukime demon
stracijoj, maršuokime gatvėmis. Butų 
go:a, kad prisidėtų buvusieji karei
viai, ypačiai su uniformomis. Kaip 
1 vai. po pietų Brolių Strumilų sve
tainėj (158 E. 107 St.) bus didelės 
prakalbos. Kalbės geriausi kalbėto
jai ir bus skaitoma telegramos. Beto, 
bus priimta tinkama protesto rezo- 
liucija prieš lenkų paplėšailas-impe- 
nalistus. Todėl, visi, kas tik gyvas, 
stokite į talką! — Rengimo Komisija.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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

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

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

Ant šio antrašo:
MRS. MARY STUNGIENE, 

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

PAJIEŠKAU savo švogerio Antano 
Bartininko pirmiau gyveno po no. 1811 
So. Ford St., St. Ix>uis, Mo. Turiu la
bai svarbų reikalą, malonės pats atsi
šaukti, arba kas jį žino pranešti ant 
šio antrašo:

J. WULINSKAS, 
1330 So. Victory St., 

Waukegan, III.

PAJIEŠKAU tikro brolio Antano 
Lopšos, pirmiau gyveno New Yorko 
valstijoj, o dabar nežinau kur jis yra. 
Taipgi posūnio Vincento Uginčiaus 
ir tikro sunaus Aleksandros Lopšos. 
Pastarieji gyveno Chicagoj, o dabar 
nežinau kur. Paėjo iš Kauno rėd., 
Raseinų apskr., Žigaičių par., Ražis- 
kių sodžiaus. Meldžiu atsišaukti jų 
pačių, arba kas žino pranešti ant šio 
antrašo:

PARSIDUODA saliunas, 
j gerai biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1445 So. Halsted St.

DIDELE PROGA.
Pardavimui ice cream parlor prie 

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

S. B. DANBRAUSKAS 
3150 S. Halsted St. 

Boulevard 3305.

Nemokėk augštas kainas 
už rakandus krautuvėse, bei 
už senus— sulužusius— stu- 
bose, bet gauk tiesiai iš dirb
tuvės naujus ir už pusę kai
nos pigiau. Galite" gauti sek
lyčios setų, lovų, gramafo- 
nų, karpetų ir daugybę kito
kių stubos daiktų. Matyti 
galima vakarais.

K. BALTAS, 
708 W. 30th St.

Tęl.: Yards 2455._________

PAJIEŠKAU Aleksandros ir Juoza
po Eisnuintų, Tauragės apskr., Pa- 
gramonšio miestelio. Meldžiu atsi
šaukti ant šio antrašo:

IGNAS KATAUSKAS, 
3722 So. Wallaco St., Chicago, III.

Turiu labai svarbių žinių nuo jūsų 
motinos Jievos.

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

• 3953 So. Kedzie Avė.

NAMALžEMe.___
ANT PARDAVIMO.

Mūrinis namas, 4 flatai, karšto van
dens šiluma, moderniškas. Renda $125. 
į mėnesį. Preke $11,000.

Mūrinis namas, 3 flatai, šildoma pe
čiais, moderniškas. Preke $7,500.00.

2 mūriniai namai, 4 flatai, šiluma 
F. H. moderniškas, renda $110 į mė
nesį. Prekė $10,500.

Atsišaukite:
. EVALDAS & PUPAUSKAS 

840 West 33rd Street 
Yards 2790

IŠSIMOKINK BARBEUIAVIMO
I’astok nepriguliningu ant vįfiada. 

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

I>R-STft KIRTUVOS VI 
AMERIKOJE NO.

Valdyba 1920 nv

_ JIEŠKO KAMBARIŲ _
PAJIEŠKAU garu (steam) 

apšildomo kambario VVest Side, 
arba North Side, kad ir Bridge
porto apielinkėj. Malonėsite pra
nešti laišku šiuomi antrašu:

A. K. RUŠINSKAS 
2300 W. 21st PI. City.

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

3601 So. Emerald Avė.

R E J KI A DARBININKŲ 
MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj; biznis 
išdirbtas gerai. Pardavimo prie
žastis greitai išvažiuoju į Lietu
va.

158 Kensington Avė.

darbo, šeimyna maža, mokestis 
į savaitę, kambaris ir valgis. 
Atsišaukite tuojaus.

3540 So. Halsted St.
Ant antrų lubų. Klauskite 

Misevičiutės.

PARSIDUODA saliunas ir 
pool-ruimis su 8 stalais. Gera 
vieta. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

1659 So. Paulina St., 
ant kampo.

ANT PARDAVIMO.
Nauji puikus muro namai po 

5 kambarius su augštu skiepu. 
Puikiausi įtaisymai. Kaina $9,- 
950.00 — įmokėti $1,000, o liku
sius po $80.00 į mėnesį; rendos 
neša $80.00. Viršutiniai flatai iš- 
rendavoti po $40.00 mėnesiui. 
Pasiskubinkit, nes tik 6 namai 
teliko ir turi būti parduoti j 
vaitę laiko.

P. K. KARLSON, 
3827 Archer Avė.

Patyrusių šokolado sėmi
mui moterų. Gera alga, nuo
latinis darbas.

Atsišaukite: 
SPOEHR’S 

179 N. Michigan Avė

Trimerių prie automobilių 
žieminio išdirbimo. Gera mo
kestis, geros darbo išlygos.

Atsišaukite:
BIRI) — SYKES CO. 
2215 Michigan Avė.

REIKIA pirmojb klesos barzdasku
čio. Mokestis nuo $40 iki $50 Į sa
vaitę. Darbas ant visados.

DAN & WALTER CO. 
514 Moen Avė.

Rockdale, III.
Tel.: Joliet 4903.

REIKIA anglių pridavėjų. 
$75.00 kambaris ir valgis. Atsi
šaukite prie viršiausio inžinie
riaus.

CHICAGO BEACII HOTEL, 
51 st & Cornell Avė.

REIKIA užsitikimo lietuvio mėsi
ninko. Gera užmokestis. Atsišaukite: 

WORKERS’ CONSUMERS 
ASSOCIATION, 

2005 W. Lako St.
Mclrose 1740.

Melrose Park, Jll.

REIKIA vyrų: prie žirk
ly; oxy-acetyline degintojo 
ir paprastų darbininkų į ge
ležies atmatų kiemą. Nuo
latinis darbas. Prie žirklių 
mokama $40 į savaitę ir pa
prastiems darbininkams $6 
į dieną.

RELIANCE IRON & 
STEEL CO., 

2133 S. Sawyer Avė.

REIKIA nuolatinio kriaučiaus 
taisyti ir prosyti rubus. Darbas 
ant visada. Gera mokestis. Atei
kit tuojaus.

C. MILLER
240 W. 51st Str.,

PARSIDUODA grosernė 
lietuvių apgyvento] vietoj 
netoli bažnyčios ir mokyk
los. Parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis pardavimo patir
site ant vietos.

4528 So. Wood 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 
šio antrašo:

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

PARSIDUODA automobilius, 
Studebaker Roadster, 3 sėdynių; 
gerame stovy j, 5 nauji tajeriai.

858 W. 33rd St.
Galima matyt tarpe 5 ir 8 vai. 

vakarais. '

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. Schoo! of Garment Designing 
Room 328, 74 W. Washington St.

MOKYKLA
Angliškai išmokiname ateivius pa

sikalbėjimo metodą.
Atsišaukite:

LOUIS & CLARK UNIVERSITY
537 So. Dearborn St.

Tel. Wabash 7224.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Pirmininkas, J. P. Markus, 
1739 S. Halsted St.

Raštininkas, J. F. Vilis, 
2538 Charleston St.

Iždininkas, S. Danilevičius, 
1G17 N Winchester Avė.

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St. 

Vice-ptrmlninkas, J. Ragauskis,
4435 So .Wood St.

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Finansų Rašt., S. Stankus, 
, 7 6418 So. Justin St.

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

KENOSMA W1S. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

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

P. O. Box 229 
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KI\ 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Grcen St. 
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St. 
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Eir—aid
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 UBion 
Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St. 
Bicpšas, iždo glob., 

12048 Union
Mikalauskas, iždo gi.,

859 W. 122 
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted 
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

Avė.

Avė.

Avė.

St.

St.

St.
St.

st.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis,
3327 So. VVallace

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

2 Kasos glob. Povilas Cliuplmskas.
3417 So. Emerald Avė. 

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

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

2810 W. Harrison St.

BARGENAS ant pardavimo 160 
akėrių ūkė, Wisconsin valstijoj, visa 
ariama žemė. Gera žemė ir geri bu- 
d inkai, 
tvartai. 4 blokai iki C. N. W. gele
žinkelio 
$5,800.00.

J. T. KELLY, 
318 N. Cicero Avė. 

I’hone Austin 411.

EKSTRA PARDAVIMAS.
Parsiduoda labai geras namas Cice- 

rojv Namas turi 4 pagyvenimus ir 
biznis — saliunas. Priežastis pardavi
mo — savininkas turi du bizniu; vie
ną priverstas parduoti. Norintieji įsi
gyti namą su bizniu, gera proga likti 
turtingu. Nepraleiskite šios progos, 
nes retai tokia atsitinka. Norintieji 
atsišaukite pas savininką.

1337 So. 49th Avė.,
Cicero, III.

Pirm. Alex Lemesh,
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Jon. Šamas, 
Fin. Rašt. Jon. Macik, 
Kasierius Alex Mačikas.
Kasos globėjai: P. Stonis, 

Petras Wašelkoff.
Maršalka, Antanas Lionis.
Teisėjas Petras Daknis.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa 

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, 111. — Jon. Šamas, 15719 Wood- 
bridge Avė., Harvcy, 111.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 iru
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1404 So. 48th Ct., Cicero, III.
Ant. Klainis, Vice-prezidentas

1526 So 49th Ct., Cicero, III 
A. R. Liutkus, Protokolų Raštin.

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

Jonas J. Marazas, Finansų Rašt.
1512 S. 50th Ct., Cicero, III. 

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

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

Vorai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
kambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų 
ir lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. 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.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenne 

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

£ \MA5TCR 
U5Y5TEM

TAUTIŠKA DR-STE MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL.
Valdyba 1920 m. 

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wanash Avė., Roseland, 111. 
Iždininkas, .1. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington.lll 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Wentworth Av., Roseland 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State Si.. Roseland, TU

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, 111. 

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

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
130(1 St. Charles Avė., Maywood, HL 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas, 

Box 681, Meliose Park, III. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

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

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

Box 514, Melrose Park, 111. 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 —• 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margcvičia,

1923 S. Union Avė.
Padėj. Juoz. Valantiejus,

619 West 14tl: Place. 
Prot. rašt. Iz. Jusčius,

1967 Canalport Avė. 
Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,

712 Barber St. 
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
I. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernausk:s 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Tani, kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residencija; 1922 S. Kedzie Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

Napoleonas Vilemaitis,. pirmininkas, 
8154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 
8883 W. Van Buren St.

Jonas BarČikas, nutarimų rašt.,
1331 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
.< 8959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 8720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1,920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis,
2026 So. Union Avė.

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas Šaulys,
2152 W. 24th St 

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood

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

Nutarimų raSt., H. Buchinskienė,
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
8114 West 42

Iždininkė, P, Baleckienė,
8388 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
8810 So. Ix)we Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
8809 So. Union Avė.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metama.
I. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
C. Sherpetis, Vice-pirmininkas, 

1719 N. Harmitage Avė.
.. Ashmanta, nut. raštininkas,

810 W. 19 SL 
l’ran. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St. 
M. Yainilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė.
). Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avc.
Susirinkimai būna kas mėnesi an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.


