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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
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Lenkai bombarduoja Ukmergę
True translation filed with the post- 
master at Chicago, II!., Nov. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Jungtines Valstijos pa
dėsiančios Vrangeliui?

Busimasis prezidentas.

Daug žmonių užmušta ir sužeista
I ■■ ■■ —■■■■— \

I

Vrangelio armija sutriuškinta

WASIII.NG.TON, lapkr. 2.
Jungtinės Valstijos tapo pak
laustos kai dol jų nusistatymo 
pietų? Rusijos blokadavinio 
kkcisimir, kad teikus reikiamos 
paramos baronui gen. V range-

Lenkų orlaivininkai 
bombardavę Uk

mergę. •
LONDONAS, lapkričio 2. — 

Šiandie gauta iš Kauno žinia 
sako, kad lenkų orlaivininkai 
užpuolę Ukmergę, esančių ke
turiasdešimta penkies mylias į 
šiaurryčius nuo Kauno. Numes
ta nemaža bombų. Daug žmo
nių užmušta ir sužeista.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai bijosi Rusų.
Bolševikai gal pradėsi;, naują 

ofensyvą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis parblokštas.

NEW YORK, lakr. 2. — Pul
kininkas Cedric Eauntleroy, 
amerikietis, komandavęs len
kų orlaivininkų jėgas pietinia
me fronte, šiandie čia pareiškė, 
kad jo manymai, Rusijos bolše
vikai sekamų pavasarį pradės 
naujų ofensyvą prieš Lenkiją.

Pulkininkas dąr nesenai at
vyko iš Lenkijos.

liu?. Pareiškę tai valstybes de
partamento valdininkai vis dėl
to nepasakė, būtent: kuri val
džia įteikė kalbamąjį paklausi
ma.

Valstybės depnrtamentas dėl 
preponliejamosios blokados pa
reikalavęs suteikti jam daugiau 
informacijų, ir tuo pačiu laiku 
susilaiko nuo atsakymo.

Kanada rengiasi paskirti savo 
atstovą.

Atkakliai laikosi, bet ir vėl tu
rėsiąs grįžti Kryman.

SEVASTOPOL, lapkr. 2. — 
Busijos bolševikų jėgos sulaužė 
generolo Vrangelio armijos 
centrų. Beto, t bildu jo armijos 
sparnai matyt jau yra sutriuš
kinti. Melitopol miestas ir ke
lios kitos vietos prisiėjo apleis
ti. Bolševikai artinasi prie Pe- 
rekopo, kuris randasi prie įėji
mo į Krymu.

Bolševikai užtvenkia visą 
Tauridos srytį. Generolas Vran- 
gelis atkakliai gintai. Jisai pa
sirengęs pasitraukti į Krymą — 
per Sivas jurų.

Į Bolševikai tečiaus pranešė, 
kad jie jau užėmę Perekopą.]

Penkiasdešimts tūkstančių 
žmonių nori apleisti Krymą.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
2. — Penkiasdešimts tūkstan
čių pabėgėlių, kurie pabėgo iš 
šiaurinės Krymo sryties, kurion 
brictujasi bolševikai, daro visa, 
kad gavus laivų, kurie galėtų 
nuvežti juos j Konstantinopolį. 
Talkininkų atstovai Sevastopo
lį tečiaus painformavo, kad šia
me mieste pabėgėliams nėra 
vietos.
Reikalauja, kad Anglija nekištų 

savo nagų kur nereikia.

LONDONAS, lapkričio 2. — 
Rusijos sovietų valdininkai rei
kalauja užtikrinimo, kad Ang
lijos valdžia neremtų generolų 
Balkavičo ir Petliiiros — rusų 
uknunų anti-bolševistinių vadų 

militarinių'žygių. Jiedu vis 
dar tęsia kariavimą prieš bol- 
ševikus, nors preliminarė tai
ką su Lenkija jau pasirašyta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Reikalauja, kad Bava
rija nusiginkluotų.

Berlino valdžia šitą talkininkų 
reikalavimą veikiausia 

almėsianti.

MUNICH, lapkričio 2. — Tal- 
k ninku komisija kontrolės rei
kalams tvarkyti Bavarijos val
džiai įteikė reikala/vimą, kad 
tuč tuojaus butų nuginkluota 
bavarų milicijos būriai.

Sakoma, kad Bavarijos val
džia kreipsis į Berlino valdžių, 
idant ji kuoenergmgiausiai at
sisakytų palaidoti vieninteles 
apsaugos organizacijas.

CHICAGO. —- Aštuoni nepa
žįstam j banditai vakar įsilaužė 
Many, Blanc and Co. likerių 
st indėliu ir Šisivežė už keturias 
dešimts tuksiančių dolerių deg
tinės. Piktadariai nepagauti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
as required by the act of OcL 6, 1917
VOKIEČIAI PASLĖPĘ] DIDŽIĄ

SIAS SAVO KANUOLES.

Jų pražuvimas skaitoma esant 
' misterija.

BERLINAS, lapkričio 2. — 
Kur dingo tos didžiosios kanuo- 
lės, kur 1918 metais nustebino 
pasrndį, kada jomis imta šau
dyti į Paryžių, esantį daugiau 
kaip septyniasdešimts penkias 
mylias atstu?

Tai yra klausimas, į kurį no
rėtų gauti atsakymo talkininkų 
komisija Vokietijos nusigmkle*- 
vimui tvarkyti. Iki šiol dar ne
pranešta, kad butų surasta ko
kio nors pėdsako, kur dingo 
milžiniškieji tų kanuolių vomz- 
džia.', o kartu ir jų dirbdinimui 
pienai. Butų labai svarbu suži
noti, būtent, ar talkininkų ko
misija nuo tos dienos, kada ji 
atvyko Berlinan. šitam darbu, 
paveikti — surasti tas kanuoles 
— daug slaptųjų agentų pasky
rė?

Pranešama, kad ir kalbamo
sios kanuoles ir visus kas turi 
ką nors bendra su jomis, dingo 
tokiu jau slaptumu, kaip kad 
jos pasirodė. Valdžia sakosi 
nič nieko nežinanti, ir nėra abe
jonės, kad ji sako tiesą. Žmo
nių, kurie žinojo kalbamųjų 
kanuolių paslaptį, yrif» tik keli. 
O jie, matyt, nepasitikėjo to
mis valdžiomis, kurios Berlino 
susikūrė po revoliucijos.

Nejaugi mažus vokiečių mo- 
narebininku būrelis prisiekė iš
laikyti slaptybę ir vieną ar 
bent kelis milžiniškųjų kanuo- 
lių vamzdžius tūlų tamsią nak
tį paslėpė kokiame nors miške 

kad kaukus progos? Nema
noma, kad taip butų. Spren
džiama, kad kalbamųjų kanuo
lių vamzdžiai tapo susprogdin
ti, bet jų pienai pakavoti taip, 
kad nieks nesurastų.

Nemažu* dalis Senosios Vo
kietijos iiiilitarinio genijo tva
rinių tapo pakovota ir apsergč- 
ta nuo sunykimo — visoje ša
lyje. Tik kelios generalinio šta
bo ir admiraltijos slaptybės 
pateko į talkininkų rankas. 
Šiandie padėtis Vokietijoj tū
lais atžvilgiais stipriai primena 
tų padėtį, kuri buvo dar 1913 
metais.

[Iš Federuotosios Prcsos]

OTTAVVA, - lap. 1. — Taip 
greit, kaip bus išrinkta naujas 
Jungtinių Valstijų prezidentei, 
Kanada paskirs savo ministerį, 
kuris atstovaus josios reikalus 
Washingtone. Kad taip bus. 
apie tai čia gauta ytin patikėti
nu žinių.

Anglų imperijos interesai te
eitais šitai savivaldybės idėjai 
stipriai priešinasi. lai, girdi, 
bus kertinis akmuo, ant kurio 
vėliaus bus pastatyta neprik
lausoma Kanados valstybė. Be
to, šitasai Kanados žingsnis 
Anglijai kenktu du»r ir tuo, 
kad tą patį užsimanys padaryti 
ir Australija. Tas klausimas, 
beje, tenai jau svarstomas.

“Asmens laisvė.”
Pavaro mokytoją, kam jis drį
so neprielankiai pasireikšti apie 
repuhlikonų partijos kandidatą.

WOOSETR, ()., lapkričio 2.
College of Wooster vedėjai 

rengiasi pavaryti vieną moky
tojų. prof. William Eastbrook 
Chancellor. Tai dėlto, kad 
Chancellor drįso neprielankiai 
pasireikšti apie republikonų 
partijos kandidatą prezidento 
vietai, senatorių Hardjingų. 
Prof. Chancellor mat parašęs 
brošiūrėlę, kurioj išparodoma 
republikonų partijos statynio 
nuopelnai. Sužinojusi apie tai, 
mokyklos taryba tuoj laikė sa»- 
vo posėdį, kuriame priimta re
zoliucija, griežtai smerkianti 
prof Chancellor.

Tai yra tas pat, kaip kad pa
sakyti, kad minėtinai mokyto
jas privalo pasijieškoti sau vie
tos kitur.

Pašovė 11 jūreivių.
«****.,iil r«l —*•

Sukėlę riaušes, kada neleista iš
eiti krantan.

Rado mirtinai sumuštą žmogų.
CHICAGO. — Prie Kiužio ir 

Orleano gatvių policija vakar 
rado mirtinai sumuštų žmogų. 
Manoma, kad tai tūlas George 
Stevenson. Nuvežtas ligoninėn 
jis mirė — nepasakęs kas jį su
mušė.

NEW ORLEANS, lapkr.2.
Ant pirklybinio Anglijos laivo 
Elmleaf šį rytą kilo ytin rim
tas sumišimas-riaušės, kuriose 
teko panaudoti revolverius. 
Dvidešimt keturi ledvo įgulos 
ž m o n ės-j 11 re i v i a i-ik y na i re:lkala- 
vo, kad juos išleistų krantan 
pasivaikščiotų. Laivo valdinin
kai atsakė, kad šito padaryti 
jie negalį, kadangi ta»i reikštų 
sulaužymą federales valdžios 
patvarkymo, kuris tokius pasi
vaikščiojimus draudžia. Tada 
kyniečiai susitarę ir spėka ban
dę atsieiti t ikslo. Apsiginklavę 
ku«s peiliu, kas kitokiu magiu, 
jie užpuolę sargybą. Sargyba 
atsakiusi šūviais. Pasekmėj to, 
vienuolika jūreivių taipo pašau
ta, du turbūt mirtilnai.

Keli jūreiviai vis dėlto spėjo 
ištrukti, bet vėliau pasidavė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkai paskerdė 10,000 
armėnų.

Nacionalistų gaujos surengu
sios didelių skerdynių Hadžino 

miestą.

LONDONAS, lapkričio. 2.
Gautomis vietos biuro žinio
mis, turkų nacionalistai paėmę 
armėnų įmestą Hadžiną. Na
cionalistų gaujos čia paskerdu- 
sios apie dešimt tūkstančių gy
ventojų.

Šitų miestų mnenai gynę jau 
nuo praeito kovo menesio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
as requlred by the act of Oct. 6, 1917

Tariasi dėl rusų re
voliucijos.

Nori surengti visą eilę viešų 
susirinkimų.

PARYŽIUS, lapkričio 2. — 
Speialė komisija, kurių sudarė 
Generalė Darbo Konfederacija, 
socialistų partija ir žmogaus 
teisių lyga,, pienuoja surengti 
visų eilę viešų s/usirinkimų- 
initingų Rusų revoliucijos nau
dai.

Komisija pirmiausia lutės 
nužymėti. tam tikrų skaičių 
miestų, kuriuose vėliau bus 
rengiama mitingai.

Trua translation filed with the ^ost- 
master at Chicago, III., Nov. 3, 1920 
as required by the act ef Oct. 6, 1917

Ir Leninas už...
Hardingą.

Sovietų vadai sumato progą 
pirklybos santykiams atsteigti.

BERLINAS, lapkričio. 2. — 
Tūlas rusas, kuris tik-ką atvy
ko iš Maskvos, kur jis išbuvo 
keliatą mėnesių, praneša, kad 
Leninas, Trockis, čičerinas ir 
kiti sovietines Rusijos vedai 
stipriai geidauja, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentu butų išrink
ta senatorius Hardingas.

Leninas tam žmogui ^reiš
kė, kad Hardingo išrinkimas 
reiškia atnaujin’imą draugingų 
santykių tarp Jungtinių Valsti
jų ir Rusijos. Išrinkimas Coxo 
tečiaus reiškia tęsimą 'betikslės 
Wilsono politikos linkui Rusi
jos.”

Tas pats žmogus tikrino, kad 
“iRusija nekantriai laukia pir
mųjų žingsnių, kurie jai duos 
galimybes gauti iš Jungtinių 
Valstijų žaliosios medžiagos, 
maisto ir vadovaujamųjų tech
nikinių jėgų.”

Lietuvių žinios
Bruzdėjimas Lietuvos 

gynimo reikalu.

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].

BALTIMORE, Md. — 31 Spa
lio Lietuvių masiniame susirin
kime vietos teatre pareikšta 
griežtas protestas ir vienbal
siai priimta rezoliucija prieš 
Lenkijos, Tautų 'Lygos nario, 
ginkluoto veržimus j į Lietuvių 
gyvenamas žemes ir begėdiškų 
kėsinimąsi ant Lietuvos res
publikos nepriklausomybės ir 
dėl A. S. V. teikimo gausios 
paramos imperialistiniej Len
kijai. Beto, nutarta apginkluo
ti “Baltimorės lietuvių batalio
nų” Lietuvoje iš 100 vyrų su 5 
kukolsv. ir 1 arai. Neskantant 
pirmiau suneštų 2,000 dol. 
“šauliams,” prie šios progos 
vėl sunešta arti 2,200 dolerių 
ir tiek pat bonų nupirkta. Bal
timorės Lietuvių Tarylba vie
nų kamiolę jau nupirko už 500 
dol.

HABRISON, N. J. — 26 Spa
lio, skaitlingame Lietuvių susi
rinkime nuipjrkta L. L. Bonų 
arti už 4,000 dol.; sumesta Lie
tuvos gynimo reikalui daugiau 
kaip 100 dolerių pradžiai.

PROVIDENCE, R. L — Spa
lio 31 neskaitlingas Vilniečių 
rietuvių būrelis nupirko bonų 
už 500 dol. ir sudėjo 400 dol. 
aukų “šauliams.”

Graikijos sostas gal teksiąs Bel
gų karaliaus sunui.

PARYŽIUS, lapkričio 2. — 
Vietos laikraščio Pctit Pąrizien 
manymu, Graikijos sostas vei
kiausia busiąs pasiūlytas antrą
jį mu Belgų karaliaus Alberto 
sunui, kunigaikščiui Leopoldui.

Ūkininkai reikalingi valdžios 
, kredito.

WASHFNGTON, lupkr. 2. — 
Nacionales farmerių tarybos 
pirmininkas George Hampton 
kreipėsi į prezidentų Wilsoną, 
idant valdžia darytų atatinka
mų žingsnių, kad suteikus rei
kiamos šios šalies ūkininkams 
paramos —- valdžios kredito.

Triukšmingi rinkimai.
HAVANA, Kuboj, lapkr. 2.— 

Gautomis žiniomis, prezidento 
rinkimų metu įvyko ytin rimtų 
riaušių. Aštuoni žmonės užmuš
ta, o kelios dešimts sužeista. 
Rinkimų daviniai dar nežino
mi.

Hardine
i,.

Išrinktas Jungi
Demok

Republikon 
prie valdži

CHICAGO. 
partijos vadai ki 
tomis žiniomis, j 
didatas, senatori 
maliel Harding, vri 
rinktas Jungtinių Va 
zidentu. Jisai sau: užk 
sas didžiųsias vaistij 
Yorko, Pennsylvanij 
Massachusetts, Wis 
kitas. Sakoma, kad v 
New Yorke republi 
jos kandidatas gjavęs

oponentas, demokrat 
kandidatas Cox. 
Chicagoj: čia Hardi 
nuo 150,000 iki 30 
daugiau nei kad Co

Hardingo padejė 
zidentu bus Massac 
stijos gubernatori 
Coolidge. *

Galutinieji rinki 
— Ibnlsų skaičius 
mio tik šiandie ar r 
to, tūli spėja, kad 
mais republikonų
gavusi daugiau bal 
nors pirma. Ir tai 
priežasčių. Viena, šiuose^ rinki
muose dalyvavo ir moters; ant
rai, dabartinė demokratų admi
nistracija buvo 
kompromitavusi, 
kompromitavus, 
įtekmę neišgelbėjo nei didžiu
lės Amerikos Darbo Federaci
jos viršinjnkų — su Samueliu 
Gompersu pryšaky — rėmi
mas. Visi tie obalsiai, kuriais

bjauriai sus>-
Taip susi-
kad josios

praeitų rinkimų metu ji ėjo į 
minias, tajio begėdingiui sumin
ti. Prezidentas Wilsonas netik 
kad neišgelbėjo mus nuo karo, 
bet dagi ir šiandie laiko šalį ka
ro padėty — nors karas jau 
senai likviduota. Demokratu 
partijos šului, kurie šių rinki
mų metu buvo iškėlę tautų ly
gose o balsį, dabar — gavus 
pirmuosius rink.anų davinius- 
esą labai nusiminę. Nebereika- 
lo: daugelis jų mat nebeteks 
“šiltų vietelių.”

laimėjo
’alsliju prezidentu
nusiminę

[Rinkimai šiemet buvę ytin 
vi. Pav., Chicagoj, nors oras 

o šaltas, bet minių minios 
vo apstojusios biMsavimų 
įas. Neapsieita ir be pešty- 

keli žmonės tapo bjauriai 
įmušti, o vienas detektyvas 

|igi pašautas. Pešėsi, supran- 
na, republikonų ir demokra- 

I samdiniai.
[Be prezidento ir jo padėjėjo 
fckar piliečiams teko rinkti ir 
Jų kitų atatinkamų Įstaigų 

dininkus — Illinoią valsti- 
: gubernatorių, valstijos sek- 
orių, auuitorių, iždininką, 

ilstijos prokurorą ir tt. Kas 
imejo — republikonai ar de- 
lokratai — rr«ant šias eilutes 

storių, auditorių, iždininką, 
jeni spėja, kad valstijos gu- 
ernatoriaus vietai išrinkta de- 
lokratas James Hamilton Le- 
cis, kiti kad republikonas 

Snutl. Tas pats ir su ki
nis valdininkais. Galutinieji 
ūkimų daviniai paaiškės tik 

šiandie.
Kiek gavo balsų Socialistų 

^artijos kandidatas, <1. Euge
nus Debsas, tuo tarpu irgi nė- 
a žinios. Tenkt't spėti, kad So- 
ialistų Partijos kandidatas ga- 

’o nemaža balsų. Pav., pen
kiuose Nėw Yorko drstr’ktuose 
(iš kitų dar negauta žinių) bal
sai pėsidalinę sekamini: už allr- 
dingų 869, už Coxų — 756, už 
Debsą — 125.

Naujoji republikonų admi
nistracija savo pareigas pradės 
sai pasido’inę sekamai: už Har
iu eta 's. Taigi už keturių mėne
sių. į

Sulaikė irlandŲ 
pasiuntinius. 

——-......- I —I

[Iš Federuotosios Presos]

LONDONAS, lapkričio 2. — 
Andais čia buvo atvykusi spe- 
cialė delegacija iš Dublino, kad 
pagerbus mirusį irlandų dar
buotoją MacSvviney. Bet taip 
greit, kaip delegacija spėjo at
važiuoti, visi jos nariai areštuo
ti ir tuoj grąžinta Dublinan.

Pranešimas
LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 

APIELINKESE.

Lietuva dabar gyvena labai svarbią ir kritingą va
landą, kuri nulems visą jos ateitį. Amerikos lietuvių 
pareiga yra padėti jai, kad ji galėtų ne tiktai apginti sa
vo nepriklausomybę nuo išorinių priešų, o ir įsteigti lais
vę savo darbo žmonėms.

. Kaip padėti Lietuvai, kokiais budais paremti jos 
liaudies kovą dėl laisvės ir geresnės ateities: šituos klau
simus reikia nuodugniai išgvildenti ir apsvarstyti. Rei
kia taip pat ir tvirčiau susivienyti Amerikos lietuviams 
darbininkams, jeigu jie nori ką žymesnio atlikti Lietu
vos labui.

šituo tikslu Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba 
šaukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų KONFE
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto Chicagoje. Kon
ferencijos vieta bus paskelbta šiomis dienomis. Daly- 
vaut konfrencijoje galės draugijų išrinktieji delegatai 
(po vieną delegatą nuo kiekvienų 50 narių arba dalies) 
arba draugijų valdybos.

Taigi kviečiame visas lietuvių draugijas, kurios nori 
darbuotis kartu su mumis Lietuvos laisvei ir gerovei, 
tuojaus pradėt rengtis prie tos konferencijos.

KOMITETAS.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Kas Dedasi 1
Lietuvių kalbos žodynas. Spa; nių siųsti instrukcijų. KĮomi- 

lių mėn. 1 d, kalbininko J. Jab
lonskio bute įvyko kalbininkų 
ir švietimo Ministerijos atstovų 
pasitarimas, kuriame nuspręsta 
leist lietuvių kalbos K. Būgos 
žodynų, apimantį 80,000 žodžių. 
Leis švietimo Ministerija.

tetas kreipėsi telegrama į Ame
rikos lietuvius kviesdamas pa
dėti kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės, išperkant laisvės 
bonus ir duodant ginklam pi
nigų. Sužeistiems kareiviam 
lig - ----- -

...........................................m ............

to produktų už 46.552,300 auka, 
(druskos—13 mil. kilogr., cuk
raus 1.887.764 klg., silkių iy$ 
mil. klg.,) manufaktūros—23.- 
239.539 a., tabokos dirbinių 13 
mil. auk., metalų dirb. — 11 
mil. a., mašinų — 4 mil. a.

[“Siet.”]

NAUJIENOS, Chlcago, DL 

timą ir apie mokytojų reikalus, 
iy jis yrą skaitytinas ne tik mo
kytojams, bet ii’ apskritai Švie
tėjams, tėvams, sayivaldybių ir 
visuomenes darbuotojams.

[“Šit”]

Mažoji Lietuva

r
« Sereda, Lapkritis 3 d., 1820 .

Pinigai Išmokėti
Poetas Jurgis Baltruašitis, du• 

menesiu viešėjęs Kaune, dabar I 
paskirtas atstovu Tarybų Ru
suos. Spalių mėn. 2 dienų išva
žiavo iš Kauno į Vilnių, iš kur 
už dviejų dienų važiuos į Mask

Tauragės miesto statybos se
zono karštis jau silpnėja, šiais 
metais statoma virš 60 medinių 

nlnės Komitetas paskyrė namų, 2 mūriniai ir koletas niu- 
auksinų. Į Komitetų dar j r nių namų remontuojama. Del 

^ejo bendra tautinės Kauno to ir 'Diuragė jau Įgauna mies- 
rų organizacijos 

ginskiene ir Gudų atstovė (šiai riogsojo.
Riškiene ir Gudų atstovas musų savininkai nesiskubina ga 

rengimu. Mat, 
o paskuti

niuoju laiku vis pigyn ji eina,

Lydos apskrityj Rodunės, N 
ios apygardos vėl pakliuvo le| 

kam s. lik drbar lenkai dad 
piktesni, negu pžrmą kartą kaĮ 
yra buvę, ypač santikiuose s| 
lietuviais.

Kargunų sodžių lenkų k 
riuomenė visiškai išdegino. Fili 
minusiai kareiviai buvo kargu 
nirčių turtą^ plėšti. Šie pasipri^ 
ši no. Tuomet kareiviai padėt 
sodžių. Dabtr vieni karguniff 
čių bėga į šią fronto pusę, o 
ti daro atskiras kuopas ir ren 
gias kautis su lenkais. Sakd 
kur tik lenką pamatysią, 
nukausią, nes nieko kito da^ 
gi ni jiems nebelikę: turtai i:| 
plėšti, namai sudeginti, žmonėj 
terorizuojami...

Bagočlų kaime, Nočios para 
pi jo j vienas ūkininkas nenorė
jo važiuoti, lenkų varomas. Už 
tai buvo pedegtas to žmogaus 
kluonas su javais, norėdamas iš 
gelbėti savo trobro, užlipo ant 
savo kluono stogo, bet tuojau 
lenkų kareiviais jį nušovė, neda
vę gaisro stabdyti. Dvaruose ir 
kaimuose lenkai terorizuoja 
žmones. Javus kulia ir veža 
lenkams, žydus muša ir jų san
krova plėšia, žmones žudo,- jų 
karves, avis ir kiaules plauna, 
arklius atima. Ypač plėšia lie
tuviškai kalbančius. Tenka Ir n P * p- t— j
gudams. Atima drabužius ir 
visa, ką tik gali panešti.

Kun. RaŠtutis*, Marcikonių klc 
bonas, lenkų sumuštas mirė. 
Kabelių kleboną Čaglį taip pat 
lenkai nukovė. Buvę paslėpti 
dvaruose Įegioni įlinkai, len
kams prisiartinus, partizanais 
virste* — l“V. A:d.”i

IAI.

įsiryžę ginti Tėvy- 
eikalnnjame, kad 
(griežčiausių prie-

“Geelžiniai Vil- 
i eina į Geleži- 
savo arkliu. Už 
valdžia prižada 
auks.

atsUovė to išvaizdų, iki šiol tik griuvę
Pastebėta, kai

Pagėgiai, čia pastaruoju lai
ku nuolatos lankosi lenkų tau
tos įtariami asmens. Pasdbė- 
ta, kad jie nuo Klaipėdos atva
žiuoja. Vietos visuomenės dar
bininkai spėja, kad lie įt^riamie 
j’ asmens nėgėms tikslais lan-

ictuvoje

LENKU ŽIAURUMAI.

IŠ Šaulių fronto štabo gauna
me žinių, kad pafrontės vietos 
ištisi valsčių susiorganizavę į 
šaulių ir partizanų būrius. Vie
tos gyventojai iš lenkų pagrob
tųjų sričių nebe^aledami tver
ti nėapsrikomo kareivių pieši
mo ir ž aurumo, kreipias į šau
lius, prašydami juos gelbėt, šau 
liai, norėdami gint savo tautie
čius, pradėjo gaudyti lenkų plė
šikus. .Jau Įvairiose vietose nu
kauta, sužeista ir sugauta to
kių plėšikų. Iš vieno sodžiaus, 
į pietus nuo Merkinės, lenkai iš
vežė visą žmonių turtą, net in
dus ir patalines, paskui tą gry
nai lietuvišką sodžių sudegino...

žvėriško žiaurumo, mirė Mar
cinkonių klebonas kun. RaŠtu
tis. Mecoj mirė musų milici
ninkas žiauriu bildu lenkų nu
kauk ntas, Kiekvieną lietuvį 
lenkų karei v ai, sutikę ar paga
vę. plaka kančiais. Paimtuose 
miesteliuose lenkai išplėšia vi
sas krautuves. [“L-vari.

LIETUVOS GYNIMO KOMI-

KAUNAS. — Lietuvos Gyni
mo Komitetas, norėdamas pa

ui savo darbą išsiuntinėja tele
gramas j visus apskričius sau 
žinomiem žmonėm, kad jie su
darytų apskričių Gynimo Ko
mitetus. Jau gauta žintų, kad 
sudaryti Komitetai Panevėžy, 
Ukmergėj, $ freilinose ir Rasei
niuose. Iš kitų apksr. Centro 
Komitetas nuolat gauna prašy-

Nutarta artimiausio- ; tutinu namų 
enomis rinkti aukų lais- medžiagą brangi, 
•ro reikalam Kaune. lš-
rinkliavos organizacijos lai ir laukia visi kol visai at 
as. Aukos tuo tarpu 
tį pinigais ir brangiais

įteigiamojo Seimo
ilkevičius organi-

pigsianti.
Viso statybos darbais buvo 

užsiėmę virš 300 darbininkų. 
Vidutinis jų uždarbis dienai 30 

10 auks. Specialistų meiste
rių darbas vidutiniai apmoka
mas 70 400 auks. dienai. Vie
tos darbininkams kainas žy
miai numušė M. Lietuvos darbi
ninkai, kurie dirbo pigiau ir 
sparčiau. [“Šiet.”]

j—
■ d. vadovaujant vie- 
%uriaji daryta Šiaulių 
Julė manifestacija ir 
■ja prieš lenkus. Be 
Eliavomis dalyvavo

ien$, gidsrininkal ir 
t

n ta i vienu balsu pri 
liuciją:
iesto ir ąpielinkių 
žiu j c apie 10,000 
>s dienos demons- 
u balsu pareiškia 
ją ir griežtų pro- 
bt.rbaringų lenkų 
Lietuvą. Steigia- 
li reiškiame pilną

sų priešininkų nau- 
rpe, ir ypač tuos, 

kurių šeimynos nariai tarnau
ja lenkų legionuose.

Ūkis — Pramonė
Klaipėdos krašto Žemes Ūkio 

Kamera yra padariusi su viena 
akcininkų bendrove sutartį gy
vuliams apdrausti nuo vogimų. 
Ūkininkai, kurie nori apdraus
ti savo gyvulius, moka po ^2% 
nuo jų vertės už ganiavos lai
ką, už visius gi metus —%%. 
Tas draudimas liečia taip pat 
gyvulių kritinių, išsimetimą ir 
1.1. Žuvus gyvuliui, ūkininkui 
išmokama jo vertė. Ta pati ka
mera Gcorgenhurge pardavinė
ja veislinius eržilus, kurių veis
lės tikrumai ištiriami t^im tik
ros komisijos, -r- [“Siet.”]

Lietuvos užsienio prekyba.
š. m. pirnląjį pusmetį ušvęžla 

yra per Lietuvos muitines pre
kių už 260.066.428 auks. tam 
skaičiuje linų pluošto — 160 
mil. auk., medžių negamintų — 
29.581.808 a., medžių gamintų
- 10)811.365 d., sėmenų u—24.- 

321.111 a., skudurų —- 12.456.- 
235 a., gyvulių produktų 9.635.- 
320 a. (tam skaičiuje šerių 
1573 pud. už arti 4V£> mil. a.), 
maisto produktų! — 3.421.000 
a. Įvežta per tą laikų iš viso už 
135.722.117 auk., t. y. beveik du 
syk mažiau, tam skaičiuje mais

Savivaldybė.
Tauragės apskr. ligoninė bu

vo kurį laiką visai apmirusi. 
Dabar d-rui Zacharimui apė
mus ligoninę, jos reikalai ge
rėja: Įtaisyta 20-čiai ligonių lo
vos, kviečiamas felčeris.

statytos klausimu. Šiaulių 
apskr. Taryba savo 27-28 VIII 
posėdy nuįarė, kad miestelių 
planai turi būti sudaryti visur, 
nežiūrint, kiek miestelis turėtų 
gyventojų. (Vid. Reik. Min. ap
linkraščių Nr. 6 reikalaujama 
planų iš tų miestelių, kurie prieš 
karų yra turėję daugiau negu 
2000 gyventojų).

švietimas — Kultūra.
Mokytojų sąjunga. •

ŠĮ spalio menesį išeina Lietu
vos Mokytojų Profesinei Sąjun
gos naujas mėnesinis laikraštis 
“Mokvkla ir Gyvenimas”, ski
riamas paidagogijds tu moky
tojų profesiniams reikalams. 
“Mokykla ir Gyvenimas” pakei
čia seniau ėjusį Mariam pole j 
Liet. Mok. Prof. Sąjungos or
ganą “Beraštį”. Rugpjūčio mėn. 
21 23 d. Liet. Mok. Prof. Są
jungos, viduriniųjų ir aukštes
niųjų mokyklų mokytojų atsto
vu suvažiavimas davė, savo or
ganui naują vardą “Mokykla ir 
Gyvenimas” ir išrinko nauja 
Redakcijos Komisijų,

Mokytojai apskritai yra gerai 
susiorganizavę. Turi savo są
jungoje daugiau 1O0O narių. 
Kiek vi: name apskrityj turi- savo 
sąjungos skyrius. Yra nutarta 
organizuotis mažesnėmis kuo
pomis pagal valsčius, kad butų 
lengviau mokytojams susirink
ti. < Tankinį daro apskričių ir 
visos Lietuvos mokytojų suva
žiavimus, tariasi apie mokyklų 
ir mokytojų reikalus. Kai ku
rie sąjungos skyriai turi Įsistei
gę taupomąsias-fjkolinamąsias 
kashs, knygynus, skaityklas, nio 
kylojų namus, Rimbus. Dabar 
yra nutaria steigti visuose sky
riuose ir centre knygynus aprū
pinimui mokyklų vadovėliais ir 
rašomąja medžiaga, kad apsi
saugojus nuo perdaug dideles 
spekuliacijos knygomis. Sąjun
gos laikraštyj bus keliama daug 
įvairių klausimų apie mokyk
los sutvarkymų, mokymų ir 
auklėjimų, apie suaugusių švie

STEBUKLINGA PROGAI
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųSies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurių reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Rauguina mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo* tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti* Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. Šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatam veltui į visas miesto' dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiamo C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

. Nedėldieniais nuo

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

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 S’o. Ashland Avė., kampas 21st St.

A.

M.

0.
T.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 

t
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus
Vaitkevičienė

F. Andrulis
K .Rutkauskas
O. Rusteikienė
B. Veinavičiui
Jonas Dvelys
J. Plėštis
R. Kimtienei
A. Konstantinovai
L Gembutas
B. Kikilaitei
J. ptapulioniui
L. Ramanauskienei 

Slrikaitis
M. Bedaukis 

Vizbaro \
J. žiedenei
V. Pliuškienei

Straletskienė
Kristučiui
Macevičius 
Briedis 
.DagisM

M. Buozius 
Gugliauskiene 
Daujotienė 
Izukienui 
Tranauskaitė 
Tamkui 
Dondulis

P. Pikturnai
M. Navickienei 

Kutras 
Klanauskui 
Mungaudis 
Kuteliui

V. Nermantienei
M. Lukauskis
V. Mukus
A. Zibratienei
V. Milašienei 
J. Bunienei

gavo:
o.
o.

Varnickienei 
Pilitauskienė 
Krumplis

D. žadeikiui,
S. Moliui
K. Pocienei
A. Kučinskaitė
L. Gruožienei 

Sakalauskienei 
Jonikienei 
Mikienei

u.
O.
K. Gįžauskui 
A. Banis 
A. Bružui 
K. K. Briškaitei
P. Rubaževičaitei 
F. Tamašauskui 
A. Petrauskui
E. šepitaitei 
E. žadeikienei
D. Petravičiui 

Česnauskienei 
Zdramis 
Lukošienė 
GudoČienei 
Maslauskiui

K. Andrijaitis
Vinslauskienei 
Atkučaitė 
Einikis 
Balčiūnas 

M. Bužienė 
J. Vaškelaitė
E. Venckienė
O. Dobulskienė 
A. Konaverskis 
A. Domikas
J. Šneideris
F. Stasevičienė 
M. čerapienė
P. Tumėnas 
J. Dilgai

O.
J.
O.

O.

Lukošienė 
Palšis 
Baltakiutė 
Dijoko 

Skaisčio 
A. Gūrai 
R. A. šniukas 
A. Sturonui 
A. Brencienei 
E. Bukauskienei
J. Lidžius
K. Ramonui
E. Girkontienė
F. Grušienei 
A. Riekus 
K. Meiron 
K. Pocaitei
J. J. Paškevičių 
V. Kliknai
K. Cyčenai
J. Staruliui 
F. Surbių
V. Rudmenui
K. šlelstu
J. Šalčius
K. Repševičia 
J. Debeševičia
E. Grigalionienei. 
V. Bučaitei 
M. Kuodžius

Butkus 
Ežerinskienė 
Jurgelionio 
Novickui 
Novickui 
Morkevičiutei 

J. Bučiuno 
A. Drupienės 
M. Jurgelienei
J. Jankevičia 
P. Geegaudui
K. Borusas

O.

K.

S.

A. Survilo J. Dilgai E. Bražienės
J. žigus i J. Simonaitis A. Skruodenienei
J. Dumšis P. Kruopui F. Šilkauskienei
K. Lukošaitei J. Zevertas S. Augustinavičiui
M. Zulpienė I. Petrošius K. Vaidinauskiui
A. Beinoraito E. Gembutaitė J. Rasiuliui
P. Astrauskiui J. Karneckas P. Laugžemienei
M. Kontrimienė M. Ramonui •P. Sadauskui
A. Milankaitės K. Kanavolienė L. Motiejūnienei
A. Skirgaila J. Rutkauskui A. Gečui
P. P. Valončieneį B. Kesejio J. Skisteniui
P. Ciesniene P .Rubuževičiene A. Baranauskui

KVITAI SU RANDASI “NAUJIENŲ”PAĖMĖJŲ PARAŠAIS 
i 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 i Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton i 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, Panevėžy j, Raseiniuose, Virbaly j, 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 j markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga-

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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•KORESPONDENCIJOS
KENOSHA. WIS.

I^a iš
laikė 

ei-
Racine, Wis., Lietuviai Be lietuvių kalbėt pakvies-

rengia didelį Pro
testo Mitingą.

lietu- 
kelia

Kiwp kitose kolonijose 
viai šią valandą 
protestus prieš amžinus 
Lietuvos priešus len
kus, taip ruošiasi ir musų kolo
nijos lietuviai dideliam protes
to mitingui. Spalio 27 dieną į- 
vyko bendras visų vietos drau
gijų atstovų susirinkimas lie
tuvių parapijos salėj, kur ir li
ko vienbalsiai nutarta surengti 
visų Racine miesto lietuvių ma
sinį susirikimą protestui prieš 
lenkus. Jo surengimui išrink
ta komitetas iš šių vietos vei
kėjų: J. Balčaitis, M. Kasparai
tis, J. Pilipavičia. kun. A. Dau
gis, J. Rumbutis, A. Klapataus- 
kas. Susirinkimo išlaidoms pa
dengti susirinkusieji

ta dar miesto majoras ir keli 
kiti įžymus amerikiečiai. Tegul 
nebus nei vieno Racine lietuvio, 
kur neatvyktų ir bendrai su vi
sais nekeltų balso prieš lenkų 
plėšikus, užpuolusius Lietuvą ir 
norinčius ją nepasotinamiems 

[lenkų ponams pavergti.
* ♦ *

Lenkam bes i veržiant gilyn 
Lietuvon, musų broliai pasiė-

Spalio 23 dieną vietos 
vės Paskolos komitetas 
susirinkimą. Apsvarsčius 
nmmuosius reikalus, buvo kal
bėta, kokiu bildu greičiau pa
baigt savo kvotą. Duota suma
nymas: kreiptis į vietos lietu
vius, kad kiekvienas, kuris yra 
pirkęs bonų, prikalbintų pirkt 
boną savp draugą, kuris nėra

Baisus Kainų 
Nurausimas

“PROGRESS” ČEVERYKAI ATPIGINTI! 
TIK VYRAMS.

M
Serganti vy

rai ir moterįs, 
kodėl kenčia
te? Kam tai 
eikvot laiką ir 
pinigus be jo
kios naudos?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
matai, kad tau
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano moderniška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

DR. C. T. DONOHOE
36 W. Randolph St. kampas 

Dearborn St., 2 flioras, Delaware 
Bldg., Roomai 200-201.

Chicago, III.

Dr. A. R. Blumentha

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimą? yru 

tuščias, ka<la pra
nyksta regtjimae 

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Telephono Yards 4317 
Boulevard 6487

veikėjai
Komite-
Brother-ttG nusamdė Danish 

hood Hali salę, kuri randasi prie 
\Vasb. Avė. ir 6-tos gatvės. Ta
sai masinis protesto mitingas j- 
vyks nedėlioj, lapkričio 7 die
ną, kaip 2 vai. po pietų. Jau 
pakviesta žymus kalbėtojai, ge
rai žinąnticji Lietuvos ppdįji-

von su užpuolikais. Ir mes jau 
žinome, gerai, kad ne meldavi- 
mais, ne prašymais, ne pataika
vimais vieniems ar antriems 
Lietuva tegali įgyti savo linisvę, 
bet kova. Taigi ten jie, musų 
broliai, ir kovoja. O mes, čia 
būdami, turime kiek tik galėda
mi jiems padėti — padėti jei
gu ne’kuo kitu, tai pinigiškai: 
gausioms aukomis ir paskola. 
Raciniečutf savo priedermes at
lieka: jau surinkome savo kraš
tui paskolos 16,000 dolerių. 
Bet tiek nepakanka, turime 
teikti dar daugiau ir daugiau. 
Ir man regis, kad vietos lietu
viai tatai padarys.

—M. Kasparaitis.

F. AD. RICHTER & CO.» 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntėt© 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausiu padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadclphia^

geriausias draugasKūdikiu
G

Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 
nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus: u a /

BAMBINO
Vaikai myli Ji! Jie nori jo daugiaus!

Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokclio. Neprijimk pamegdžiojimi/. 
5Oę, butelis vaistinyčiose arba Ooc. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo;

F. AD. RICHTER & CO., Bu.E T.rmin.l Bldg. No. S, BROOKLYN, N. Y.

Nėra jokios abejonės, kad tas 
lengvi’* padaryt, tik reikia vi
siems subrusti.

Spalio 25 dieną buvo sušauk
tas vietos lietuvių visuotinas 
susirinkimas. Susirinkimą šau 
kė “Vienybė katalikiškųjų drau
gijų”. Susirinko skaitlingas 

būrys žmonių. Mat šiandie 
kiekvienam rupi Lietuvos pa
dėtis. Susirinkimo vedėju bu
vo J. Traškclis, raštininku A. 
Kvedaras.

Pagaminta ir visų vienbal
siai priimta protesto [prieš ką?

Red.] rezoliucija, kuri nutar
ta pasiųsti lietuvių ir vietos an
glų laikraščiams, taipgi Suvie
nytų Valstijų valstybės depart- 
mentui ir prezidentui Wilso- 
nui.

Taipgi nutarta greitai iaiku 
su rengt protesto demonstraci
ją. čia turiu pažymėt. kad į 
rengimo komisiją įėjo ir didžiu- 
nriečiai [kas tie toki?—Red.|. 

I šiame susirinkime taip vrdina- 
i mų bolševikų buvo nemažai at
silankę; visi jie elgėsi gana ra
miai ir davinėjo rimtų ir nau
dingų sumanymų. Smagu ma
tyt ir girdėt, kad amerikiečiai 
lietuviai! pradeda arčiau susiei
ti ir sutartinai dirbt Lietuvos 
labui.

Pagalios priimta dar vienas 
naudingas sumanymas, būtent, 
pagamini atsišaukimus į Ame
rikos darbininkus, nurodant 
valdžios darbus, kaip ji parduo
dama Lenkijai amuniciją remia 
lenkų imperializmo plėšikiškus 
žygius. Tuos atsišaukimus pla
tini tarpe Amerikos darbininkų, 
taipgi siuntinėti anglų laikraš
čiams, įvairioms organizaci
joms ir t.t.

Aukų surinkta $105.75 ir nu
tarta pasiųst Apsaugos minis
terijai per Lietuvos Misiją.

—A. Kvaderas.

DETROIT, MICH. .
Rengia svarbias prakalbas.

r

Pranešimas Musų 
Draugams

Kad nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov.) 1920. 
Musų ofisas bus perkeltas į naują vietą, 4601 So. 
Marshfield Avė., kampas 46-tos gatvės. Šiame nau
jame ofise mes galėsime dar geriau ir teisingiau pa
tarnauti musų visiems draugams visuose reikaluose: 
SIUNTIME PINIGŲ Į LIETUVĄ; PARUPINIME 
PASPORTŲ; PARDAVIME LAI VAKARČIŲ Į 
LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS; PIRKIME IR PAR- 
DAVIME NAMŲ IR LOTŲ; APDRAUDAS (IN
SURANCE) NUO UGNIES IR VISOSE FORMOSE 
IR visais kitais reikalais kreipkitės pas

Zolp ir Barčus
Senas adresas 4547 S. Hermitage Avė., Chicago, III.

Tel.: Yards 145.

Detroito lietuviai vis labiau 
pradeda įdomauti socialistais ir 
socializmu ir kur tik susiren
ka būrelis lietuvių tuoj prasi
deda pašnekesiai ir net ginčai 
apie socializmą. Žinoma, tai 
nėra blogu dalyku, tik bėda ta
me, kad mrrcai yra tų, kurie

Rusiškos ir Turkijos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Lotus Avė. 

CHICAGO, ILL.
*<ĄTH

■u

įl.

ir todėl iš visų tų ginčų ir disku
sijų mažai būna naudos, nes nė 
vieni, nė kiti negali pilniau iš
siaiškinti dalykų ir kaip rei
kiant juos apibudinti.

Betgi dabar visiems lietu
viams yrn puiki proga papildy
ti savo žinias apie socializmą, 
nes vienas iš geriausių^ietuvių 
kalbėtojų. Naujienų Redakto
rius d. P. Grigaitis nedėlioj, 
lapkričio 7 d., apsilankys Det
roite ir laikys čia prakalbą I. 
A. S. svetainėje, kampas Miclii- 
gan ir 24 gatvių. Pradžia pra
kalbų 2 vai. po piet. Jis aiš
kins kaip įvykinti socializmą ir 
krup Lietuvos darbininkai ko
voja 'už laisvę.

Tad detroitiečiai nepraleiski
te šių prakalbų, nes jos bus pui
kia pamoka kaip socializmo 
draugams, taip ir priešams, nes 
mes čia gausime atsakymus 
kaip tik į tuos klausimus, apie 
kuriuos dabar tiek daug ir be 
pasekmių ginčijamės ir kalba
mės. — L. S. S. 116 kp.

Gavome žinią nuo savo Atstovo Kaune, kad ten ■ 
tuojaus reikia uždėti čeverykų fabriką, ir tam reikia i 
1,000,000.00 auksinų (apie $20,000.00) o kadangi mus ■ 
pinigai sudėti į tavorą fab'rikoj ir krautuvėse, tai tu- ■ 
rime tuojaus visą tavorą paversti j pinigus kad savo | 
žygius Lietuvoj galėtume įkūnyti. Su tuom tikslu į 
surengėm per ■

10 Dienų Čeverykų Išpardavimą ■
Nuo Spalio-Oct. 28 iki Lapkr.-Nov. 8, 1920 ■

Fabrikoj ir visose musų krautuvėse. Kurie gyvenat ant vietos, nu
eikite nusipirkti i krautuvę arba tiesiog į fabriką, o kurie gyvenat g 
toliaus, prisių skite savo orderius laiškais.

Visiems yra žinoma, kad musų prekės ant čeverykų ir pirmiau J 
buvo mažiausiai du dolerius ant poros pigiau, mat mes visus čcve- 
rykus patįs padarome, bet dabar prireikus pinigų, tai numušėm iki g 
pat kaului. Ateikite gatavi pasipirkti dvi-tris poras. Džiaugsitės. ■ 
Štai kokios mus prekės čeverykų: ■

Kitur $15.00, mus buvo $12.00, dabar tiktai $10.00.
Kitur $13.00,
Kitur $12.00,
Kitur $į0.00,
Kitur $ 9.00,
Kitur $ 8.00,

Užsakant laiškais paduokite didumą (saizą), ar juodus ar tam
siai rudus, ir ar norite smailus, vidutiniškus ar bukus. Genimą gva- 
rantuojam, ir jei netiks, atmainysime.

Atminkite, kad tai bus tik per 10 dienų. Ateikite pasipirkt arba 
orderiuokite laiškais. Pagelbėkite darbą Lietuvoj.

Kas nori dar turime Šerų savo fabrikos. Šeras jau po $125.00. Pa
siskubinkite, nes neliks ir tuojaus vėl pakils.

t

Fabrikos antrašas:

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriikų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Dreuel 2880
—.-

mus 
mus 
mus 
mus 
mus

buvo $11.00, 
buvo $10.00, 
buvo $ 8.00, 
buvo $ 7.00, 
buvo $ 6.50,

dabar tiktai 
dabar tiktai 
dabar tiktai 
dabar tiktai 
dabar tiktai

9.00.
8.00.
6.50.
5.50.
5.00.

PROGRESS SHOE MANUFACTURING COMPANY
88—92 Spark St., Brockton—Montello, Mass.

Krautuvės randasi po sekančiais adresais:
1. WORCESTER, Mass., kampas Lafayette ir Millbury St.
2. NASHUA, N. II.
3. CHICAGO, III.
4. CIIICAGO, 111.
5. NEW IIAVEN, Conn.
6. SOUTH BOSTON, Mass.
7. BROOKLYN, N. Y.
8. BALTIMORE, Md.

10 High Street.
763 Milwaukee Avenue.

3313 So. Halsted St.
894 Grand Avenue.

377 Broadway.
197 Grand St.

702 W. Baltimore St.

O Žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro- į 
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 
sosi nejučioms. Bet jis j 

A žino, kad jam niežti, ir | 
visi Įeiti t:į žino. c

Vyrai ir moteris kenčia. į 
niežėjimą nuo pleiskanų, ,j 
o kenčia bereikalingai, ! 
nes tą niežėjimą galima į 
lengvai prašalinti. Nebus j 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. I• RITFFI/9S j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 2 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. i

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. - . i

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi g 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • į

h—o—p. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York «>—

WAHL ELECTRIC CLIPERS
Kaina $30.00 

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

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

Petcr I’. Urban, 702 W. 31 St., Chicago, III.
■ « I I H I i ....................... I ......... ...........................—

Nuosavybes Išsivystymas

f—"....... ' ■ 1
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

/-..............    S
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 
Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

J
»r vakare, turėk 

sveikas akis. Jei pa- 
^sę’ Je’ skau<la» tan- 

kni kiai vartok Murinę.
rvrC Sušvelnįs, sutvirtins. 

YODR t.lLO Laikyk dcl kūdikių ir 
užaugusių. Visose vaistynėse. Rašyk, 
reikalauk veltui Akių Knygos. Murinę 
Eye Romedy Co., Chicago, III.

Pinigai
už Naujienų

dividendus
Kas turi Naujienų 

Bendrovės dividendų 
certifikatų ir dar jų 
nesunaudojo, gali tuos 
certifikatus parduoti 
už pinigus “cash”. 
Duokite savo pasiūly
mus parduoti certifi
katus laiškais, adre
suodami : Naujienos, 
No. 301, 1739 South 
Halsted St.

I--------------------- ' i n /

T. Pullman 5432 

AKUSERKA
A. SHUSHG

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

Chicago, III.

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS

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

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

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

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

[ Dienomis: Canal 
Telophonri. J ..’A1,0 “rb“ 867, 

j Naktimis Drexel 
( 950 - Drover 4136 

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

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 vietai 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988,
Valandos nuo 1O Ici 12 <U<Bxxų|.

Telephone Yards 5032

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

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

- DR. YUšKA ;
J 1900 S. Halsted St. 3

Tel. Canal 2118
H Ofiso valandoei nuo 10 ryto iki 
a 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 68rd SL 
Tel. Prospect 8466

■ ■ ■ ■ ■ IM ■ n ■
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisų i People Teatrų 

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 ild 8 vak. Ned«l. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto ild piet.
Telephone BcKinley 268

V; ■ ■ —.......... V
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—>9 rak. 

Phone Canal 257

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

2—9 vakaro.
■ 3303 So. Morgan Street, i
■ Chicago, I1L j

Parašė Paul Lafargue 
Sulietuvino A. J. Karalius

Puslapių 167.
“Kritiška nuosavybės išsivystymo pažintis iš da

lies surinktų į krūvą žymiausių dalių žmonijos proti
nės istorijos”.

“Ekonomiškas draugijos surėdymas yra pamatu, 
ant kurio statoma juridiška ir politiška trioba ir ku
riam atsako tikros draugijos minties fonuos; trum
pai pasakius, išdirbystes būdas suteikia ypatybę drau
gijiniam, politiškam ir protiškam gyvenimui”.

Tai . yra vienas svarbiausių veikalų socializmo li
teratūroje. Gvildena privatinės nuosavybės vysty
mosi klausimą.

Naujienų pinigų siun
timo skyrius atdaras 
kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, suba- 
tomis iki 9 vai. vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Tel P..... .un 842
Dk. 1. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
1D9D0 Michigan Ave^ Roeelande.

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

Pranešimas 
AKUŠERKA 
M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms.

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Kaina 50c.
Užsisakykjt tuojau

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL

Šoki everyrvhenD bv fumi^aro dealers parrmoni eioi'cs

111 AH> į--

f ENGLANDER

ENGLANDEH SI’HINO UE0 CCV 
NawYbrk -Drooklyn- CtUco^o

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chirurgas 

1687 W. 61 et. kamMfanhfleld av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 !r nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

>--- - ' „U
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Naujienos eina lutodien, išskiriant 

nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paštu:

Metams_______ _ ———
Pusei metą ------———
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicago je — per nešiotojus i
Viena kopija ............. —....... 08
Savaitei    ...........18 
Mėnesiui      ..................  75

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paštu:

Metams.... ............    « , ■■■ $7.00
Pusei metą 4.09
Trims mėnesiams...... ...........  2.00
Dviem mėnesiams.... ..... -......— 1.50
Vienam mėnesiui ......    .75

Lietuvon ir kitur uisienluosei 
(Atpiginta)

Metams . .... ................   $8.00
Pusei Ihetą ...»______________ 4.50
Trims mėnesiams___________ 2.25

Pinigus reikia siąst pašto Monoy
Orderiu, kartu su užsakymu.

18.00 
H-50 

> 2J5 
, 1.75 
. 1.00

Dvilype 
politika.

Kapitalistų spaudoje va
kar, rinkimų dienoje, buvo 
išspausdinta žinia iš Berlino, 
kur sakoma, kad Leninas, 
Trockis, čičerinas ir kiti so
vietinės Rusijos vadai stip
riai pritariu republikonų 
kandidatui į Suv. Valstijų 
prezidentus, senatoriui Har- 
dingui. Leninas, girdi, pa
sakęs vienam rusui, išvažiuo
jančiam į užsienį:

“Hardingo išrinkimas 
reiškia atnaujinimą drau
giškų ryšių tarpe Suv. 
Valstijų ir Rusijos. O iš
rinkimas Cox’o reiškia tę
simą betikslės Wilsono po
litikos linkui Rusijos.”
Šita žinia buvo paskleista 

per kapitalistų spaudą su 
aiškiu tikslu gauti Amerikos 
radikalų balsus Hardingui.

Republikonų partija atsto
vauja pačiam atžagareiviš- 
kiausiam kapitalui, vienok ji 
nesidrovi jieškoti paramos 
kamunistuose ir kitokiuose 
bolševikuojančiuose elemen
tuose.

Bet labai išmėtinėt repub- 
likonams delei to butų netei
singa. Ne geriaus juk el
giasi ir bolševikai, bei jų sė
brai šioje šalyje.

Anądien mes nurodėme, 
kad Leninas pasikalbėjime 
su Louise Bryant pareiškė, 
jogei jisai tikisi, kad repub- 
likoniška administracija A- 
merikoje busianti prielan
kesnė Rusijai, negu demo
kratiška. Tas jo pasikalbė
jimas buvo kablegrama at
siųstas į Ameriką ir paskelb
tas spaudoje. Tuo budu 
pats Rusijos bolševikų vadas 
mėgino paagituot šioje šaly
je už republikonus.

Ir jisai tatai darė ne be 
republikonų žinios. Šiandie 
jau yra pačios bolševikų val
džios patvirtintas faktas, 
kad vakarinių valstijų kapi
talistai padarė su sovietų 
valdžia sutartį, pagal kurią

pastarieji išnuomuoja jiems 
neišmatuojamus plotūs že
mės Sibire. Tų Amerikos 
kapitalistų įgaliotinis, Van- 
derlip, atvykęs į Maskvą, ve
sti derybas su Leninu, turė
jo laišką nuo Hardingo, re
publikonų kandidato į prezi
dentus. šitą faktą paskelbė 
Amerikos valdžia ir patvir
tino anglų rašytojas, Wells.

Reiškia, tarpe Rusijos 
bolševikų ir Amerikos repu
blikonų yra pilnas susidrau
gavimas. Jie vieni su ant
rais daro biznį ir vieni ant
rus remia. Komunistai ir 
trustinio kapitalo atstovai!

Bet kuomet republikonai 
stengėsi prieš rinkimus gau
dyti radikalų balsus su Ru
sijos bolševikų pagelba, ir 
kuomet patys Rusijos bolše
vikai per savo agentus varė 
agitaciją už Hardingą,—tai 
Amerikos Komunistai tuo 
pačiu laiku šaukė darbinin
kus nebalsuot už Debsą.

Brooklyniškė “Laisvė”, 
pavyzdžiui, prieš rinkimus 
kiekvieną dieną rašė straips
nius, niekinančius Socialis
tų Partijos kandidatą, ir sa
kė:

“Reikia nesibijoti eiti 
prieš vėją, Būti padėtyje 
aštrių kritikų šiame atsiti 
kime yra ir naudinga, ir 
reikalinga. Gyvos agita
cijos balsas šiuo žygiu 
daugiau reikš, negu užra
šymas kurio bent kandi
dato vardo ant rinkimų 
blankos.”

girdi. Lietuvos atstatyt?, pra
mones įkurt. Kai kas ir at
važiavo, įstrigę bankus ir 
bendroves ir daro visai ne
blogą ‘gešeftą’, ‘biznį’, ‘inak- 
levoja’, pinigais spekuliuoja: 
maino dolerius į ostus, Šiuos 
į caro rublius ir įvairių kraš
tų markes, paskui atėjus ‘psi
chologiniam momentui’ i’»tgal 
ir vėl iš pradžios, ir ta i j) ga
lima visai gerai sušilt, drums
tam vandeny aukso žuvelių 
pasigaudyt; o tada kišenes 
‘atstačius’ (galima kur lįori 

važiuot, nors į Londoną... 
Lietuvos linų ir miškų pirkt”.
Puikiai tie amerikiečiai pa

tarnauja tėvynei —• ar ne?

stotyj. važiavo su juo ik i'Šou th- 
bamptono ir užsodino jį ant lai
vo.

Delei partijos piurlamantari
nes grupes sekretoriaus Arthur 
Henderson įsimaišymo, paim
tieji dokumentai tapo sugrąžin
ti Costellai prieš išvažiuojant iš 
Anglijos. Darbo partijos vir
šininkų konferencija irgi už
stojo už Costello. Lordas Bi- 
dell, pirmininkas Anglijos žur-

Skaitytoja Balsai
[ Ui tirailtitaa iitma akprta/a 
n—monaa /Maketu naataaka.}

“NAUJIENŲ” LAPELIAI 
NEPATIKO LENKŲ 

PATRIOTAMS.

Prieš Chicagos lietuvių dc- 
nonstraciją “Naujienos” paga

mino mažiukus pamfletėlius 
anglų kalba, ant kurių buvo ke
liais sakiniais paaiškintas kodėl

žymių žmonių įteikė valdžiai 
protestą.

Tiw|) pasitikinsiu Costello 
New YoTke buvo atstovai veik 
visų žymesniųjų unijų ir orga
nizacijų. Taipjau rengiamas 
yni didelis pasitikimo susirin
kimas lapkr. 8 d., Cooper Union 
svetainėje, kuriame be Costello 
kalbės Franlk P. Wa!lsh, 
Magnes ir luti.

Dr.

Iš vienos pusės, vadinasi, 
Rusijos bolševikai tempė sa
vo simpatizatorius prie re
publikonų Hardingo, o iš 
antros pusės Amerikos ko
munistai stengėsi sulaikyti 
darbininkus nuo balsavimo 
už Debsą. Pasamdyti už pi
nigus kapitalistų bernai ner 
butų galėję geriaus patar
nauti tai plėšikiško trusti- 
nio kapitalo partijai.

Well — dabar lietuviai 
darbininkai mato, kokiu ke
liu eina tie “extra-revoliu- 
cionieriai”.

SI

Apžvalga
MEKLERIŲ PASAKOS.

Brooklyno maklerių organas 
rašo:

“Vokietiją dabar valdo so
cialdemokratai". \
Toliam tas organas citu|oja 

kitą tokios pat rųšies laikraštė
lį, kuris sako:

“Vokiečių kapitalistams ne 
blogėti sekasi. Vadinamoji 
‘socialistų’ valdžia apsaugoja 
kapitalistų pelnų”.
Visas svietas žino, kad Vokie

tijos ministerių kabinete nėra 
nė vieno socialdemokrato, nė 
vieno socialisto, tikro adba “va
dinamo”. Bet ką tai reiškia 
komunistiškų melagių redaguo
jamiems laikraščiams! Jie žino, 
kad “susi pratusioj i” jų skaity
tojai yra taip apakinti fanatiz
mu, joftei jie nebeatskiria juo
do nuo balto. Juo storinus tie 
mOkleriai meluoja, tuo karš- 
čiaus jiems jų šalininkai prita
ria.

AMERIKOS BIZNIEiRIAI 
LIETUVOJE.

d.

dėl Tautų Lyga remia lenkus. 
Tie pamflatėliai buvo dalinami 
demonstracijoje, ir jie, matyt, 
labai nepatiko lenkų patrio
tams. Chicaginis “bziennik 
Narodovvy” pašventė jiems iš
tisą straipsnį pancdėlyj po ant- 
galviu “Dlaczego Wilk Zjndl 
Jagnie? Bo Byl Glodny.”

“Dziennik Narodowy” rašo:/
“Vakar įvyko demonstr&e 

cija, kurią surengė Lietuviai, 
pasaulio karo veteranai ir į- 
vairios draugijos Chicagojv. 
Paroda m ardavo 38 ir Mor
gan gatvėmis į ‘Seventh Rc- 
giment Armory’, kur paskui 
įvyko mitingas.

“Ta demonstracija ir m itin 
gas buvo surengti, kaipo pro
testas prieš Tautų Lygos 'ta
rybos nuosprendį, kad Vilniu
je ir jo apskrityje turi būt 
padarytas plebiscitas, idant 
tų žemių gyventojai nuspręs
tų, kinui jie nori’priklausyti: 
Lenkijai ar Lietuvai.”
Po to seka išvadžiojimas, kad 

“braciaszki Litrini’ bijosi ple
biscito, nes “žino, kad pralai
mės”, ir prirodinėjama, kad 
Lenkija nesanti vilkas, bet sto* 
jeaiti tiktai už “teisybę”...

Lenkų patriotų dienraštis, 
suprantama, meluoja, salkyda- 
mas, kad demonstracijos tiks
las buvęs protestuoti prieš ple
biscitą. Demonstracijos tiks

las buvo protestuot prieš lenkų 
plėšikus ir prieš tą apgavystę, 
kurią daro lenkai kartu su im
perialistinėmis valstybėmis po 
plebiscito priedanga.

Graftas unijose.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Legislaturos 
komitetas, tyrinėjusia apie na
mų trukumą Now Yorke, ati
dengė didelį graftą namų bil
da vėjinio unijų taryboje. Vy
riausiu grafterim yra tos tary
bos prezidentas Robert P. Brin- 
dell. Pasirodė, kad jis vertė ne
tik namų savininkus mokėti di
delius kyšius, jei norėjo, kiud jų 
namai butų užbaigti budavoti, 
bet ir nuo pačių darbininkų 
rinko augštus mokesčius, kurie 
nueidavo į jo kišenius. Jei ku
ris darbininkų drįsdavo pasi
klausti kur dedama renkamus 
pinigus, tokia tuojaus Brindell 
šaikos būdavo sumušamus. Apie

įlinkai. ♦
Namų budavotojų tarybai 

priklausančios unijos, užgirdę. 
kad to'kis graftas viešpatauja 
jų taryboje, pareikalavo, kad 
visą dalyką ištirtų teisinas ir 
kad unijų viršininkai grafteriai 
butų apkaltinti ir teismo nu
bausti. Pildant tą reikalavimą 
tyrinėjimus dabar pasiėmė ves
ti teismas.

Kontraktoriioi liudijo, kad jie 
turėdavę sumokėti Brindelliui 
po kelis ir net po kelis desetkus 
tūkstančių dolerių, jei norėda
vo, kad jų budvojamieji trio- 
bėsiai butų pabaigti, kitaip 
Brindelis paskelbdavo streiką ir 
neleisdavo pabaigti būdavo Ii, 
kol nebūdavo išpirkta grivftu.

Užėjo man mintis pasidalin
ti su Naujienų Redaktoriuih 
nuomone apie praeities darbus 
ligi šiai dienai, o gal ir su Nau
jienų skaitytojais, jei sutiks 
Redaktorius.

Prisimenu atgid kokius 17 
metų užgimimo IHiiladelpbijoj 
socialistų Kovos. Kiek ten var
go padėta ir troškimo Lietuvos 
darbo žmonėm/ Kas daugiau
siai sveikatos padėjo, 
paskui buvo purvais drapsto- 
mas. Kol gi taip? Ar ti'« žmo
gelis paklydo, ar Kovos skaity
tojai labai apsišvietė? Gal bu
vo pas visus klaida, tik nei vie
nas nesuprato. Kaip sakiau, 
prabėgo 17 metų. Jr»u tie pa
lys žmonės pradeda savo klai
das suprasti ir taisyti. Gal to 
žmogelio nemylėjo socialistai 
dėlto, kad jis mylėjo Lietuvą? 
Bet ar nedaro ir ite, *kurie ei
na prieš Lietuvą? Gal reikia 
atleisti abiem ir pasakyti, kad 
visi daro klaidas. Bet kas my
li savo motinėlę, tas neklysta 
niekados, nes visi žinom, kad 
motinėlė yra už viską brangiau 
si. Pačią, vaikų gausi, bet tė
velių negausi; taigi ktun tie 
žmones purvais darpstyti

Aš sakintu ir tėmijau laikraš
čius, ką rašo. Kova nusirašė 
gurban. Naujienos buvo tuo 
keliu pasirengę, bet pajuto, kad 
kiemo kolitus trumpas įr gali 
įpulti gurban taip kaip Kova ir 
pradėjo vadeles traukti atgal. 
Bet pcrvėlai supratę Kovos pa
sekėjai neatbūtinai norėjo su 
savim gurban įtrinkti. Sako, 
geriau vėliau ne kad niekad. 
Gurban neįtempė, bet partiją 
[rašytoja matyt, kalba apie L. 
S. S. — N Red.] suskaldė, taip

tai tas

Į kaip Sandara tautininkų parti- 
| ją. Tas neišeis ant blogo, bet 

ant gero. įLed žmonės pereina i
• per visokius karštuvus. Dabar, 

socialistų partija perėjus per 
, sielą patiko svaresne ir dau

giau brangins saivo žmones, ne
niekins lietuvių. Koki mes ne 
butum ,ar tautininkai, ar kata
likai, ar bolševikai, ar socialis
tai, ar demokratai, ar socialpa*-1 
triotai, bet mes lietuviai, ir bu
kim meilus /vieni kitiems; su- 
mygkim petį į petį visokių par
tijų lietuviai ir kovokim už 
Įiuosybę. Matom, kad mes di
delę o didelę klaidą padarėm 
kovodami su ypatom, o ne su 
priešu, kurs tykoja mus prary
ti su vistiiis čebatais. -Dabar 
spieskimės visi lietuviai, mes
kim patriotiškumus. Kai bu
sim laisvi nuo priešų, tai tada 
pradėsim partijas varyti ir lenk 
tinuotis, kas geresnis. Dabar 
ne laikas peštis kada musų 
broliai kruiujuose plaukia ir šau 
kia gelbėti, broliai amerikie
čiai! Išgirskite tą balsą visi 
Naujienų skaitytojai ir tos len- 
kiškai-bol ševik iškos La ils vės

skaitytojai. Lai parausta akys 
pasižiūrint į Lietuvos kentėji
mus. Gedai lietuviams turėti ir 
skaityti tokius laikraščius kaip 
Laisvė. Musų broliai kraujuo
se maudos, o mes čia savo pini
gais šelpiam savo priešus. 
Brangus broliai lietuviai ir lie
tuvaites, supraskime savo ver
tę, kad ir įneš esam lygus vi
siems ir uždarykim savo prie
šams burnas ir nieko su jais ne- 
turėkim, bo jie musų priešai. 
Skaitykim švarius laikraščius, 
kur mus pamoikiina apsiginti 
nuo priešų, o ne kus niurni 
šmeižia už musų darbus dėl sa
vo tėvynes. Aš pastebėjau, kad 
Ni’tujienų špaltos neagitavO už 
bonų pardavimą. Tai, brolyčiai, 
negerai. Nesekit Kovos pėdom 
į gurbą, bukit lietuviai.

*-Kepta Bulba.

i- Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata, '

Užlaikyk tą Linimentą 
Parunkui.

Sergant nuo reumatizmo, atrenu diegimo, 
atrendleglį, neuralgijos, akaudejlmo rau* 
meniį, auatlngeju aanariu, mėšlungio ir 
kitu Plaukiniu akaudSJlmu ir gėlimu, 
variuok

Severa’s : 
Gothardol

(pirmiau žinomo kaipo Severoi aothartlil- ” 
kas Aliojus) ant ztaubos skausmu o tikrai ta 
aplaikysi greitą paselpą. Tas pasekmių* u 
gas naminis Hnlmontas yra vartotas per ■ 
ne mažiaus kaip keturios dežlmtys metu Sė 
su užganėdintu pasekmių dėl apgalėjimo 
vietinio skausmo ir pamažinimo suputl* S 
tno. Pardavinėtas kožnol aptekoL Dvi R 
mleras, 30 Ir 80 centai. u

w. ę. SEVERĄ co.
CEDAR RAPIDS, IOWA *

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

Butkų Juze.

Palikta storagey.
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, Vertas $185, už 
$85. Gvarantuotas ant 
10 metą. Taipgi kar- 

. petai ir kiti dalykai 
ęigiai parduodama,

u rime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandą 
(parlor).

1 tyti, kad 
Priimami 
Bonsai. Veltui prižtaū* 
tomą.

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambarį.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

seklyčioms 
Reikia ma- 
apkainavua

Liberty

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Costello sugrįžo.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — Sveikinamas 

didelio būrio draugų ir darbi
ninkų organizacijų atstovų spa 
lių 30 d. laivu Aąuitania sugrį
žo Federuotosios Presos redak
torius E. J. Costello. Costello 
išbuvo Europoje inpie 10 savai
čių, steigdamas ten Federuoto
sios Presos atstovybes, bet ka
da atvyko Anglijon, jis ūmai ta
po iš ten deportuotas. Todėl pa
sitikimo demonstracija turėjo 
didesnės reikšmes. Lipant iš 
laivo jį pasitiko gėlėmis, vėlia
vomis ir triukšmingais sveikini 
mals. Valdininkai nebandė su
laikyti jo porte, bet jis sakė, 
kad deportavimo dalykas anaip 
tol nėra užbaigtas. Costello 
pareiškė, kad jis kreipsis į vals
tybes departamentą, kadangi iš
duodant deportavimo paliepimą 
neduota jokių kaltinimų, negi 
paaiškinimų.

Costello sakė, kad po depor
tavimo paliepimu yra pasirašęs 
Anglijos pasekretoris Shortt, o 
paliepimą įteikė Scdtlimd Yards 
žvalgybos inspektorius Gos- 
grove spalių 21 d., dviem die
nom prieš tai, kada Costello 
rengėsi apleisti Angliją. In
spektorius paliuosavo jį, bet pa

Samdytojų apetitai.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Pradcdnat ša
lyje didėti bedarbiai, pakelia sa 
vo galvas ir samdytojai ir pra
deda* kapoti algas ir bloginti 
darbo sąlygas.

Nesenai New Yorko samdyto 
jai pasiuntė vežėjų unijai, tu
rinčiai 40,000 narių, kad vežė
jai turės dirbti už tą pačią al
gą ne 9 vai., kurias jie nesnai 
iškovojo, bet 10 vai. j dieną. Be 
sumažinimo algos, samdytojai 
taipjau pareikalavo, kad unija 
nustatytų $1 į vai. už viršlaikį 
ir kad už kiekvieną vežėją butų 
užstatyta po <$500 kaucijos, kai
po garantijos prieš neinutori- 
zuotus streikus. Samdytojai 
tada prisižada neskelbti prieš 
darbininkus lokauto.

Brangmenjs Amerikoje.
%

WASIIINGTON. — Pereitais 
metais Jungt. Valstijose tc»po 
iškasta už $123,046 brangak- 
menų, daugiausia safirų. 1918 
metais brangakmenų iškasta 
kiek mažiau. Dauginusia jų iš
kasta 1913 ir 1916 m.

Importuota brangakmenų 
pereitais metais net už $113,- 
000,000, daugiausia įvairios rū
šies deimantų. Kitų brangak
menų importuota vos už 
$16,100,000.
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Kazimieras Gugis
z

“SockMdcmo’kratas rašo 7 
numeryje:

“Visi lauke grįžtant Ame
rikos lietuvių su kapitalais
Amerikos pirago. Važiuoja, sitiko išvaduojant Waterloo

Vtda vUokius reikalus, kaip krimlnatlikuoM 
taip ir civiUikuose teismuose. Daro 

visokius dokainsntus irpopitrasf

Namų Ofisas <

3329 S. Hilsted $L
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
V27 N. 0earborn ft 

1111*13 Unlty Bldr
TeL Central 411a

Dangaus svečias?
Į liepsnojantį vežimą 
žaibo žirgą įsikinkęs, 
Griausmo varpą prisirišęs, 
Ei! plačiuoju aš pasauliu 

važinėju!
Kas užstos man laisvą kelią, 
Ar mėgins prislėgti žemę — 
Kad jos liepsną nebučiavus, — 
Tą be gailesčio mažiausio 

sudaužysiu!

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washingtoa St. 
Marshall Field Annez 
18th fl. Rilmas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte,

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

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

LAISVĖJANTIEMS.
Ir aš jūsiškis kunu ir krauju....
Ir aš į talka jums einu....
Einu.... Šalin šešėlius aš veju......
Sukuos jus rato stipinu....

Aš — laisvas jūsų būgnininkas, nes 
Bugnuodamas be paliovos, 
šaukiu ir raginu minių minias 
Prie mus iškeltos vėliavos....

Aš — jūsų balsas, skelbiantis griausmu 
Vergystę griaujančias audras, 
Šaukiu smugiu likimo neišvengiamu 
Pramušt laikams erdves tikras....
♦

Šaukiu kovoti dėl naujos buities
Į apkasus vedu aš jus,
Kame vergai laisvas skraistes nuties
Per šiuos žutbutinius muštus....

Aš jums dainuosiu nugalėjimo imnus....
Tegul ir audros kreitėja....
Bet mes numeskim rupesnius liūdnus.....
Mums dausos bus Šioj žemėje.....

Salys Jasulaitis.

ARĖJAS.

Drėgnoj žemėj 
be norago 
gilią vagą

ilgus amžius aš
Ir į dirvą

pilna sauja
sėklą naują 

kas pavasarį bėriu

Kas su giesme
mane lanko, 
tiems aš ranką

kad palaiminti-keliu.
Bet kas skelbia

juodą naktį — 
tokius plakti

Aš botagais tik galiu!

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

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

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

ariu!

Baltas Jurginas.

Tel.: Boulevard 4568
Drover 8448

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

Akušeres
3203 So. Halsted St., 'Chicago. 

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

................... —
Tel. R and oi ph 2898 -

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
ASSOCIATION BLDG.

1(
Valandos: 9 ryto iki 5 po _ 

Fanedėliais iki 8 vakare. 
NedėliOmis ofisas uždarytas.

>. La Salia St.
—to iki 6 po pietį*

!
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Šiame miestelyj yra didelė 

prakaitknė —National Mealable

Moksliška” keikųnų “lekcija.

Pėtnyčios vakare, spalių 26 
d, Mildos svetainėj, Fmnos 
draugai, prisidengę L. D. (L. D. 
19 kp. vardu buvo surengę 
“moksliškų lekcijų”. Plakatūo- 1 
se buvo garsinama, kati bus» 
skaitoma iš filozofijoa ir kitų 
mokslų, o kad kalbėtojaus var- > 
do nebuvo skelbiama, tad įdo- 
iiirtudanias ir aš nukautinau. J 
Kad bučiau žinojęs kas tą “mo-) 
kslišką lekciją” laikys tai nė su 
piragu nebūtų nuvailinę klau
sytis vietos žinomo tuščiakal
bio barškalo.

je kaip prieš ’karų, taip ir laike 
karo darbininkai baisiai buvo 
išnaudojami, ir tas išnauodji- 
mas ir dabar netik nemažėja, 
bet dar didėja. Darbininkai ne- 
bepakęsdami didelio išnaudoji
mo buvo pradėję kuždėtis apie 
unijų ir 1919 m. jau buvo ne- 
ni&ižai darbininkų susirašę į 
unijų ir užsimokėję po $3 įsto
jimo, 
nojo kurie priklauso 

įjuos visus pašalino 
Tuobudu po kelių 
unija pakriko. Kada 
buvo pakrikusi, 
kompanija pradėjo 
atgal į darbų pašalintuosius dar 
bininkus. Dabar jau visi, kirs 
norėjo grįšti, jau sugrįžo, —tik 
apie unijų jau nebekalbama dau

laukia iš ten išgelbėjimo.
Butų gerai, kad burnsidieČiai 

sukrustų, nors su aukomis, jei 
jie ikišiol buvo taip šalti prie 
Lietuvos reikalų. Kitos kolo
nijos yra smuikavusios po kelis 
•imtus dolerių, bet negirdėt, 
kad Burnsidėj butų buvę sudė
ti nors keli desėtkai dolerių. 
Reikia atsiminti, kad nė Varšu
va, kuri terioja dabar Vilniaus 
rėdybos lietuvius, nė Maskva 
neateis mus gelbėti, viską rei
kia mums patiems atlikti.

—Maskvos lietuvis.

Bet kaip tik bosai suži- 
unijai, 

iš darbo, 
menesių 

unija jau 
tada ir

čios šeimynos “buvusių žmo
nių”, keletą pašaliečių ir»apie Į ginu.
tris socialistus — viso rpie tu- Šiomis dienomis konijpanjija 
žiną. O kalbėtojas riet para u-'atsigabeno apie porų šimtų pi
dęs nuo šaukimo skerečiojasi jgiųjų darbininkų — juodvei- 

* įr dirbtuvėje prasidėjo di-
džiausiff darbymetė. Karo lai
ku geležį virino dviem krosnim 
o dabar kūrena net tris krosnis. 
Kalbama, kad kompanija nori 
iki naujų metų užbaigt visus 
užsakymus, kol dar tebėra augš 
tos kainos, o tada. ge«l bandys 
nukapoti darbininkams algas, o 
jei jie priešintųsi tam, —- paša
linti baltveidžius, o samdytis 
tik negrus. Dabar kolkas al
gos nėra mažinamos, ir moka- 

J ma nuo 50 iki 57 c. į valandų, 
su pusantro mokesčio už virš
laikį. Dirbama 8 vai.-—XXIX.

ant estrados ir visaip btrmoja 
apie socialistus — tokia tai mat 
frainistų “moksliška lekcija.” 

Po “lekcijos” buvo duota “kal
bėtojui” trejetas paprasčiausių 
klausimų, į kuriuos betgi “kal
bėtojas” neįstengė dorai atsa-

Po “lekcijos” mano pažįsta
mas priėjo prie kalbėjusio barš
kalo ir ]>aklause, kodėl jisai uie 
ton “moksliškos” lekcijos tik 
burnojo ant socialistų. Tasai 
barškalas paaškino, kad girdi 
delei publikos stokos prisiėjo 
“moksliškų lekcijų” atidėti ki
tom kartui. Tai parodo kokios 
didelės įtakos tie buvusieji žmo
nės turi miniose, kad nė jų pa
čių sekėjai nebenori savo barš
kalų klausytis.—Vis Uis pats.

BURNSIDE.
~****~’

Masinis
Mitingas

Rengiamas Tautiškos Lietu
vių Katalikų Bažnyčios. Serc- 
doj, 3 d. lapkričio (Nov.) 1920. 
Svetainėje 35 gat. ir Union Av., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Kal-

Nors čir* gyvena pusėtinas bu 
relis lietuvių ir turi kelias drau
gijas, kaip šv. Jono Krikštyto
jo, A pš vi etos ir Dailės, SLA. 63 
kp., Burnsidės Jaunuomenės 
Pasilinksminimo Kliubų ir L, 
D. L. D. 159 kp., bet nė viena 
tų draugijų neprisidėjo prie 
spalių 31 d. demonstracijos, 
kad visiems kartu užprotesta
vus prieš godžius lenkus, kurie 
veržiasi gilyn į Lietuvą.

. ________ __  . __  __ t neatkreipė sa*vo domės ir tuo
bės vysk. Mickevičius. Bus kai-(dalyku nesirūpina. Mat Čia gy- 
bama apie suorganizavimą para- • vena daug lietuvių iš Vilniaus 
pi jos. Malonėkit visi kuo- rėdybos, kurie 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Kviečia
KOMITETAS.

lino jį iš darbo ir jis išvažiavo 
į rytus, kur dirbo prie žvejų ir 
su žvejais šiatip taip dasigavo j 
Norvegiją. Už trijų metų po to 
išėjo jo pirmas eilių rinkinis 
“Pan”, o paskui ir daug dau-j 
giau knygų. Būdamas 60 metų ' 
jis parašė knygų “Badas,” ku-

ir badavimus. Jo raštini dabar. 
yra išversti į 23 kalbas.

Daug jo trumpų apysakaičių‘ 
yra tilpę ir Naujienose.

Lietuvis kaltina policistą.

Lietuvis saliluniįlinkės Peter 
’Gaconis, 5360 S. Wcstcrn Avė., 
apskundė Ncw City stoties po- 
licistų Tom Johnston crlviles tar
nybos komisija, Gaconis kal- 

Savo l‘na policistą suardyme jų šei- 
revol-l mininio gyvenimo. Gaconis sa- 

Nuvažiavus gana toli kad Johnson pradėjo lan- 
įimnovC jo $1,000 k-vtis al>ie tas victas- j‘s flreiltai

Nemalonus svečiai.

D. A. McNall, 1300 Norwood 
Avė., važiuojant į savo garažių, 
prie jo priėjo 4 žmonės ir pa
reikalavo juos pavėžinti, 
reikalavimą jie parėmė 
veriais. ] 
jo “svečiai” i.._____
žiemių, $100 šagulę ir paėmė | savo pačių su juo. Pas- 
$90 pinigais. / Taipgi jie pK«si-;^1” J° I)a^ ’r v‘sai na<) J° Pa" 
ėmė ir jo $5.400 automobilių, i to pora mėnesių iut-

įmobiliu iie Drižadėio Johnston paleido į Gaconį
ėmė ir jo
Bet automobilių jie prižadėjo 
sugražinti vėliau, nes jie turį at
likti dar viena svarbesnį darbų.

Pašovė inžinierių.

plėšikai įšoko į pamaži1Du
ėjusį Chicago & Alton garvežį 
prie 38 ir Weatern Avė. gatvių 
ir apiplėšė inžinierių ir jau ren
gėsi prie pečkurio, kada inžinie-

ant plėšiku. Iškįlo smarki ko
va, kurioj inžinierius ir liko pa
šautas plėšiku į kojų.
Pašovė galiūnuose du žmones.

les lenkų srdiunuose buvo susi
šaudymų. kuriuose pašauta du 
žmones. Vienų saliuno barten-» 
derį jiašovė girtas speeialis po- 
licistas, o kitų — saliuno savi
ninkas. Areštuotų nėra.

Žuvo darydamas degtinę.

Jake Mitchelį, 55 m., 1400 
Cleveland Avė, sumanė pasida
ryti namie degtinės. Kada ke
letu dienų paskiau du jo drau
gai sumanė jį aplankyti ir pa
žiūrėti kaip pavyko jo naminė 
degtinė, niekas neatsiliepė jiems 
pabarškinus į duris. Jie pašau-

Vietos draugijos į tai visai rja jr ra(j0 Mitchelį negyvų gu-

labiau pritaria 
lenkams, nes mano, kad lietu
viai be pagelbos lenkiškos šlėk
tos ir dvarponių negali valdytis. 
Kiti gi lietuviai žiuri į Masvą ir

liūtį ant virtuvės grindų. Jo 
“moniiinė” pervirę ir Užgesino 
gasų, nuo kurio jis ir užtroško. 
Manoma, kad jis buvo užtroš
kęs jau 3 ar 4 dienas, kada jį 
rasta.

Buvęs chicagiškis konduktorius 

laimėjo Nobelio dovanų.

z>

du šūviu.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI IŠ 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Adomaitis Vincas, 
Anjbrozai Anastazijai, 
Andrikonis John. 
Ba lentas Vincentas, 
Berceviče Justumu 
Bitvinskis Vincas, 
Bublis A., 
Čeponis Juozas, 
Hcrman, 
Kanauskis Frauk, 
Kondroška Jonus, 2 
Kriauklis Ona, 2. 
Krupclis Povylas, 
Kuncevičius Tamošius, 
La t venas Petras, 
Lukauskis Jurgis, 2, 
Mackevičius StanisL. 
Masionis Antanas 2, 
Oden Alex, 4, 
Petraitis Alex, 
Pūsis J., 
Rimkus Vincentas, 
Shukis Antanas, 
Stralia Jonr«, 
Tolis Bladislovas, 
Vincą u skils Juozas, ' 
Washkis VValter, 
Walaičiui Juozui, 
Zylė Juozas, 2.

t

Perkame
JOHN KUCHINSKAS

Laisvės Bonus
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 

• pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursą.

Dabar Amerikos Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, ir todėl 4iž bonus galima gauti 
daugiaus negu pora mėnesių atgal.

Kas turite laisvės boną pardavimui, 
• neškite j Naujienų ofisą, kur gausite už bo- 

ną gatavus pinigus.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

L1ETUV1S ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Bubėtomis: 0 iki 1 po pietą 
VEDŲ VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE, 
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant
arba parduodant narna, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalik- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mą Mortgečių ant lengvą sąlygą. 

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

Vlriurn Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Laavitt 

Tel. Canol 2662.

Kavaliauskis VVladas 
Kazakauckas Antans 
Kencus Mrs.
Keris Lov.
Kirkickui Petrui 
Kleivo Antano 
Korsak Alexs.
Kremcnskaite Jadita

998 Karolaitoi Onai 
10001 Kavaliauskis S 2 
1002 
1004 
1006 
1007 
1009 
1010 
1018 
1021
1023 Kučma Leon
1028 Laskus Tony
1029 Lavrdanski Juozapas 
1031 Lazdauskis Izidorius 
1034 Lideikis Klemencau 
1036 Lioumeraitė Stepanio 
1037 
1038 
1039 
1040 
1042 
1043

. 1044
1045 
1050 
1058 
1066 
1068 
1069 
1070 
1085 
1086 
1087 
1092 
1094 
1098 
1102 
1109 
1116 
1119 
1121 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128

Lucas George 
Lukas Kazimieras 
Lutkevich Elięabcth 
Mankus Juozas 
Marcinkoucu Antonu 
Martišius Joseph 
M ask alūnas Stanislaus 
Masukowicz Pt. 
Milickis W. 
Muraucka B. 
Pakalnei Petrui 
Paukštienei Onai 
Petkus Jurgis 
Potrauckas Jonas 
Rapalis Antanas 
Rikosius K.
Romeiko Josephine 
Sunvila Wktor 
Scheweleit A 
Semanis Jozepas 
Skinkis Petrone 
Slavvicka Kazimiera 
Sz.ereivienė Martha 
Szukalski Stanly 
Taurinskas Poolar 
Tumėnas Juozapas 
Urnezius Kazimieras 
Vaicikauskaito Domicėlė 
Valintinas Adomas 
Valkaucionė Agnieška 

1129 Vaitkevičiui Jetrui 
1133 Vileikaite Bronisė 
1139 Zibaitis Antanas.

f

Saugok akių regėjimą

Avlesą ir n&jiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvi? Elektos Korporacija Amerikoje

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

151* W. 47th St. Tel. Boulevard 1812. Chicago, I1L

Gauta žinių, kad garsus nor
vegų rašylojcts Knut Hamsiin 
laimėjo Nobelio dovanų už 1920 
m. Daugelis senųjų chicagicčių 

r pamena, kaip Hamsunas apie 
1880 m. buvo Chicagoje kon
duktorių ant Halsted gatvės gat 
vekarių. Tada gi*tvekariai bu
vo traukiami arklių. Hamsu
nas tada buvo atvažiavęs iš va
karų, kur jis dirbo prėrių lau
kuose. Jis buvo augštas, su-

Tel. Monroe 2804 , Į

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

1145 M(LWAUKEE AVĖ. CHICAGO.
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įdubusiais nuo badavimo vei
dais. Konduktorius iš jo bu
vęs nepaprastai prastas: jis už
miršdavo surinkti nikelius, ne
žinojęs gatvių, niekad kur rei
kia nesustodavęs ir net nežino
jęs kur važiuoja. Jis turėjo ki- 
Šonius prisigrūdęs knygų ir tik

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašų 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j j paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia kiausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo1 paskelbimo,

901
904 
903 
907 
912 
913 
916 
917 
921 
924 
928 
930 
931 
937 
949 
953 
955 
956 
957 
959 
962 
964 
965 
966 
979 
981 
987 
988

Auksorius Jusef 
Baltas K 
Balutis Mrs. M. 
Blaraucis Antanas 
Boravvski Alex 
Branus Gustav and 
Buavvicz S. 
Budtkis Jonas 
Cernauckas Petras 
Libiaris Piter 
Dapkus Antanas 
Druktenis Pranas 
Dzjon Waiczjuni 
Farmas Tomas 
Gaubas Jonas 
Genis Stanislovas 
Gerulis Jonas 
Giza Stan. 
Glėbas Maik 
Gobunas Jahn 
Gramzo Wincenty 
Gražulis Peter 
Grcenis A. T. 
Grinevich Eilėn 
Sakalavskas Kastantinas 
Jankauskis Stanlei 
Jenkauskis Juozas 
Joncokas M.

990 Jurewcy Mrs. A.
991 Kai ris Mrs. Julia 
994 Kaminski Stanislaw

Son

“Pasakojimai apie Jėzų
Toks yra vardas knygutės, ku

ri ką-tik išėjo iš spaudos. Tuos1 
pasakojimėlius parašė žinomas 
Amerikos rašytojas F r a n k' 
II ar r i s, o lietuvių kalbon, 
gavęs autoriaus leidimą, išvertė 
A. Lalis. Reikia pažymėt, kad; 
autorius žiuri į Jėzų ne bažny-1 
tininko akimis, bet kaipo į “di- 
džiausį žmogaus Sūnų, kurs, iš- 
tikrųjų, pirmutinis atrado žmo
guje sielą, kalbėjo iš sielos ir 
dėl sielos, kaipo viršesnio daly
ko negu protas.”

Knygelę “Pasakojimai apie Jė
zų” (42 pusi.) išleido Nau

jienos. Spaudinta ant labai 
geros popieros, su „viršeliu pa

puoštu žmogaus Sunaus paveiks 
dėlių. Kiekvienas gerų raštų 
mylėtojas skaitys pasakojimė
lius su didžiausiu pasimėgimu. 
Galima gauti Naujienose už 50 
centų su prisiuntimu.

e

Anglijos pinigai didžiai nu
puolė, ypač todėl, kad Anglija 
pereita savaitę pirko milionus 
bušelių kviečių Amerikoj. Del 
panašios priežasties yra nupuo
lus Vokietijos markė. Vokietija 
iš Amerikos pirko ne tik kvie
čių, bet taipgi daug miltų.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michiuewicz
AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi I’enn- 
silvanijos ho»- 
pitalėso. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.
SU Chicago, III3113 S. Halsted

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

Daktarai

J. LEBOVITZ, M. D.
dirbęs per trejetą metų ligoni
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių Šiuo adresui

3501 So. Halsted St
Kampas 85-tos gatvės

Valandos: nuo 9 iki 10 ▼. 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 844 
Telefonas namų: Austin 2093.

v

Kacia kankinies <161 galvos skaudė
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar toliu žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties j 
manę klausti patarimo dol jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums gerinusį patarnavi
mą dol

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios lubos

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

Tėmykite mano parašą.

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

Ues. 1189 Bl<d. Chlca*e
Teląphone Van Burcn 294

0R. A.A.-ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3351 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Dr ver 9693

Valandos: 10—11 ly j; 2—3 po pi et 
7~8..yak. Nedalioms 10-—12 dieną

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Telephone Yards 1532

“ DR. J. KULIS
Oi LIETUVIS
M, GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
® Gydo visokias, ligas moterų, vai- 
5 kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.u

f 3259 So. Halsted St, Chicago.

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 5—9 
vakare išskiriant nedėldieniue.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didėlis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait- 
linėniis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietą iki 9 vakare

■■ ■ *
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuyya Dentistaa 

10801 S. Michigan Av^ Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakarą
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tėjęs nuo šalčio, nes tada* plat
forma buvusi labai šalta, o jo 
drabužiai labai menki. Kom
panija delei jo neti'kumo paša-

Telephone Yards 5834

i Dr. P. G. Wiegner
I Priėnunio valandos nuo 8 iki

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak> 
>325 So. Halsted St. Chicago.
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Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbamo visas EuropiŠkas kalbas. 
3804 So. Kedzie Ate., Chicago, III.

Arti 38-th Street
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NAUJIENOS, Chicago, III
J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu-
iis _ vyriškus ir turime

SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
Sereda, Lapkritis 3 d., 1920

pasiutu.
3454 North Cicero Avė. 

Chicago, III.

ISSIRENDAVOJA kambaris vie
nam ar dviem vaikinam, be valgio. 
Kambarin iŠ fronto ant antrų lubų, 
šviesus.

2021 Canalport Avė.

MOTERŲ VYRŲ

Pranešimai
K E IKI A DARBININKŲ

MOTERŲ

REIK IA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.
Brighton Park. — L. S. S. 174 kp. 

mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
lapkričio 3, kaip 7:30 v. v Pociaus — - . - yjsl

turi- 
Org.

svetainėj, 3824 S. Kedzie Avė. 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
me svarbių reikalų. P. Gura,

Lietuviškų Kriaučių Kliubo Sav- 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks se-

Lietuviškų Kriaučių Kliubo

redoj, 3 d. lapkričio, 7:30 v. vakare 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Draugai malonėkite su
sirinkt laiku Taipgi kurie buvot pa
ėmę pardavinėt tikietus Kriaučių Kl. 
baliui, malonėkit priduot Komitetui 
surinktus pinigus arba neparduotus 
tikietus. Kurie nepristatysite laiku, 
turėsite patys užsimokėt.

— X. Shaikus.

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

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ REIKIA

Į kotų dirbtuvę: štymu

Atsišaukite:
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė

nuprosintojų ir ranko-

vinių.

STOCK YARDŲ DARBININKAMS 
ŽINOTINA. *,

Šiumi pranešame lietuviams, dirban
tiems Stock Yarduose, kad susirink
tumėte į masinį susirinkimą, kuris į- 
vyks lapkričio 5 d. p. Mickevičiaus sv. 
3210 S. Morgan St. irgi 7:80 vai. va
kare. Bus gerų kalbėtojų, kurie iš
aiškins lietuvių anglų kalbose kritiš
ką padėjimą dabartinio momento ir 
taipgi apie algų padidinimą ir “back 
pay”. Kviečia visus

Lietuvių Skyrius 257.
, 11 . .................................. Į ..»■ .. i. I IL!

REIKIA penkiasdešimts 
apsukrių merginų kaipo dar
bui parinkėjų dešrinių žar
nų. Nuolatinis darbas, gera 
alga, geriausi darbui kam
bariai. Poilsio duodama prieš 
piet ir po piet. Atsišaukite į 
Superintendento ofisą.

OPPENHEIMER 
CASING CO., 

1016-26 West 36th St.

SCOTCH WOOLEN
REIKIA MILLS,

Prie kotų, Lape! padė-

rių ant Lewis mašinos

ir guzikų siuvėjų.

813 W. Adams St.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo vyro Stanislovo 
Gerčo (angliškai vadinasi Stanley 
Sherman). Gyveno Roselande, III. ir 
rengėsi važiuot ir išvažiavo buk su 
kita moteria į rudies kasyklas Michi
gan valstijoj.

Šiuomi, jo moteris Ona, iš Lietuvos 
su keturiais mažais kūdikiais didelia
me varge atsišaukia pajieškodama, 
kad nors vaikelių nepamirštų ir pra
neštų apie save. Malonės atsišaukti 
patsai arba jį žinanti praneštų ant 
sekančio antrašo:

FRANCIS VAIČAITIS, 
3425 S. Emerald Avė.

Chicago, III.

REIKIA patyrusių moterų 
prie skirstymo skudurų. ,

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui. Gera alga. 4534 
S. Michigan Blvd., las flatas

SCOTCH W00LEN

MILLS,

813 W. Adams St. pardavimui
PARSIDUODA saliunas ir 

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

1659 So. Paulina St., 
ant kampo.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Kutkos, arbaRudolf Miler, paeina iš 
Suvalkų rėdybos, gyveno Prūsuose, 
karo laike atvažiavo Amerikon. Mel
džiu jo paties ar kas žino jį pranešti 
ant šito adreso.

MARIJONA KUTKO, 
1010 Marion Avė., Centralia, III.

REIKIA — 
85c į valandą, 
bas.

____  ,--------------------PARSIDUODA bekamė Priežas
tis pardavimo, nesutikimas tarp part- 

________________ nerių. Kaina $7,000. Lotas, namas 
m • i • v* ir 2 vežimai parsiduoda kartu. Trijų kriaučių, Atsišaukite į “Naujienas” klausda-
Vyriškas dar-Imi No. 168.

Turi būt patyrę.
FKANK DEGYMAS,
832 — W. 33rd St.

REIKIA
PAJIEŠKAU brolio Pranciškaus 

Merkelio. Gyveno pirm karo 10 Ri- 
verside St., Waterbury, Conn. Ma
lonės atsišaukti:

Juozas Merkelis,
Tauragės apskr.,

Skaudvilės pašto, 
Mažentų kaimo, 

Lithuania.

Prie bruslotų, taperių

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, lietuvių ir lenkų apgyventoj. Taip
gi ir seklyčios setas pigiai. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite.

G. TJ. G.,
2859 So. Lowe Avė., 

Chicago, III.
------------------------------ ' ------------T— ■ ■■■—

RAKANDAI

ir kišenių dėjėjų. Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

SCOTCH W00LEN

MARIJONA KUBILAS, pajieško 
Petro Žilinsko. Pereitą pavasarį ba
landžio mėn. gyvenau ant jo farmos, 
kaipo pusininke. Jis užpyko ant ma
ne, apmokėjo man ir iškraustė. Taigi, 
dabar maloneČia, kad tamista priim
tum mane atgal. Taipgi pranešu, 
kd mano vyrą užmušė plieno dirbtu
vėje. Meldžiu tamista apsilankyti 
ypatiškai, o gražiai susitaikinsime. 
Antrašas:

y MARY KUBILAS,

4225 Pennsylvania Avė., 
Hammond, Ind.

MILLS,

813 W. Adams St.

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

J kolilllŲ dilbtuvę milSl-l Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė- 

niniu saržinių užbaigė- 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. 
Nedeliomis iki 4 vai.

REIKIA

jų; sujungėjų mašina.

SCOTCH WOOLEN

PAJIEŠKAU pusbrolio Gasparo 
Tičkuno, Kauno rėd., Panevėžio apsk., 
Bernatonių sod. Kas žino malonės 
pranešti, arba jis pats malonės at
sišaukti ,nes turiu labai svarbų 
kalą.

KAZ. TIČKUNAS, 
1817 Maryland St., 

Gary, Ind.

MILLS
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

rei- REIKIA DARBININKIJ 813 W. Adams St.

VYRŲ

PAJIEŠKAU Julijono Norkevičiaus, 
vėliausia buvo Niagara Falls, N. Y. 
ir iš ten išvažiavo apie Lapkr. 11 
1918 m. Kas duos man žinią kur jis 
yra, tam paskirtu dovaną. Mano ad
resas :

LEONAS NORKEVIČIA, 
111 So. lOth Avė., Maywood, III.

REIKALINGAS nevalusis jaiiito- 
riaus pagelbininkas — turi turėti pa
tyrimą ir priklausyti prie unijos.

Atsišaukite prisirengią prie darbo. 
6400 Maryland Avė., 
Tel. Blackstone 5742

ROZALIJA KAZLAUSKYTfi-ČE- 
BATIENfi pajieško Ir meldžia atsi
šaukti dėdės Vincento Bitvinsko, pirm 
karės gyveno Chicagoje. Jos vyras 
karės lauke užmuštas. Vargingame 
padėjime esanti, meldžia iš dėdės pa- 
gelbos Jos laiškas randasi Naujienų 
ofise. Jos antrašas:

ROZALIJA ČEBATIENĖ, 
Kauno rėd.,

Raseinių miestas, 
Nemakščių gatvė 51, 

Lithuania.

.ĮIEŠKO DARBO

Ar Nori Dirbti?
Tik tas teatsiliepia.
Kuris nebijo ŽMONIŲ,
Kuris turi gerą pažintį 

linkSj,
Kuris neturi skolų,
Kuris yra už Chicagos rybų,
Kuris gali uždėti menką bon

są (kauciją),
TO ŽMOGAUS laukia alga nko 

$35 iki $50 į savaitę. Tik 100 
žmonių tereikalinga. PIRMES- 
NIEJI bus LAIMINGESNIAIS. 
Darbas ant visados Jūsų pačių 
mieste. Atsišaukite arba rašy
kite į “Naujienas” po. No. 169.

apie- REIKIA augštos klesos lietuvio 
pardavėjo, turinčio pažintį tarpe lie
tuviškų duonkepi} Chicago ir apielin- 
kėj. Atsišaukite į “Naujienas”, pa
žymėdami No. 167.

REIKALINGAS nevedusis janito- 
riaus pagelbininkas — turi turėti pa
tyrimą ir priklausyti prie unijos.

Gera mokestis, kambaris ir valgis. 
Atsišaukite prisirengę prie darbo.

F. RAKAUSKAS, 
6400 Maryland Avė., 
Tel. Blackston 5742

PAJIEŠKAU darbp, kriaučius, ga
lintis dirbti ant naujo ir seno dar
bo Kam reikalinga, atsišaukite į 
“Naujienas” pažymėdami No. 165.

REIKALINGA 2 kriaučiai prie 
abclno vyrų drabužių darbo, nuolati
nis darbas, geromis išlygomis ir pa
stovi vieta. Apie išlygas klauskite 
laišku.

REIKIA 2 paprastų darbi 
ninku.

JAMES B. CLOW & SONS
534 So. Franklin St.

PAJIEŠKAU darbo prie flato jani- 
toriaus už pagelbininką. To darbo esu 
nedirbęs, bet noriu išsilavinti. Kam 
reikalingas tokis darbininkas, atsi
šaukite laišku, ar ypatiškai vakarais.

2723 Emerald Avė.
Chicago, UI.

antroi lubos užpakalyj

P. SMETON,
220 W. Main St., 

Collinsville, III.

REIKALINGAS Barbens vakarais 
r subatomis nuo pietų. Geram dar- 
dninkui gera mokestis. Atsišaukite] 
greitai.

J. K. MALELA, 2005 W. Lake St.
8336 So. Halsted St.

REIKIA užsitikimo lietuvio mėsi
ninko. Gera užmokestis. Atsišau
kite: '

WORKERS’ CONSUMERS 
ASSOCIATTON, 

Melrose Park, III.
Tel. Melrose 1740.

RAKANDAI
PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 

RAKANDŲ.
Parduosiu už $195 puikiausia $500 

vertės overstuffed 3 Šmotų šilko ve- 
luro seklyčiai su palaidomis paduš- 
kaitėmis, springsai atsilošimui ir 
springsai rankoms. Taipgi grojiklis 
pianas ir didelis dubeltava sprendžina 
phonografas grojąs visus rekordus — 
gvarantuotas.

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

DRAUGIJOS DRAUGIJOS

NAMAI-žEMe
ANT PARDAVIMO, parduo

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

PARSIDUODA 8 flatų, 
mas, augštas skiepas, murmuro 
gas.

Atsišaukite:
2938 Union Avenue,
3 floras, iš fronto.

plytų na- 
sto-

STOCK’AI—ŠĖROS
NORIU PIRKTI serų Co-ope- 

rative Society of America. Mo
kėsiu cash po $30.

L. J. MATIIER,
6807 Union Av., Tel.: Englewood 187

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

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.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

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

DDRAUGYSTftS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas,

2841 W. 40th Place 
Beni Pasanka, padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, III 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt,

1635 N. Hermitage Avė. 
Dominik Dantų, fin. rašt.,

6950 Wolfrane St. 
Antanas Tuniavičia. kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienj- kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUŠIU KLIUBO S.P 
Viršininku antrasai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St.
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham St
J. Kalaine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av.
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno menesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
.. 1617 Winchester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St 
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt., J. Ascilla.

4725 W. 12-th Place, Cicero. 
Iždo globėjai:

K. Kąlainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuviu Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis, Pirm.,
2508 N. Francisco Avė.

F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd, 1635 Girard St.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čių pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Roboy St., kaip 
7:30 vai. vak.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininką!,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raitininkas
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laike 

kas trečią serodę 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainfije^HiOl So. Paulina st 
— St. Skališiua. nut. rašt., 4804 So 
Wood st.. Chiaago, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA. 
ValdyboH adresai:

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

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

Iždininkas, S. Danilevičius, 
1617 N Winchester Avė

LIETUVIU LAISVĖS KLIUBO 
Vaidyba IV'JO «u.

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė 

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

G. šarkaitis nut. rašt.
8412 So. Halsted St.

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

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

LIETUVIŲ JANITORIU VYRU IR 
MOTERŲ PAiALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

8154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

8833 W. Van Buren St.
Jonas BarČikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

n 3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood St.

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22 “

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Wallace St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
3810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
8309 So. Union Avė.

st.
st

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m.
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina St.
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,

4435 So AVood St.
Nutarimu Rašt., A. Tarvidas, 

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus, 

6418 So. Justin St.
Kasierius, A. Cesna, 

4509 So. Paulina St.

KENOSha WIS. DRAUGYSTfiS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

Pirm., Ant.
Vice-Pirm.,

Pakšis, 552 Grand Avė. 
Juozas Mačiulis,

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

Fin. Rašt., Ig. Baubonis, 
728 Park Ct.

Iždo Globėjai:
Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 

Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St 
Teisėjas, Ant. Bubelis, 813 Quince St.

WEST PULLMAN, 8. L. A. 55 KP, 
Valdyba 1920 metams.

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

12248 Eu^-Md
A. Statkus, fin. rašt:, 

12039 Uiaon
J. Gruzdi s, ižd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob, 

12048 Union
A. 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.

st.

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.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

Puikiausia mokina: sustatymo, mo
delių braižymo, moteriškų drapanų 
siuvimo ir moteriškų kepurių išdirbi- 
mo. Ateik pasikalbėti.

36 S. State St.
Tel.: Central 3028.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU. 
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkiybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystSs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

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

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

skutinj nedėldienj, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho 
enix, III. — Jon. Šamas, 15719 Wood- 
bridge Avė., Harvey, III.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DP.-STfiS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

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

Fin. Rašt., Williarn Buisbas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kaso* globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3417 So. Emerald Avė.

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

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

Draugystė 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.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.
Pirm. Ant. Margevičia,

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

619 West 14th Place. 
Prot. rašt. Iz. Jusčius,

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

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

PARSIDUODA nauji rakandai: 
setas, gramufonas, lovos ir daug ki
tokių daiktų; labai pigiai. Matyki
te vakarais ir nedėlioj.

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

------------------------12 U MMaaBMMHMHBRBB

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIU 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metama.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Seklyčioms setų ir kaurų ku
riuos turime išleisti tuojau už 
dirbtuvės kainą, taipgi daugelį 
kitokių rakandų.

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

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Rox 1079, Melrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avc., Maywood, III 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas.

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

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

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

Box 514, Melrose Park, III

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DRAUGYSTfiS 

Valdyba 1920 m»
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

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

1526 So. 49th Ct., Cicero,
A. B. 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 
nedėldienj kiekviena mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj. 
1500 So. 49th Avenue.

111.

111.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
,1. B. Zitra, pirmininkas,

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

1719 N. Harmitage Avė
L. Asbmanta, nut. raštininkas,

tlO W. 19 
Fran. Girdwainis, fin. rašt.

DRAUGYSTfiS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 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. Šimaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

729 W. 18th St., 
Netoli • Halsted St.

Maršalka Stanislovas Poška , 
Box 403. Melrose Park.

Teisėjas Julijonas Rindžius, 
Box 1116, Mdrosė Park, 

Savo susirinkimus Kn. Algirdo 
Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nj kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 23 
gatvė, kampas Lakę gatvės.

III

III

Sl 
200*6"*Š.1 Halsted St >

M. Yamilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne

D. Sheniaitis, Kasierius,
1750 So. Union

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Avė !
i Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 

K 10707 S. Wal>ash Avė., Roseland, 111.

Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an- 

rą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shomaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

1

Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll.
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth Av., Roseland.
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St.. Roseland, III.
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