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Visiškas ekonominis sui
rimas Vilniuje

Bet kad jis tuo grėbliu imtų ir pašukuotu lapės kailį
nu

Dirbtuvės uždarytos žmo 
nes badauja

Varšava dar turi ko pasakyti
Padėtis Vilniuje

Dirbtuvės, sankrovos, mokyk- ■ 
los uždarytos, maistas neįper- • 

karnas.

KOPI
Dien
gyve

\ diliaus laikraštis .\as 
Įiraneša, kad ikononrnis 
nimas Vilniuje visiškai užmirė. 
Nėra darbo, nėra pirklybos.

ir dirbtuvė 
l'ukstančiai 
be darbo.

mokyklos uždarytos, 
jai ir mokiniai badauja.

Maisto kainos Vilniuje 
p?prastai augštos. Duonos 
ras kainuoja tris šimtus 
kiškų markių.

j tuo tikslu idant padėjus Lietn- 
’ vai.

Francijos valdžia dabar svar- 
) kokių įmonių panaudojus, 

j kad į visa tai atkreipus domę 
į tautų lygos susirinkimo, kuris 
i ivvks Gencvos mieste, šveica- 
, rijoj.

už.d 
nių

zmo-
Visos 

mokvto-

ne- 
sva- 
len-

True translntion fil*v! w?th thc post- 
master at' Chicago, III., Nov. 12, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Dar turi ko pasakyti.
Tautų Igyos komisija vykstan- 

L\ ti Kaunan.

Pirmas dalykas, ką turės ištir
ti tautų lygos komisija, tai jud
rėj imą y’tin žymių vokiečių

Lietuvon, apie ką buvo 
nešta bent

pra- 
šaltiniu.k 

Kaima n. 
praneša, 
prietikių

Gerokų laikraščiai 
kad turėjusis daug 
kareivis, pulkininkas 
Bennontas, kuris praeitais me
tais Pabaltės valstybėse vado
vavo savanorių vokiečių bū
riams, dabar kartu su vokiečių 
štabu esąs laikinojoj Lietuvos 
sostinėj Kaune.

Turi ko pasakyti ir — 
Paryžius.

PARYŽUS, lapkr. 10. — Pa
sak informaejų, kurių Franci
jos užsienio reikalų ofisas ga
vo nuo savo militarinių pa t ar

vaičių iš rytų Prūsijos perėjo 
Lietuvon penkiasdešimts tūk
stančių vokiečių kareivių, kar
tu su savo oficieriais ir 
le daugybe pabūklų.

Užsienio reikalų ofise 
k tania tokios nuomonės,
labai galimas daiktas, kad ir 
vėl bus bandoma suruošti mo- 
narchistinį coup d’etat (taigi

dide-

reiš-

Apie visa tai buvo pranešta 
Vokietijos valdžiai, kuri te- 
čiaus neprisiima atsakomybės, 
pareikšdama, kad ji esanti be
jėgė. Francijos valdžia mano, 
kad toks didelis skaičius ka
reivių kažin ar yra buriama

Pranešimas.
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Tarybos ccntrali- 
nio komiteto susirinkimas 
įvyks subatoj, lapkričio 
13, kaip 2 vai. po pietų. 
Naujienu name. Komite
to nariai prašomi atvykti 
laiku.

j Truo translation filed with the post- 
mastor at Chicago, III., Nov. 12, 1920 
cs retjuired by the act of Oct. G, 1917

; Vrangelio tvirtovė 
puolė.

Bolševikai paėmė Perekopą 
sąsmaugą.

LONDONAS, lapkričio 11. —

oficialinis jiranešimas, datuo
tas seredoj, kuris sako, kad 
Perekopo apylinkėse, sąsmau- 
goję, einančioje Krymo pu
siausalin, bolševikai užėmė for- 
tifikuotąsias generolo Vrange
lio pozicijas.

Pranešime sakoma:
“Mes sulaužėme atkaklų 

priešo besipirešinimą ir užėmi
me jo fortinkuotąsias jjozicijas 
netoli Perekopo. Mes taipjau 
užėmėme Armiansk Bazar’ą.”

[Amiiansk randasi 
po sąsmaugoj, tolokai 
būtent: apie sejitynias 
už Perekop miesto, v 
iiiLktį iš Scvcsto|x>lio 

kad trečioji sovietų 
divizija persilaužė pro

Percko- 
j pietus, 

mylias

armijos 
pirma-

cijas netoli Perekoj>o. Vis dėl
to, buvo pažymėta, kad padė
tis nėra kritinga. Įsilaužimas 
Krymo pusiausalin iš kito šo
no, rytinės pusiausalio dalies, 
buvo pranešta oficialiajame 
sovietų valdžios pranešime, da
tuotame utarninke. Generolo 
Vrangelio jėgos, sovietų ka
riuomenei pradėjus puolimą, 
nesenai lajui išvytos iš visų tų 
pozicijų, kurių jos buvo užė
musios Rusijoj — už Krymo 
rybų. Vrangelio jėgos pasit
raukė atgal į Krymą ir reikš
ta pasitikėjimo, kad jos pajė
gs atsilaikyti dėka tvirtinimui 
tų pozicijų, kurių buvo įreng
ta sąsmaugoje, einančioje į 
Krymo pusiausalį].
“Sėkmingai” evakuavęs Pere- 

kopo sąsmaugą.
BERlLINAS, lapkr. 11. — 

Iš Sevastopolio pranešama, 
kad generolo Vrangelio jėgos, 
Francijos karo laivais padeda
mos, sėkmingai evakuavo Pe
rekopo sąsmaugą. Bolševikų 
submarinos buvo užpuolusios 
Vrangelio transportus, bet 
be pasisekimo.

Uždraudė socialistų mitingus.

True trru.slajLian filed with thc post- 
master utį Chicago, III., Nov. 12, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Armėnai ir turkai pa
darė paliaubą.

Londone gauta žinių, kad ar
mėnai tariasi su turkais.

LONDONAS, lapkričio 11.

tižios pranešimas, datuotas lap
kričio 7 
armėnai 
pasirašę

tokios:

d., kur sakoma, kad 
ir turkų nacionalistai 
mūšių paliaubą.
paliaubos sąlygos yra 
taikos tarybų \metu

turkų žinion pavedama Alek- 
sandrovsko tvirtovė ir geležin
kelio stotis - — kartu su ajiie- 
linkėmis. Turkai gi, kaip pra
nešama, davė užtikrinimo, kad 
jie apsergės miesto gyventoj ils 
ir išlaikys jame reikiamą tvar-

Drasko organizaciją.

Nutarė pašalinti ‘‘trečiojo” 
ternacionalo sekėjus.

In-

Generalinė Darbo Federacijos 
taryba savo posėdy priėmė re
zoliuciją, kuria tos federacijos 
skyriai autorizuojama panau
doti griežtųjų įmonių prieš 
visus tuos narius, kurie ban
do ar bandys pravesti gyveni
mai! “trečiojo” Internacionalo 
vadų įsakymus. “Trečiasai” 
Internacionalas mat savo sekė
jus ragina griauti visas tas 
unijas, kurios nepritaria tam 
Internacionalui, taigi ir Fran
cijos Darbo Federaciją.

True tranaiation filed wlth the poH- 
master at Chicago, III., Nov. 12, 1920 
as r#quir»d by the act of Oet. I, Itl?

Lenky delegacija vyksta 
Rygon.

Taikos tarybos užsitęsiančios 
bent kelintų sąvaičią.

VARŠAVA, lapkr. 11. — 
Lenkų delegacija taikos tary
boms su sovietų Rusija už
baigti jau iškeliavo Rygon.

Delegacijai vadovauja Dąb- 
skis, tos delegacijos sekreto
rius, kuri jiasirašė preliminari
nę taikos sutartį.

Rygon jau atvyko daugelis 
sovietų valdžios ekspertų bei 
jų delegacijos narių. Vietos 
diplomatiniuose rateliuose pa

leidimas reiškiama, kad tarybos užsi- 
o

MADRIDAS, lapkričio 9. — 
Valdžios įsakymu vietos socia
listams tajio atimta 1--------- (
sekamą nedėldienį rengti viešų tęsiančios keliatą sąvaičių, 
susirinkimų-mitingų, kad pažy- gal ir mėnesių.
mejus trijų metų sukaktuves 

1 nuo jsisteigimo sovietų val
džios Rusuose.

Skaitykite ir Platinkite

|Ch. L. D. T. Prakalbos!. l,ai
' j reikalauja štai ko:

Kad samdytojams butą leis- 
i ta pravesti darbą nuo stukių— 
piecevvorką.

Kad New Yorko rubsiuvių

Ir ciceriečiai neatsilieka.

CICERO. Vakar vakare
Chicagos Lietuvių Darbininkų ’ algos butų nustatomos netaip
Taryba čia surengė prakalbas kaip kad to reikalauja

Lietuvos gynimo reikalais, i gyvenimo
Prakalbos įvyko p. šalčio sve 
tainėj. Kalbėjo Kučinskas iiy gas

A. Monlvidas. 1 rubsiuviai.
Kad darbininkai turėtų

vietos
aplinkybės, bet

i imant derybų pamatan tas at
kuriu gauna kitų miestų

True tnaistatiūa filed with the post- i 
master at Chicago, III., Nov. 12, 1920 
as miuired by the act of Oct. 6, 1917 j

i

Ukrainos kaimiečiai ; 
kaujasi su bol

ševikais.

Bo.’ževikai verbuoja 80,000 ar
mijų kovai su maištininkais.

(Jauti iš oficialinių Ukrainos 
šaltinių pranešimai rodo, kad1 
Rusijos sovietų valdžia suver- i 
buvusi specialę 80,000 vyrų 
armiją, tiksiu užgniaužti Uk
rainą kaimiečių sukilimą Kie-1 
vo ir Odesos srytyse.

Pranešime, sakoma, kad ne-

į šiaurvakarius nuo Odesos, 
buvo ytin stiprių susirėmimų.

True translatian filed with th« poet- ! 
master at< Chicago, III., Nov. 12, 1920 
as r«<iui»ad by tbe aet of Oct. 6, 1917

Adrijos sutarti-

Ištrėmė milioną ko- 
rejiečiUo

Žiaurųs japonų valdžios žygi 
veja gyventojus užsienin.

[Iš Federuotosios Prosos]

VVASHINGTON, lapkr. -1 L— 
Anglų, kynų, japonų ir kore- 

į jiėčių diplomatai čia gavo ži- 
i nių, kad žiaurus japonų valdi
ninkų elgimąsi Korėjoj iš tos 
šalies išvijo vieną milioną gy
ventojų. Pabėgėliai susibūrę 
įvairiose Manžurijos bei Liberi
jos vietose. Sakoma, kad jie 
organizuoja savanorių barius 
kovai su svetimaisiais jų gim
tojo krašto spaudejais. Ginklų 
jie gauną iš kyniečių ir rusų. 
Korėjiečiams ypač stipriai 
simpatizuoja rusai kaimiečiai.

Padėtis Korėjoj tolydžio da
rosi vis rūstesne.

LONDONAS, lapkričio 11.— 
(Jautomis iš Italų ir Jugo-Sla- 
vų konferencijos, Vilią Spino- 
la, žiniomis, visa rodo, kad 
po to, kada tapo išspręsti vy
riausieji Adrijos ginčo klausi-, 
mai, Italijos premieras Giolitti I 
šiandie pasirašys sutartį.

master at, Chicago, III., Nov. 12, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Gavo už bilioną doleriu 
užsakymą.

Jungtinių Valstijų milionierius 
įgavęs didelį užsakymą — nuo 

sovietų valdžios.

Užgriebia dirbtuves
Berlino bedarbiai užgriebė 

metalo dirbtuvę.

MASKVA (per Berliną), lap. 
11. — Los Angeles’o bankinin
kas, Washington D. Vanderlip, 

i pirm apleisiant šį miestą ir iš
keliausiant specialiu traukiniu 
į Re.vclį, čia pareiškė, kad Ru-LONDONAS, lapkričio 11.—

Exchange lelegraph agi ntijos , Į,on^raktą nusipirkti už vieną 
žiniomis, trys tu stanc iai ^*2 i biliona dolerių įvairiu prekių 
lino bedarbių vakar užgrobė į _ b-giu 19‘21 metų
didelę Lion metalo dirbtuvę. ■ 
Savininkai išvyti. Kitoj miesto 
daly užgriebta viena gaso dirb
tuvėj Darbininkai čia sukure
“jKilitinį sovietą.”

Nauji rinkimai Francijoj.

PARYŽIUS, lapkričio 9. — 
Ministenių kabinetas šiandie 
nužymėjo dieną, kada turės 
įvykti senato rinkimai. Jie bus 
sausio 9 dieną — sėkąmais me-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 11 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ..................  $3.36
Austrijos 100 kronų ‘............... $0.30
Belgijos, už $1 ...........frankų 16.22
Danų 100 kronų ................... $13.22
Finų 100 markių ..................
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ..................
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ...............
Olandų 100 guldenų ...........
Norvegų 100 kronų ...............
Šveicarų 100 frankų ...............
švedų 100 kronų ...................
Vokiečių 100 markių ...........

dovaujamą sindikatą.
Amerikos finansininkas pa

reiškė, jogei jis labai patenkin- 
! tas jo tarybų su sovietų val
džia pasekmėmis, šitą prielan
kų pareiškimą pakartojo ir pa
tys Rusijos valdininkai. Šita
sai užsakymas, kurį teks išpil
dyti Jungtinėse Valstijose, yra 
didžiausias visoje civilizuotojo 
pasaulio istorijoje.
Valdžia konfiskuosianti sovietų 

auksą.
WASHINGTON, lapkr. 10. 

—• Iždo departamento sekreto
riaus padėjėjas Gilhert šiandie 
pareiškė, kad visas . Rusijos 
auksas, kuris bus atgabentas į 
Jung. Valstijas, kad pirkus pre-

....... $2.40 pel. \Vashingtoną D. Van- 
lh-ų 29.20 derlipą ar jo sindikatą, Jung- 
..... $1.20 tinių Valstijų valdžios bus su

laikytas ir laikomas tol, kol

17.37

$0.35
$29.25
$13.20 nebus patenkinta visi valsty-

$6.62 jr i2(jo departamentų rei-
$18.87 1, . . 1 č

$1.20 kalaviuiai.

i Dr
'renka pažymėti, kad ciceric

j čiai šį kartą parode didelio pa- dirbti tiek, kiek jiems bus 
į siaųkavimo. Ir ve kuo. Atėjus žymėta pačių samdytojų.
paskirtai valandai, žmonės I 

‘ ėmė rinktis j svetainę. Oras 
; buvo nepaprastai šaltas. Bet 
svetainėje buvo dar šalčiau... 
Svetaines savininkas, persam- 
dęs rengėjams svetainę, ma
tyt, užmiršo, kad reikalaujant 
užmokesnio reikalinga ir pa- 
’arnauti, būtent: nors pečių 
pakurti. Netik kad pečius ne
buvo pakurtas, bet ir langai 
palikti atdari. Rengėjai patys 
sau turėjo pasitarnauti: lan
dyti po palėpės ir darinėti lan
gus. 'l ai padarius eita j ieškoti 
savininko ir... malkų. Kol ta
tai padaryta, daugelis neišken
tėjo: sušalę, pamėlynavę grįžo 
namo. Vis dėlto, apie šimtas 
žmonių dar liko ir ramiai iš
klausė prakalbų.

Tai buvo didelis pasiaukoji
mas. Per dvi va landi šalti to
kioj daržinėj — nej uokai.

Pirmam kalbėtojui užbaigų;; 
kalbą, prisiminta apie reika
lingumą aukų gimtajam kraš
tui nuo lenkų imperialistų 
ginti. Nors žmonių buvo ne
daug, bet sudėta $88.25. Ren
gimo lėšoms padengti sudėta 
$5.55. Tuo bodu viso sudėta 
$93.80.

Reje, ir čia kaip vienu bal
su priimta dvi rezoliucijos — 
dėl Lietuvos jjripažiniino ir pa
reiškimas Idetuvos valdžiai.

Žmonių ūpas buvo geras.

pa-
nu-

te i-Kad samdyotjai turėtų 
sės duoti darbą tiems kontrak- 
toriams, kurie jiems geriau 
patinka ir kad jie (samdyto
jai) galėtų mainyti tuos kont- 
raktorius taip dažnai, kaip ta
tai jiems patinka.

Kad dirbtuvėse butų įvesta 
tinkama samdytojams discipli
na.

Kol visi tie reikalavimai ne
busią jšjiildyti, samdytojai sa
vo dirbtuvių neatidarysią. Bet, 
pasak jų, visa tai nereiškia, 
kad dabar samdytojai paskel
bia rubsiuviams lokautą. Tai 
jie padarę tik “susidėjusių ap
linkybių” verčiami. Su savo 
darbininkais jie visuomet esą 
pasiryžę tartis gražumu 
kada* tik šie panorėsią tartis. 
Reikalinga tik vieno, būtent 
to: darbininkai turi išpildyti 
samdytojų sąlygas, Priešingai,

Taigi, samdytojai jau pas
kelbė kovą organizuotiems ru- 
bų industrijos darbininkams. 
Ar jie laimės, ar rubisiuvių or- 
ganizcaija, kuri per eiles metų 
organizuota ir lęiri šiandie 
skaitoma viena pažangiausių 
ir tvirčiausių Amerikos darbi
ninkų organizacijų bus sug-

žuvo trys orlaivininkai?
Great Lakęs orlaivininkų sto

tis — tarp Waukegano ir Chi-

Pasikėsinimas ant rub-
siuviu Unijos.

ITždnre dirbtuves ir neatidarys 
’u tol, kol unija nesutiks išpil

dyti samdytojų reikalavimus.
NEW YORK, lapkričio 10.— 

Drabužių gaminimo asociacija 
šiandie čia pareiškė, kad sam
dytojai tol neatidarys dirbtu
vių, kol Amalgamated Clo- 
thing Workers unija nesutiks 
išpildyti asociacijos sąlygas, 
“reikalingas tos industrijos iš
laikymui.“ O kad tą industri-

vi n inkų: leitenanto Harrv Barr 
ir Ed\vin Clarko bei Frank 
Cacser. Jie išskrido savo orlai
viu vakariniu Mjchigan ežero 
šonan, ir nebegrįžo. Ežere siau
tė didelė audra. Manoma, kad 
jie žuvo ežere.

SOCTALDEMOKKATAS^

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
20, 21, 22,' 23 ir 24. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

Reikalaukime pripažinimo Lietuvai!
Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžinišką demon

straciją, protestuodami prieš lenkų žulikovskius, įsiver
žusius j Lietuvos žemę.

Dabar reikia atlikti kitas, ne mažiaus svarbus dar
bas: reikia pareikalaut, kad Jungtinių Valstijų valdžia 
PRIPAŽINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKĄ.

Kol Lietuva nebus pripažinta, tol imperialistai nesi
liaus kėsinęsi ant jos. Todėl visi, kurie stoja už Lietuvosliaus kėsinęsi ant jos. Todėl visi, kurie stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pakelkite savo balsą!

Kad visi Chicagos lietuviai galėtų pareikšti savo rei
kalavimą šios šalies valdžiai, yra rengiama eilė didelių 
susirinkimų visose Chicagos dalyse ir apielinkėse.

Susirinkimai įvyks:
BRIGHTON PARK.—Pėtnyčioj, lapk?. 12 d., Liberty 

svet., 3925 S. Kedzie Avė. Kalbės K. Jurgelionis 
ir A Karsokas

T0WN OF LAKE. — Pėtnyčioj, lapkr. 12 d., A. Blin- 
strupo svet., 4501 S. Hermitage Avė. Kalbės 
P. Grigaitis ir P. M. Kaitis.

MELROSE PARK. — Subatoj, lapkr. 13 d., J. Vai
čiulio (buv. Frank & James) svet., kertė 23 ir 
Lake gat. Kalbės P. Dubickas ir A. žymontas.

Pradžia visur lygiai 7:30 vai. vakaro.
Tuose susirinkimuose bus taip pat išdėstyta, ko lie

tuviai darbininkai reikalauja iš Lietuvos valdžios.
Mes kovojame už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą! 

Taigi visi, kas gyvas, j prakalbas!
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pėtnyčia, Lapkr. 12 d., 1920

Demokratinė ValdžialS
V 1 <1 15

Rašo L. F. d’ M.-R.

kuriomis šiandien išsireiškia demokratinė — tei
singiau — tikrai atstovaujamoji valdžia. Tos 
įstaigos yra: žmonių teisės, parlamentas, minis
terija, prezidentas, teisminės įstaigos, vietos val
džia, ir partijos. Trumpai nurodysime tų įstri
žų pobūdžius, ir budus jų veikimo praktikoje. 
)el siaurų temos rėmų nebus galima nurodyti 
samų jų, kad ir labai didelių, skirtumų tarpe 

įvairių šalių-tų įstaigų sąstato ir veikimo, ir to 
dėl. kaipo pamatą toms įstaigoms apžvelgti pa
imta dabartinės gadynės tikriausdaii atstovauja
mųjų demokratinių šalių įstaigos.

1). ŽMONIŲ TEISĖS.
§12. Pilietinės teises; Kiekviena taip vadi

ni ana demokratinė šalis duoda pilnos pilietinės 
teisės savo piliečiams. Pilietines teisės yra tos, 
kurios nusako žmogaus privatinį ir visuomeninį 
veikimą, ir joms kiekvienas šalies gyventojas tu
ri teisės naudotis. Be pilietinių teisių negali būt 
nė jokios žmonių laisvės. Visas pilietines teises 
galima padalinti į keturius skyrius. Pirnla, U<i 
nuosavybės teisė, nusakančios nuosavybės tu
rėjimą, jos apsergėjimą, apribojimų ir visuome- 
ninimą. Antra - - asmens teisė, nusakanti ir už 
tikrinanti asmens laisvę, čiompriklauso asmens, 
namų ir korespondencijos nepaliečiamybės, už
siėmimo ir persikėlimo laisvės. Trečia—vieša ar
ba visuomeninė laisve, nusakanti ir užtikrinan
ti žmogaus veikimą visuomenėje. Čion pri
klauso tikėjimo, žodžio, mokinimo, spaudos, 
susirinkimo, organizacijos, streikavhno ir boi- 
kotavimo laisvės, ir ginklavimosi teisė. Ketvir
ta teisminės teisūs, užtikrinančios teisingą ir 
derama apsiėjimą su žmogumi patrauktu teis
man. čion priklauso teisės pasiliuosuoti nuo ne
teisingo arešto, būti laisvftni laukiant teismo, 
naudotis teisingu teismu, ir 'būti toisianif«ni tei
sėjų iš tarno sau lygių, turėti progos pasitaisyti 
ir naudotis teismu veltui.

§13. Politinės teisės: Kiekvienoje taip vadi
namoje demokratinėje šalyje piliečiai turi ir po
litines teises. Tai yra teises nusakančias žmo- 
g.’us politini veikimą, bet jomis ntcidojasi tik 
<’alis piliečiu. Jomis nesinaudoja nesuaūgeliai, 
žmonės atkeliavę iš kitur ir neįgiję pilietinių tei- 
s i šalyje kur gyvena, kriminalistai, o kai kur 
< a ir moterys neturi jų. Politines teises galima 
padalinti į tris skyrius. Prie pirmojo skyriaus 
j lik! <:so rinkinio teisės, užtikrinančios žmogui 
t i.-.ę dalyvauti rinkimuose savo šalies valdinin
ku. Jomis yra: nominacijoms, rinkimo, tiesiogi
nio, slapto irvjygaus balsavimo teises. Prie ant
rojo pr.klauso: įstatynidavybes teisės, leidžian
čios piliečiui pačiam tapti išrinkteuu ir imti tie
sioginį dalyvumą šalies įstatymų gaminime ir 
jų vykinime gyvenime, čion priskaitoma peti
cijos, referendumo ir iniciatyvos teisės ir teise 
tapti išr ūktam įstatyindavėju. Prie trečiojo pri
klauso tos teisės, kurios nepriguli nė prie vieno 
iš pirmutinių dviejų skyrių, čion yra teisė už
imti įvairias valdininkų vielas ir atsišaukimo, pi-

* lietvbės ir autonomijos teises,*) Nedaug tokių
i yra, kur butų galima rasti visas suminėtą- uu 

sias politines teises.
*) Šiuo klausimu verta paskaityti C. A. Her- ■■ 

mano “Pilietinės ir Politikinės teisės”, “Naujoje ■- 
Gadynėje”, 1917 m. Nr. 7, 8 ir 9.

E. PARLAMENTAS.
§14. Parlamento rinkiniai: Atstovaujamose 

demokratijose žmonių valia išsirciškin per par
lamentą. Toji valia išsireiškia per žmonių rin
kimą savo atstovų parlamcntan. Kuomet kal
bama apie, žmonių atstovus parlamente, tai turi
ma mintyje parlamento Žemutinis butas. Mat 
daug parlamentų turi du butu, — nugšlutinį ir 
žemutinį, (žr. §16). žinotina, kad ne visos šalys 
turinčios parlamentus yra tikrai atstovaujamo- 
sios demokratijos. Ar parlamentjuc šalis yrt< tik-; 
rai atstovaujamoji demokratija ar ne, pareina B® 
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nuo tu, kaip sutvarkyta parlamento rinkimai.
(a) N.e d e m o k r a t i n.i.a.i.: Parlamento J 

rinkiniai gali būt nedemokratiniai. Taip va yra. 
šalių, kuriose net ne visi vyrrJ turi balsavimo ' 
teisę. Tokioje šalyje tat ne visuotini, bet apriboti 
rinkimai. Kitose šalyse vėl ne visi balsuotojai turi 
lygų skaičių balsų: turtingesnieji ir daugiau mo
kyti turi daugiau balsų. Ten rinkimai nelygus. Dar 
kitose šalyse patys balsuotojai nerenka tiesiog 
savo atstovų, bet išrenka'tik tam tikrus rinkikus, 
kurie patys, arba dar kitus išrenka, kad galuti
ni »i išrinkus parlamento atstovus. Tai netiesio
giniai rinkimai. Pagalios, kaikuriose šalyse rin
kimai esti vieši, kas leidžia persekioti balsuo
tojus už balsavimą prieš galingųjų norą. Nede
mokratiška taipgi, jei apskričiai, nuo kurių at
stovai renkami, neturi lygaus skaičiaus gyven
tojų.

(b) 1) e m o kr a t i n i a i: Demokratiniai at
stovaujamomis šalimis gedima vadinti tik tokias, 
kuriose parlamento rinkimuose tikrai išsireiškia 
žmonių valią. Tas gedima atsiekti t k visuotinu, 
lygiu, slaptu ir tiesioginiu balsavimu ir parla
mento atstovybės vietų išdhlinima tarpe partijų 
proporcionaliai sulyg paduotų už partijas bidsu 
skaičium.

§15. Termino ilgumas: Svarbu ir parlamen
to gyvavimo termino ilgumas. Parlamentas ren
kamos ilgiems metams ne visuomet išreiškia rinki 
kų norą. Tas todėl, kad prabėgus kaikuriam lai
kui po rinkimų iškyla visai naujų politinių klau
simų, susideda kitokios aplinkybes ir zmonvsc 
dažnai atsirand i visai skirtingų nuomonių nuo 
tų, kurių jie turėjo ir kurioms jie remčsi*<inkdr<- 
nri parlamento atstovus keli metai atgal. Taigi 
pageidaujama tureli trumpus parlamento termi
nus, sakysime, dvi metinius. Bet kali kada ii dve
ji mętai gali būt perilges laikas ir parlamentas 
gali nustoti beišreiškęs rinkikų valią,, (Žr. 
Todėl geresnė ta sistema, kur leidžiama valdžiai 
^įleisti parlamentą pirm jo termino išsibaigimo. 
Tokiame atsitikime, iškilusiu klausimu, dėl ku
rio senasis parle-mentas tapo atleistas, paskelb
tuosiuose naujo parlamento rinkimuose rinkikų 
nuosprendis apsireiškia kaip ir kokui rcl ei c ndu j 
imi. Mat, tokiame atsitikime pakeltasis klausi
mas plačiai išdiskusuojama ir bt'dsuolojai tuo 

sąmoningai balsuoti.
(Bus daugiau)

ii U v

klausimu gali

Rengiamas Federuotos Presos
Bus Mašinistu Salėje (Machinist Hali), 113 So. Ashland Blvd., 

Panedėiyj, Lapkričio 15, pradžia 8:15 valandą vakare
Kalbės tiku. deportuotas iš Anglijos Fcderuotos Presos prezidentas

E. J. CASTELLO
Taipgi daugelis kilų kalbėtojų tarp jų

G. P. FRAINCKEL, Mašinistu Unijos biznio agentas, 
j JOHN ITTZPATRICK, ir kiti.

Pirmininku bus ROBERT M. BUCK, Federuotas Presos pildomo
jo komiteto pirmininkas.

Lietuviai darbininkai būtinai ateikite į šį protesto mitingą.

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

. Mes esam priversti išparduoti visus Overkotus šį 
sezonų už kainas kur Jums bus labai patinkamos, išsi- 
skirimas yra labai didelis. Geriausio padarymo, vėliau- 

z

sios mados, Jus busite užganėdinti jei nusipirksite vie
ną iš šitų Overkotų. Kainos nuo

Krautuvė atdara penkis vakarus. Seredos vakare užda
ryta nuo 6-tos vai. vakare. Nedėliomis iki pietų atdara.

THE BniDCttūRT CLŪTHING CO.
3246-48 So. Halsted St, Chicago, III.

Amalgamated Clothing Workers of America, Uni
jos nariams.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą remtos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba- 
mųjų mašaių) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
pu. duodu už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pa u rinkimo ir 290 adatų. Daugumu mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 

■ ■m.icyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
ka‘po tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne- 
gab kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
...igštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip- 

, gi, nies turimo parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio ižclirbimo. Mes parduosime už pirmą 
j ”: iulymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 

! pristato n veltui į visas miesto dūlis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. niba užsimokėsi aplaikęs 

Nedėidieniais nuo

Iš čia pinigai yra pa- l 
siunčiami Lietuvon grei- į 
čiausiu budu ir už pini- j 
gų siuntimų pilnai atsa- } 
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St 809 So. Main Str.

Rockford, III

Rengia
Waukegano Teatrališka Dainorių Draugija
Los Dramos Kursų Studentai iš Chicagos 

Vaudovauja artiste UNĖ BABICKAITĖ

Ar myli muzikų?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

JOHN KUCHJNSKAS 
L », w y e p 

LIETUTIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephon* Central 8684

Valandos: 9 ryto iki i vakar*, 
Suimtomis: 9 iki 1 po pietĘ 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Erzamiauoia Abstraktai 

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

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

Viršum Metropolitan Stata Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. I^aavitt 

Tel. Canal 2552.

4r——
Tai. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį. 

Panedčliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

S 3240-48 So. Halsted St., Chicago, III. :■
BB
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Pirmas, prelekcijų ir koncerto susirinkimas, 
Chicagos Joint Board, Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America bus laikomas Ashland Auditorium, 
Ashland Boulcvard ir Van Buren gatves.

Petnyčios vakare, lapkr. 12-ta
1920.

WILLIAM Z. FOSTERS

Autorius daugelio leidinių ir vadas pamenamo 
plieno darbininkų straiko, skaitys lekcija

“Didysis Plieno Straikas ir jo reikšme darbinin
kų judėjime”.

Specialiai prirengtas muzikalis programas šiam 
susirinkimui, bus atlikta dvidešimts penkių muzi
kantų.

CHICAGO SYMPHONY ORKESTROS
Po vadovyste,

Alexander Zukowsky, 
Inžanga su Unijos knygele arb*a korta.

SAMUEL KULVINSKY
8915 Commercial Avė., 

So. Chicago, III.
Gražiausia eilė moteriškų, vaikų ir jaunuolių drapanų. Taip-gi

pigiau todėl, kad mums remia nereikia mokėti. Pameigink 
Tol.: So. Chicago 1494.

Te). Monroe 2804Te). Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija
1145 M1LWAUKEE AVĖ. CHICAGO

Nedalioj, Lapkr. (Nov.) 14,1920 
Slavonic National Home Svet.

Kampas 10 ir McAUester Avė.
Pradžia 3 vai. po piet.

n «

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

į musų didįjį pardavi-

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

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis.

Atsišaukite 
mo kambarį.
VVESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

NEGAUSI PIRKTI 
NAUJŲ AKIŲ

Bet gali pagerint ty
rą sveiką stovį.

Vartok Marine Akių 
_ Gyduolę “ryte ir va

kare”. Užlaikyk akis čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygelės 
Akiu Užlaikymo.

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Li^tuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakar*

;<u

* riti® vyteli:

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
! sjivo giminėms LIETUVON, 

i kreipkitės į J. E. Bruževi-

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Pasakojimai 
apie Jėzų

Nauja knyga
Tuos pasakojimus pa

rašė žinomas Amerikos 
rašytojas [F r a n k 

- H a r r i s,] o lietuvių 
kalbon, gavęs autoriaus 
leidimą, išvertė A. Lalis. 
Reikia pažymėt, kad au
torius žiuri į Jėzų ne baž
nytininko akimis, bet 
kaipo į “didžiausį žmo
gaus Sūnų, kurs, ištikrų- 
u, pirmutinis atrado 

žmoguje sielą, kalbėjo iš 
sielos ir dėl sielos, kaipo 
viršesnio 
protas.”

Kr i y gėlę “Pas akoj im ai 
apie Jėzų” (42 pusi.) iš
leido Naujienos. 
Spausdinta ant labai ge
ros popieros, su viršeliu 
papuoštu žmogaus Sū
naus paveikslėliu. Kiek
vienas gerų raštų mylė
tojas skaitys pasakoji
mus su didžiausiu pasi
mėgimu. Kaina 50 c.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

dalyko negu

(MM*
IMU’','.! 4

Dalyvauja Waukėgano Liuosybės Choras
Po lošimui smagus balius *

Taigi rengiatės visi. Visi, kas tik' gyvas 
j šį teatrų ir balių. Kviečia Komitetas.

šokiai

I



Pėtnyčia, Lapkr. 12 <1., 1920

' I

[iESPONOEncuos] Amerikos Lietuviy Darbai Lie- 
tavos Genimo Reikalu.

_______________ tJ A

Rengiama didelė protesto 
demonstracija.

Vietos lietuviai rengia ncdė- 
lioj, lapkričio 11 d., didžiausią 
protesto prieš grobikus len
kus demonstraciją. Joje žada 
dalyvauti <visos vietas lietuviu 
organizacijos. Dalyvaus taip
jau Racino lietuviai ir ex-ka- 
reiviai. Yra jmkviesti žymus 
lietuviu kalbėtojai, taipgi ir 
svetimtaučių. Demonstracija 
prasidės iš Šv. Petro parapi
nes salės kaip 1-ma vai. jm) 
pietų. Visi kenoshiečiai, kaip ir 
apielinkės kolonijų lietuviai, 
kuriems tik rupi 'Lietuvos rei
kalas. kviečiami dalyvauti šioj 
protesto prieš Lietuvos prie
šus demonstracijoj.

—A. Kvedaras.

CHICAGO.
Lietuviu Jaunikaičiu Dainos 

Mylėtojų Draugijos auka Lie
tuvos šauliams. Lapkričio 7 d. 
<ųy.o susirinkime draugija nu
tarė padėti Lietuvos gynėjams 
šauliams suvaryti lenkų Žu- 
likovskį į ožio ragą. Kadangi 
per toli esame nuo mušiu lau
ko, tai imtasi kitokių priemo
nių: nutarta nupirkti Lietuvos 
Laisvės Paskools bonų už $100, 
> Lietuvos šauliams nariai su
lojo $50.00 aukų. Aukojo:

M. Ališauskas $5.00; Po $3: 
M. Palionis, F. Zakarauckas, 
A. Jonušas, R. Butkus, J. Lan- 
ąaudas, A. Aitutis. Po $2: A. 
Zdancvicbius. J. Grigaitis, W. 
Spcrauckas, U. Perniekia. A. 
šalaševičius, Juozas Mėžia iškis.

ša, J. Matjošaitis, J. Bitinas, 
K. Papievis, St. šūkis, J. Mi- 
idauskas, A. Šeduikis, V. Zub- 

, liekas, J. Vaičys, D. šemaitis, 
J. Dargužis, B. Mineika, V. 
Gibužis, -J. Sakalauskas, A. 
Zubricks, F. Bacevičia; po 
5(.c.: J. Janionis, J. Astraus
ko;, A. Aukštakalnis. Smul
kiu aukų 75c. Viso labo $21.- 
00. Aukos nutarta tuojau ph- 
siųsli Lietuvos Misijai.

—A. Gurskis.

Draugystė Lietuvos Sūnų Va- 
lu.ruose ,savo susirinkime lap
kričio 6 d'. A. Valančiaus sa
lėj, 1732 S. l'nion avė., jMidare 
k niektą tarp savo narių Lie
tuvos gynimo rckalui ir sudė
jo bematant $32.00.

NAUJIENOS, Chicago, III.

36»tas Metinis Išpardavimas
Vyrams Siutų ir 

OVERKOTŲ

Dr. A. R. Blumenthal
i

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

kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dienq. 
Av. kamp. 47 St.

Telephono Yards 4317 
fioulevard 6437

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminsojs Dykai

Gyvenimas yra 
tumias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

PRANEŠIMAS 
šiuomi piane 
šu savo drau 
unms ir rėmė 
jams, kad per 
sikSliau į nau 
ja vietą p< 
N r. 45.">R So 
Marshfield av 
Chicago. Tcl 
Yards 2511 
Atsilankę bu
site užganė 
dinti minkš
tais gCrymaif 
su pipirais.

Su godone PRANAS DALKŪS.

Telefonas—Poulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

— Den tintas—
3331 S. Halsted Stn Chicago, III. 

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

V Mežlaiškis, ' A. VVala tiekas, 
\V. Duoba, P. Ncvcrauckas. 
”o $1: F. Adomaitis, M. Kas
iulis, A. Dovidaitis, P. Gun
ti iu$, 'I'. Duntfui», . A. Ule

vičius, L. Gcniotis.
Viso $50. Išrinkta komite- 

•'.s, A. Mežlaiškis ir A Aita
is, t bos pinigus, 1150 auksinų, 
.nujaus pasiuntė i Kauna Lie- 
uvos Gynimo Komitetui. Pa

naši rinkliava bus pakartota 
r ateinančiuose susirinki m uo- 
e. — L. Bronius.

Draugystės Apvaizdos Dievo 
No. 1 susirinkime lapkr. 7 d. 
nariai aukojo Uetuvos šau
liams: P. Norbutas $1.50; A. 
Grisius $1.25; po $1.00: J. Dim

Aukojo: Po $2.00: A. Sriu- 
|)s:a, L. Sriupsza, A. 'Lauras, Z. 
L< kauskis $1.50; J. Dimsza 
' jj5; Po $1.0o: M. Tamkuto- 
n;", A. Matu'onis. J. Sinkevi
čius, Z.. Kūkalis, J. Waranaus- 
j<i . A. Gibonus, J. Zuzovičius, 
.I. Ziencyicius, J. Žitkus, J. Bal
nis, J. Marcinkevičius, Ant. 
Grinevičius, Ig. Zujus, J. Ta- 
mosziunas, B. Nenortoms, J. 
J Bindzaitis, K. Klimavičius, 
J. Sriupsza, K. Zuzovičius, T. 
Sluzas, A. Valintis, J. Szliažas; 
Ig. Žilinskas 75c; Ig. .Inkšta 
50c. Viso $32.00. Aukos tą pa
tį vakarą pasiųsta Lietuvos Mi
sijai. Z. Kūkalis, rast.

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo buteli

BAMBINO

WEST SIDE. — Spalio 28 
d. Mildažio salėj įvyko masi
nis susirinkimas. Diena pasi
taikė šalta; lijo ir snigo. Vie
nok žmonių apsčiai susirinko, 
kad išnešifs protestą prieš len
ku plėšikiškus puolimus ant 
Lietuvos.

Kalbėjo Dr. Cberrys, medici
nos studentas A. Bačkas. Dr. 
S. Biežis ir J. I. Bagdžinųas. 
Žmonės išklausė kalbėtojus ir 
supratę reikalingumą greitos 
pa g ibos Lietuvai sudėjo Lie- i 
tu vos Raudonajam Kryžiui 
$27 >.6 I, ir tuojau išpirktą 1 
draftą i:ž 17.200 auksinus pa- I 
siustą Lietuvos Genimo komi- C v
totui. Kaunan.

Pagalinus vienbalsiai tapo į 
priimta protesto rezoliucija 
prieš Lenkų imperialistus. At
spausdinus keletą kopijų pa
siųsta prezidentui YVilsonui, 
Valstybės Sekretoriui ir se-

J

iki $35Vertes

šis išpardavimas sutaupius iki $13.25 perkant siutą 
arba overkotą — kodėl netaupint? Drabužiai yra iš
dirbti pirmoje eilėje stovinčių Amerikonų išdirbėjų — 
puikus, kokius gali pirkti kitur. Pamylėsi madą — pa
mylėsi audimą — sutaupiusį pirkdamas už žemą kainą.

I natoriams.
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 

daugiaus. Gaunamas visose vaistinyėiose arba tiesiai iŠ labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & C0., Buih Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

p>m
Lietuvos Baudona- 
i: Po $10.00: J.

;is, M. Bra- 
Kudirka irkun.

bi-

tUKIMAS 
tpkr. 25, 2-ros klesos

' 7 ė1 7f X ‘
13 ‘ 

20,600 ten 
įdedant $5

ų, La 
karė

■M

KALED114
Laivas Caronia 

kaina — $180.00 pri
Laivas Saxor.ia, 1 ‘,300 tonų, Gruodžio 9 

neto kaina $180.00 pridedant 85 karės taksų, 
sa $125.00.

la 1

MBURGĄ
per Hamburgą $130.40

M Yra agentas Jūsų mieste arba netoliesia.

Biežis, Dr. Cherrys, A. Jane- 
lionis, F. Keljišas, M. Pociene, 
J. Laumaviče, A. Zalatoris, A. 
Lukauskas, J. Milusevičc, K. 
Bagdonas; po $2.(H): L. Ginio- 
taite, A., Gusčius; J. Barkaus- 
kis, P. Brazavičienė, J. A. Si
manavičius, A. Bupšis, M. Ju
zėnas, J. Kiršis, J. Kazinauc- 
kas, Vahdis, A. Linkus, B. Ba- 
brauskas, M. Kanapeckas, J. 
Pratkunas, A. JoPudas, O. Kas- 
mauskiene, P. Samsonas, J. 
Bagdonas, A. Staneviče, A. Ru
dis ir P. Bernataviče; po $1.00: 
L: Laurutis, J. Bagdonas, D. 
Runkelaite, J. Abramaviče, V.

Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisves 
Bonus pagal dienos kursą.

Dabar Amerikos Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, ir todėl už bonus galima gauti 
(langiaus negu perą mėnesių atgal.

Kas turite laisvės boną pardavimui, 
neškite į Naujienų ofisą, kur gausite už bo
ną gatavus pinigus.

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

Markūnas, P. Lukauskas, A. 
į Šaltenis, A. (Linkus, A. Bene- 
• Šimas, J. Jurgaitis, N. N., B.
X L., J. Kužda, A. Glebauskas, 

(A. Budaviče, F. Arbrederis, N. 
! N., A. Maženis, M. Mikšis, S. 
Nugaras, M. Somkutonis, Z. 
Sasnauskas, V. Pocius, J. Ma- 

; zenis, B. Kazanauckas, Bilins- 
I kis, J. Šimkus, Galaveękas, M.
Gutauskas, Gribas, A. Mikulė- 
nas, P. Maziuka, J. Vitkeviče, 
Abromaviče, K. Salučka,
Kavaliauskas, K. šūkis, P. Krau 
jalis, A. Kairia, A. Pailga, J, 
Sukis, M. Šri ulba, Bazina, S. 
Selata, A. Geštaitė, J. Žilins
kas, A. Valonis, A. Vildžiūnas, 
J. Baugeviče, Visockis, S. Taru
tis, A. Dičius, Grabauskienė, 
Vitartienė, M. Laucaitė, M. Pa- 
liuniene, S. Surzinskis, P. Gri-

K.

121 'SkUi

SIUTAI

Pagabųs, naujos mados 
jauniems vaikinams, sing
le ar double breasted vil
nonių, mėlyno seržo, che- 
viots, tv/eeds ir flanelio; 
vidutinio tamsumo ir ly
gios spalvos. Miera vy
rams ir vaikams.

OVERKOTAI
Vyrų ir vaikinų mieros, 
padaryta sunkios vilno
nės overkotams materijos, 
puikiausių madų; naujau
si su diržais ir taip gra
žiai tinkančių. Drapana 
pristojanti ir gražiausių 
madų; mieros iki 40.

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriikų, Vyriikų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 ▼. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vak&ro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroni&kas Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: CanalTdephonri, J M3'1.°“rb“367
| Naktimis Drexel 
( 950 - Drover 4136 

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

Vertes 
iki $35

gulime,* C. Beržinskis, Jane- 
liauskienė, Steponkas, S. Mar-, 
tisauskas, K. Kicla, I). Janke- 
viče, Malakauskas, V. Gatke- 
vičienė, A. Snuokas, P. Prane-! 
kūnas, S. Kokas, J. Žilis, M. Ju- 
reviče, J. Mežlaiškis, K. Kicla, 
B. Kieta, M. Mulkintas, B. Jus-Į 
kienė, A. Krotkaitė, A. Bart -1 
kus, .1. Mikolcnas, J. Kirkilas, 
K. Jaugelis, i). Rudukas, A. Am 
brozeviče, .L Aleliunas, A. še
rdis, O. Badziaviče, A. Mala
kauskas, .L Budis, D. Stogis, J. 
Juzėnas, P. Belskis, A. N., S. į' 
Jencius, A. Vadoklis, V. Koli- 
kauskis, L. Stungaitis, K. Kie
ki, J. Mikalajūnas, J. Tranaus- 
kas, S. Norbutas, S. Bramaus- 
kis. — Komitetas.

Ryių Kolonijose,
[Iš Lietuvos Misijos Biuro].

Elizabeth, N. J. šios koloni
jos lietuviai vienybėje laikosi 
ir darbas jiems sekasi. Pasta
romis dienomis čia sudėta $2,- 
600 suviršum dolerių aukų gry
nais pinigais, Lietuvos atsigy
nimui nuo lenkų. Yra žmonių 
aukojusių po 100 dol. ir dau
giau. 7 lapkr. Eiliniame susi
rinkime naujai nupirtkta Lietu
vos bonų už 2,300 doi ir apsi
gynimo reikalams Lietuvoje 
vėl sumesta 500 dol.

SOCIALDEMOKRATAS
Mušti draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali Įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų • perskaityti 

visi susiprątusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina* 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap-
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

1139 L Blvd. CMrsft
TelttptioriM* V&o ffnnon 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telcphonc l.*r ver 9G93

Valandos: 10—H rj j; 2—3 po pici 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Worcester, Mass., 7 Lapkr. 
įvyko milžiniška Lietuvių de
monstracija prieš Lenkijos ne
varžomą imperializmą. Dešimt
tūkstantinė minia vardan tei- Valstybės atstovas Amerikoj, ir 
sVbes reikalavo sugrąžinimo vietinis inžinierius J. Gailiu- 
Vilniaus ir panaikinimo lenkų nas. Del įvykusių tą pačią die

nos Želigowskio avan- na P. Grigaičio prakalbų,' o 
Senai išpirkę. paskirtą taipgi ir parapijos Fėrų žmo- 

paskolos kvo- jnių atsilankė tik apie treje
tas šimtų. Bet pasekmės ne
blogos. Bonų parduota už 
$1400.60. Aukų surinkta Lie
tuvos Gynimo Komitetui $341.- 

120. Per kun. Vilemo prafkal- 
i bas surinkta šauliams apie 
j tūkstantį. Išviso idetroiticčiai 
sudėjo šauliams apie $1300.00. 
Bet visgi detroitiečiai dar nėra 

j pilnai išpildę savo pridėtinės.
Kas dar nėra davęs dešimtinės, 

! arba davė mažiau, skubinkitės 
; atiduoti savo donį. Lietuvos 
j gynėja laukia, kuomet mes, 
amerikiečiai nupirksime jiems 

įtinkamų ginklų. —F. Metuzas.

turos.
100-tukstantinę
tą, Worchesteriečiai dėjo vien 
skaitlingas aukas Lietuvos ka
riuomenės sutvirtinimui. Su
rinktų aukų sumą tuo tarpu 
dar nežinoma.

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di j jo rankas 
savo sveikatą 
ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymą, 
nes tik toki s 

gali suteikti tą, 
kas yra reikalinga.

Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 
Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

Dr. C. H. Hair

S,

r .Į
R

•

Lietuvos Misijos ofiso dar 
buotojai Lietuvos Gynimo Ko 

suaum i tetų i spalio mėnesy 
kojo $366.00 dolerių.

DETROIT, Mich.—-Aukos 
Lietuvos šauliams.

Lapkričio 7 d. L. L. P. Ko
mitetas surengė prakalbas, kur 
kalbėjo p. J. Vileišis, Lietuvos

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

Chicago, III.

• DR. YUŠKA ■
S l®00 S. Halsted St. 9

Tel. Canal 3118
a Ofiso valandos: nuo 10 ryto *d !
31 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ■ 
Tel. Prospect 8466

s ■ M ■■!■■■■■■ BSmaiSS 
/-■•U-----n ...'7?

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų į People Teatrų 

1616 W. 47 SU Tel. Boal. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

i ■■■■■■■ n ■■ ■■■aaaaaii 
j Tel. Boulevard 2160
5 Dr. A. J. KARALIUS J
■ Gydytojas ir Chirurgas u 
J VALANDOS: 9—12 ryto J

2—9 vakaro.
■ 3303 So. Morgan Street, *

Chicago, III.
laiiiiMvaiaMaBiiMaHBBBa

....................— —Į
Tel P.......-n 842

DR. i. E. MAKARAS 
Liete vys Gydytojas ir Chirurgas 

109UU Michigaa AveM Roeelande.
Vai. 10 įki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

Iki 8:80 vak.

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

? ■

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirargaa 

1687 W. 61 st. kamų.Marahfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 Iki 

4 ir nuo 7 Iki 9 vakare.
T«l. Prospect 1167
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Bolševikų 
klaida. •

Chicagos “Daily News” 
korespondentas, Isaac Don 
Levine, kuris jau senai yra 
pasižymėjęs savo simpatijo
mis Rusijos sovietų valdžiai, 
rašo, kad karėje su lenkais 
bolševikai padarė labai 
stambią klaidą.

Kuomet bolševikai sumu
šė lenkus ir nustūmė juos li
gi Lenkijos rubežiaus, Ang
lijos ministerių pirmininkas, 
Lloyd George, pasiūlė Mas
kvai taiką. Jisai kvietė bol
ševikų valdžią dalyvaut ben
droje taikos konferencijoje 
su lenkų ir su talkininkų 
valdžių atstovais.

Jeigu sovietų valdžia butų 
priėmusį tą pasiūlymą, tai 
butų įvykusi visuotinoji tai
ka. Rusams ne tiktai butų 
nebereikėję kariauti su len
kais ir su Wrangeliu, o ir 
butų buvus proga gauti tal
kininkų pripažinimą.

Bet Lloyd George’o pasiū
lymui pasipriešino militaris
tinė frakcija sovietų centre, 
vedama Zinovjevo ir Bucha- 
rino. Jos vadai tikėjosi, kad, 
įsiveržus raudonajai armi
jai į Lenkiją, tenai kilsian
ti bolševikiška revoliucija.

Maskva gavo perspėjimą 
iš Lenkijos komunistų neiti 
ant Varšavos, nes lenkų dar
bininkai nekelsią revoliuci
jos (apie tai, kad lenkų ko
munistai rašė šitokį laišką 
Maskvai, daug kartų minėjo 
visa lenkų spauda). Bet mi
litaristinė bolševikų frakci
ja nepaisė to perspėjimo, ir 
jos įtakai, pagalios, pasida
vė ir Leninas su Trockiu, ku
riuodu pradžioje stojo už 
taiką. Bolševikų valdžia nu
tarė tęsti karę toliaus, iki 
Varšava bus paimta.

Raudonajai armijai te- 
čiaus nepasisekė jos žygis. 
Ties Varšavos vartais ji ta
po sumušta ir paskui turėjo 
pasitraukt toli už Lenkijos 
rubežių.

Po šito nepasisekimo bol
ševikai atsipeikėjo ir sutiko 

daryt taiką su lenkais. Bet 
dabai* jau lenkai pasielgė, 
kkipo pergalėtojai ir prispy
rė bolševikus priimti tokias 
taikos sąlygas, kokios buvo 
patogios lėnkų imperialis
tams. O karė su Wrangeliu 
dar iki šiol nepasibaigė.

Don Levine patvirtina tą, 
ką senai jau yra pastebėju
sios “Naujienos”, būtent, 
kad bolševikai pralaimėjo 
karėje su lenkais dėlto, kad 
jie pasidavė militarizmo 
dvasiai. Jų, pralaimėjimas 
sustiprino Lenkijos imperia
listus, ir dabar delei to ken
čia Lietuva.

Apžvalga į
ii d i !■ 111 rn n . i - .

-------T-
DžIAUGIASI PARDAVĘ 

DARBININKUS.

“Draugias

b

tie republikonai, 
geresni* Lietuvai, 
kratai? Jie yra

kuris 
prieš rinkimus išsijuosęs agi
tavo už republikonų partįją, 
dabar džiaugiami, kad ta parti
ja laimėjo, ir sako:

“Praėjusiuose Suvienytų 
Valstijų prezidento rinkimuo 
se musų laimėta.”
Tų “musų laimėjimą” kleri- 

alų organas išdėsto taip:
“Už pusi tarnu vimą repulb- 

likonų Į)artijai, suprantama, 
mes čia turėsime gerą var
dą, naudosimės laisve ir ki
tokiomis šalies teisėmis. Vis
kas tai brangu.ir gražu. Bet 
už viską brangiausias mums 
daiktas — tai musų Tėvy
nės nepriklausomybė. Ir jei 
republikonai norės kuoni- 
nors mums atsimokėti, be 
abejonės, jie pagerbs musų 
norus, pagerbs jie pačią 
Lietuvą, pripažindami jai ne
priklausomybę”.
Je, je, “pagerbs”! Kas-gi yra 

kad jie bus 
negu demo- 
partija, tar

naujanti kapitalistams, patiems 
stambiausiems kapitalistams 

kapitalo trustams. Kodėl- 

mažomsioms tautoms?

partiją, “Draugas” suvedžiojo 
darbininkus ir pakenkė jų rei
kalams. O tai, kas yra kenks
minga darbininkams, negali 
būt naudinga Lietuvai. Jei ku
ris dar to šiandie nemhto, tai 
pamatys neužilgjo.

NUSIMELAVĘ ŽULIKOVSKIO 
BERNAI.

Brooklyno ir Chicagos frai- 
nukai daro ką tik galėdami, 
kad apjuodinus “Naujienų” re
daktorių dėlei to, kad jisai da- 

monst racijoj e spalių 31 dieną. 
Ret savo jiastangose apmeluo
ji jį» jie priėjo iki to, kad jau 
ir patys akliausi komunistėliai 
turi matyt jų kvailumą.

“Laisvėje”, pavyzdžiui, vie
nas sutvėrimėlis mėgina “apra
šyt” minėtąją demonstraciją ir 
parodyt, kaip Grigaitis “patai
kavo” kunigams ir smulkiajai 
buržuazijai. Priplepėjęs keletą 
špaltų visokių nesąmonių, tas 
“aprašytojas” prieina, pagalios, 
prie kalbų, pasakytų “toje mf- 
litariškoje svetainėje” — Se- 
venth Regiment Armory. Iš 
pradžių, girdi, kalbėję keletas 
kalbėtojų lietuvių ir anglų kai 
bomis, bet jisai, “L.” kores
pondentas, negalėjęs nieko iš
girsti, tik girdėjęs, kaip vienas 
kunigas surikęs “Prakeikti len
kai!” Paskui pirmininkas per
sta tęs Grigaitį. Koresponden
tas sako:

“Pasisekė išgirsti visą jo 
kalba. Čia aš neminėsiu c-
daug jo kalbos, nes jis be- 

j . yfyįlyj tujp jpą);; kallyjjo, kąip ir
visi kiti patriotai. Jis tarp' 
kitko, pasakė, kad mirsime 
už tautą taip, kai]) airių ko
votojai miršta... Taipgi sa
ke, kad mums dabar reikia

važiuoti Lietuvon; parvažia
vę. turime išvyti dvarponius 
ir atimti jų turtus, kuriuos 
sutverė jiems musų liaudis.” 
“Naujienų** reduktoriaus kal

bą girdėjo keletas tūkstančių 
žmonių, ir jie gerai žino, kad 
jisai kalbėjo visai ne taip, kaip 
tas korespondentas “aprašo”. 
Apie airių kovotojus kalbėto
jas minėjo, nurodydamas pa
vyzdį-to, kad didele imperialis
tinė valstybė neįstengia numal
šinti mažą tautą, pasiryžusią 
kovot už savo teises; apie va
žiavimą į Lietuvą kalbėtojas 
visai neužsiminė, bet išreiškė, 
tą mintį, kad Lietuvoj turi tuo 
jaus būt atimta žemė iš dvar
ponių. Be to, didelė didžiuma 
“N.” redaktoriaus kalbos susi
dėjo iš kritikos imperializmo 
ir tos lietuvių politikos, kuri 
leda viltis ant imperialistinių 
valdžių malonės. C-

Bet kalbėtojo žodžių ir min
čių iškreipimas — tai yra pa
prastas dalykas mūsiškių frai- 
nukų spaudoje. Vienok “ap
rašyme” yra ir gana įdomus 
kuri j ozas. “L.” koresponden
tas sako, kad jisai negirdėjęs 
nė vienos kalbos, pasakytos 
pirm Grigaičio; o po to jisai 
sako, kad Grigaičio kalbą ji- 
lai išgirdęs visą, ir “jisai (Gri
gaitis) beveik taip pat kalbė
jo, kaip ir visi kiti patriotai”.

Kokiu budu tasai frainukas 
galėjo palygint Grigaičio kalbą 
5ii “kitų patriotų kalbomis”, 
kurių jisai visai negirdėjo!?

Tie gaivaali yra taip nusimc- 
lavę, kaip lenkų žulikovskis.

Tvarkos dalykai 
Lietuvoje.

___________ I 

[Nuosava Naujienų korespondencija]

KAUNAS, X.19.20.
Kiek laiškų gaunu iš Ameri

kos nuo savo draugų, kiekvie
name jų klausia apie Lietuvos 
laisivę ir aplamą politiką. Kai- 
kurie teiraujasi, kokią nuomo
nę aš dabar turįs apie bolše
vikus, kadangi arčiau stoviu jų 
♦ienos.

Kad negaiši mis laiko atsaki
nėjimais kiekvienam atskirai, 
mėginsiu čionai nors aplamais 
možiais nupiešti dalykus augš- 
čiau minėtais klausimais. Sa
kau aplamais možiais todėl, 
kad smulkmeniškai lai padaryti 
negalima dėl tam tikrų prie
žasčių, žinoma, ne nuo manęs 
priklausančių.
Daugiau Laisvės Lietuvoj, negu 

Amerikoj.
Apię laisvę daug nėra kas 

kalbėti, nep Lietuva yra karo 
padėtyj, dėlto ir laikinių suvar
žymų yra. Bet r/ikia pasakyti, 
kad kaikuriilis atvejais laisvės 
čia yra daugiau, negu Ameri
koje. Pavyzdžiui, kaikurie as
menys Amerikoje buvo visai 
negeidžiami ir deportuojami iš 
tenai. Atvykę gi Lietuvon jie 
vaikščioja laisvi, valdžios visai 
nekliudomi, nors jie nepermai- 
nė savo taktikos kalboje nei 
včikime, žinoma, čia irgi daug 
priklauso nuo vietinės valdžios. 
Bet vis dėlto aš pastebėjau čia 
daug tokių dalykų, kurie Ame
rikoje visai nebūtu toleriuo- 
jami. Čionai yra įstatymų ap- 
saugojančių darbininkus, ko 
Amerikoje virfai nėra. Pavyz
džiui, negalima prašalinti dar
bininką iš darbo, nepranešus 
jam 4 savaites išanksto apie 
tai (mėnesiais samdomus). Aš 
pats pastebėjau kartą vieną 
tarnaitę neteisingai elgianties; 
nenorėdamas paduoti ją milici
jai, i atstačiau nuo darbo, ir vė
liau, nenorėdamas eiti į teismą, 
turėjau užmokėti jai už dvi sa
vaites algą. Taipgi iš buto iš
mesti šeimyną savininkas na
mų neturi teisės be metų lai
ko. Dvarų darbininkus ponas 
neturi teisės prašalinti, rodos, 
be G menesių. — Ar Amerikoj 
toki įstatymai yra?

Suvaržymai. —. Kyšių ėmimas.
1 Reikia pasakyti, kad suvar
žymai kaikuriuos atsitikimuos 
yra daug didesni, negu Ame
rikoj. Pav., norint nors kokį
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. • »W.| U — . «.i. »•.’ '♦ •J I "■ •*•*••■**• ■ —• * - ■■ » .

susirinkimą atlaikyti, reikia 
gauti leidimas iš vietinės mi
licijos, o karo laike — iš ko
mendanto. Norint kurti kokią 
nors draugijėlę, reikia išdirbti 
įstatai, paduotj juos tam tik
roji įstaigom patvirtinti, ir tik 
tada jau galima susirinkimus 
turėti. Norint išvežti iš vie
nos apskrities į L tą javų ar 
kitokių prekių, turi gauti lei
dimą, o kad tai gavus, tai, ži
noma, sausai neapseksi. Skundų 
dėl valdininkų kyšių ėmimo yra 
begalės; daug jų St. Seime iš
kelta į aikštę.

Aplamai, ’ Ljetuvos įstalgo- 
se yra susidarius tokia tvarka, 
kad be kyšių neapseisi, o jeigu 
nenor kyšių duoti, tai dėl vi
sai menko reikalo reikės per ke 
lias dienas vaikščioti, kol at
liksi. štai * jums pavyzdėlis:
Nuo Ainošiaus pas Kaipošių 

valdžios įstaigose.
Begyvendamas Lietuvoje, gir
dėjau, kad vienur, tai kitur 
dažnai atsitinka užpuolimų, api 
plėšimų, o ypač ant amerikie
čių. Sumaniau įsitaisyti sau 
ginklą apsigynimui. Nueinu į 
milicijos įstaigą, pasisakau, 
kad noriu gauti leidimą gink
lui nešiotis, čia sužinau, kad 
reikia eiti pas Apskrities virši
ninką. 8 vai. ryto nueinu pas 
Kauno apskr. viršininką. Ant 
durių užrašyta: ‘darbo valan
dos nuo 8 ryto ligi 3 v. po pie
tų.” Įeinu vidun. Žmonjų pri
sigrūdęs pilnas kambarys. Dar
bininkų da nėra. Palaukus apie 
15 minutes, pradėjo rinktis vai 
dihinkai ir kiti raštininkai. 
Priėjęs prie vieno, klausiu: 
“Ar čia galiu gauti leidimą 
ginklui nešiotis?” “Tai]), čia”, 
gaunu atsakymą. “Tai meldžiu 
duoti”. “Oo, tamsta turi pa
rašyti prašymą”. Išeinu nirsi- 
nirkti lapą popieros ir rašau 
\itokį prašymą: “Prašymas pi- 
iečio Ant. Rypkevičiaus, Krei

piuos į l amstą, ponas Apskri
ties Viršininke, ir turiu garbės 
•įrašyti lamstus, kad duotu
mėt man leidimą nešioti re
volverį’’ ir t. t. Jeigu pats ne
dali parašyti tokį prašymą, tai 
reikia mokėti 10 auksinų už 
parašymą. Sugrįstu su savo 
prašymu, paduodu ir manau, 
kad jau gausiu. Viršininko sek 
rotorius perskaito ir sako: 
“Tai gerai, bet; reikia prilipyti 
■iž 20 auksinų žyminio mokes
nio markę”. Klausiu, kur ga
liu ją’ gauti. “Banke”. “Ko
kiam banke?” “Bile banke gau 
si”. Nueinu ‘į Ūkės Banką, ku
ris man buvo arčiausiai, gau
nu markę, užlipinu ir paduodu 
prašymą išnaujo. “Tai gerai; 
dabar tamsia turi atnešti Iž
dinės kvitą” . Klausiu kokią 
kvitą? Kur ją gauti? “Banke, 
ten pat kur markę pirkai” Be
veik supykęs atsakiau, kad aš 
bučiau galėjęs tai ant sykio at
likti, — kodei! jis man apie tai 
iš sykio nepasakė. Bet matyda
mas, kad į mano rugojimą ir 
klausimą visai neatkreipia do
mės, išeinu Iždinės kvitos j ieš
koti. Nueinu atgal į Ūkės Ban
ką, kur buvau pirkęs žyminį 
ženklelį, ir prašau Iždinės kvi
tos. Ten atsako, kad jie tokių 
kvitų neparduodu, reikia esą 
eiti į Valstybės iždinę ir užsi
mokėti 20 auksinų. Nuėjau į 
Valstybės iždinę. Apsižiūriu. 
Ant vieno langučio užrašyta: 
“Iždo Kvitos”. Prie langelio 
stovėjo apie dešimt žmonių; 
atsistojau ir aš į eilę, ir už IVj 
valandos jau buvau prie lange
lio. Papasakojau savo reikalą. 
Panelė, stovinti prie langelio, 
man mandagiai atsako, kad aš 
turįs pa rašyti “Užreiškimą”. 
Na, reikia, tai reikia, — ką 
padarysi. Atsitraukiau į šalį, 
apsidairiau aplinkui: jokių 
blankų niekur nematyt. Su sa
vim popieros neturiu. Norėjau 
eiti į krautuvę nusipirkti, bet 
dar apsižiūrėjau, kad turiu ad
resų knygutę, kurioje buvo ke
ičias tuščių ir nesuteptų 
lapukų popieros. Išplėšiu vie
ną lapuką ir - išau “Užreiš
kimą”, kad į nesu į Valstybės 
Iždinę 20 auksinų už leidimą ir 
1.1. A teinu prie langelio, vėla 
randu stovint apie dešimt žino 

nių, ir po Vienos valandos lai
ko aš jau vėla atsidūriau prie 
langučio. Panelė pažiurėjus 
sako: “Tamsta ant tokios ma
žiukės popieros parašei, kad aš 
negaliu priimti, reikia ant di
desnės parašyti.” Čia jau pri
truko man kantrybes ir ėmiau 
balsiai bartis, ir save teisinti, 
kad aš jau čia kelinta valan
da kankinuosi dėl tokio menko 
dalykėlio. Grieštai pasakiau, 
kad aš daugiau neatsitrauksiu 
nuo langelio, kol ncatliksiu sa
vo reikalą. Panelė ėmė teisin
tis, kad ji čia nekalta, nes jai 
•prisakyta priimti tiktai ant 
“šitokio formato”, ir ji nieko 
negalinti gelbėti. Tada pa
prašiau jos reikalingą lapą po
pieros ir neatsitraukdamas nuo 
langelio perrašiau ant kitos po
pieros savo užreiškimą, nors 
visi užpakaly barėsi ant manęs, 
kad bereikalo kitus sulaikiau. 
Kili dagi už skverno trauke 
mane į šalį, bet aš apsimečiau 
nieko negirdįs, ir atlikau vis
ką, kas reikėjo prie to langu
čio.

Pasižiurėjau į laikrodį: jau 
buvo 2:30 vai. ir atsiminęs ant 
Apskričio Viršininko durių iš
kabą, begau tekinas, kad da 
prispėčiau. Atėjus su Iždines 
kvitą į Viršininko raštinę ir 
palaukus apie 20 minučių kol 
mano kalcitui atėjo, pamačiau, 
kad “klerkas”, prie kurio tu
rėjau reikalą, ėmė rankioti vis
ką nuo stalo, ir paliepė visiems 
ateiti — ryto!

Ir taip, nuo 8 v. ryto atėjęs, 
nevalgęs išsistumdžiau iki 3 
vai. po pietų, ir da ant ryto
jaus vos vos iki 12 vai. atli
kau. Čia reikia pažymėti, kad 
esi u vietinis gyventojas, ir ne
reikėjo eiti jieškoti, kad kas 
man parašytų “prašymus” ir 
“užreiškimus”, o vis dėlto dvi 
dienas turėjau vaikščioti dėl to 
kio menkniekio. O ką jau kal
bėti apie tokį, kuris atkeliavęs 
iš tolinus ir nemoka nei pavar- 

imsdės pasirašyti! Tokiam 
mažiausiai tris dienas.

Užsienio Pasų skyrius.
Antras pavyzdys: nihno gimi

naitė rengėsi važiuoti Ameri
kon kartu su mapim. Nuėję į 
Užsienio Pasų Skyrių sužinojo
me, kad reikia gauti leidimą.- 
nuo apskrities komendanto. Ba 
sau prašymą ir išpildęs visas 
ceremonijas nuvažiuoju į Ma- 
riampolę pas Komendantą, kad 
gavus reikalingą leidimą. Pa
duodu prašymą if klausiu, ka
da bus gatavas leidimas. Gau
nu atsakymą, kad už savaitės 
laiko, nes, esą, reikia siųsti j 
miliciją, kad peržiūrėtų visus, 
rekordus, ar liuosa nuo kariuo
menės, nuo teismo ir t. p. Už 
savaitės laiko nuvažiuoju, — 
pasirodo, kad da negatavas, lie
pia atvažiuoti už dviejų dienų. 
Aš aiškinu, kad man labai toli 
atvažiuoti, kainuoja apie 80 
auksinų kelione, bet nieko ne
gelbsti. Atvažiuoju po trijų 
dienų, ir vėla gaunu atsakymą, 
kad dar negatavas. Tada ėmiau 
migo t, ir ant galo pareikala
vau, kad noriu matytis su ko
mendantu asmeniškai. Tatai 
padėjo: valdininkėlis bematant 
ištraukė iš stalčiaus popieras. 
nunešė komendantui pasirašy
ti ir sugrįžęs atidavė man.

Imkite Užsienio Pasų Sky
rių. Nuo 7 vai. ryto jau eile 
žmonių stovi per pusę bloko 
gatvėj, o priiminėja prašymus 
nuo 9 įki 12 vai. Labai laimin
gas, jeigu per dvi dienas 
liksi. O reikia pažymėti, kad 
iš visos Lietuvos žmonės turi 
važiuoti į Kauną, kad gaivus 
užsienio pasą. Atvažiavę kiti 
negali gauti nei buto pernak
voti, irršitaip turi išvargti ko
kias dvi savaites, kol gauna pa 
są ir reikalingas vizas. To ne 
gana: Kiekvienas turi dar va
žiuoti į Rygą, kad gavus Ame
rikos konsulio vizą...

šitokių pavyzdžių butų gali
ma šimtais paminėti, bet pa
kaks. Manau, kad jau ir iš 
to Amerikos lietuviai gaus 
šiokį tokį supratimą apie Lie
tuvos įstaigas.

at-

NKMMI

s Pranešimas
LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 

APIELINKfiSE.

Lietuva dabar gyvena labai svarbių ir kritingų 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, Mel- 
dažio salėj, 2242-44 West 23rd Place. Dalyvaut konfe
rencijoje galės draugijų išrinktieji delegatai (po vienų 
delegatų nuo kiekvienų 50 narių arba dalies) arba drau
gijų valdybos.

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

KOMITETAS.

Klerikalizmo viešpatavimas.
Del laisvamanybės liek gali

ma pasakyti, kad padėtis ma
ža kuo skiriasi nuo pirmesnių 
laikų. Visokį prisirengimai, 
šaulių organizavimas ir tam 
tikslui prakalbų rengimai atsi-
būva per klebonijų tarpininką- kartą parašysiu daugiau 
vimą. Jokių kitokių skelbimų. bolševikus.
nereikia. Valdžia labai tampriai' —A. Rypkevičia.
surišta su kunigija. Pavyz- ' 4
džiui,~17 d. spalio buvo paradas 
dėl baigimo Karo Mokyklos, 
kur inteligęntija mokinama 
oficieriais. Ir žiūrėkite: baž
nyčioje vyskupas laimino, lai
kė mišias ir sake pamokslą. . . T. , (luinastiems jauniems Lietuvos kar-|^.()
žygiams! Visoje toj iškilmėje

kaip Dr. Grinius, ir
tik parodo, kad Lie- jronkamag iš

(liniukų, 
kiti. Tas 
tuvą dar valdo kunigija.

Aplamai, po karo, žmonės, 
ipšvietos žvilgsniu, rodos ; 
stunjti desėikus metų atgal. 
Prieš karą kaimuose daugely 
vietų galėjai matyli laikraščių 
ir knygų; o dabar ten labai re
tai kur pamatysi laikraštį. Tam 
priežasčių yra daug, vyriausios 
gi — vargas, skurdas ir ūki
ninkams begalinis darbas, nes 
pas daugelį darbininkų -kaičius 
mmažėjo, o darbo prisidėjo, 
— statymui triobų, taisymui vi- 
ia to, kas karo buvo sunaikin
ta, etc.

Apie bolševikus.
Apie bolševikus tai mano 

nuomonė mažai ką persikeitė. 
Kiek teko kalbėti su tik ka su- 
gryžusiais žmonėmis iš Rusi
jos, tai nė vieno negirdėjau, 
kad pagirtų Rusijos tvarką, ar
ba nors turėtų vilties, kad alei 
tyje ji paregės. Kiekvienas 
pasakoja, kad tenai baisus skur 
das, badas, viršininkų savava
liavimas, daugiau nieko. Turiu 
pažymėti, kad aš tuo klau
simu labai interesavaus, ir su
žinojęs, kad koks nors žmogus 
neseniai sugryžęs iš Rusijos, vi
sas pastangas dėjau, kad galė
čiau išgirsti jo nuomonę apie 
bolševikus. Kalbėjausi su žmo
nėmis visokių klesų, ir vis tą į 
patį girdėjau. Tiktai Kybar
tuos prie stoties nuo vieno ko-! 
misaro tai girdėjau aukso kal
nus esant •Rusijoj, bet taip sa-; 
kė jis tik prie savųjų kareivių; 
o kada susitikome viešbuty je 
ant nakvynės, tai tas komisą-' 
ras (žydelis) visai kitai]) ėmė 
giedoti, pripažindamas, kad ko- 
munizas esąs geras daiktas, bet: 
iis dar esąs negalimas nei Ru- 
uju). jll nųoijuj uinu | 
ti kitokia valdžia ir tvarka,' 
kaip tiktai dabar kvasi-bol.se- 
vizmas, o po tam — carizmas. 
Užklausus, ar jis mano, kad 
Rusijoj sugrįš carizmas, jisai 
atsakė: “Caro gal ir nebus, bet 
tam panašiai kas nors bus, nes 
bolševizmas turės žūti, taip 
kaip caro Mikės tvarka kad 
žuvo”. Gal, esą, tas įvykti vi
sai nekeičiant dabartinių Ru
sijos diktatorių, tiktai tvariai 
laipsniškai, arba per revoliuci
ją, turėsianti persikeisti.

Pėtnyčia, Lapkr. 1.2 d., 1920

Šitaip, pasakojo komunistas, 
kuris buvo atsiųstas iš Rusijos 
tvarkyti bolševikų kareivius 

ku- 
Pru-

grįštančius iš Vokietijos, 
riuos lt ūkai buvo suviję į 
sus.

Bet užteks šiuo sykiu.
apie

IV Referendumo pasekmės.
Ketvirtasis šių metų referen

tą po .perleistas rugpiu- 
rugsejo ir spalių mėne

siais. Jisai skamba taip:
Pildomasis Ko

rnetams butų 
Ihicagos a[)ielin-

mitetas 1921

kės.
Ba buvimo

Už 99 balsai:
Tuo budu LSS. Pildomasis Ko
mitetas sekamiems metams 
ture." Luti išrinktas 
gos apskrities.

Reikia pastebėti, 
tame Referendume

rezultatas toks: 
prieš 5 balsai.

kad ir ši- 
dalyvavo 

tiktai kelinta dalis sąjungiečių; 
10 kuopų visai neprisiuntė bal
savimo rezultatų. Draugai tu
rėtų labiau sekti savo organi
zacijos reikalus.

Draugiškai,
• Mare Jurgelionis,

Chicago, III, 
Lapkritis, 1920 m.

Veda visokius reikalus, kaip krtminaliikuosti 
taip ir civitiikuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir popieros >
Karnų Ofisas i,

1123 t. Halsied St
Ant trečių lubų

Tat Drover 1A1C .

Kazimieras Guos

Miesto Oliaael
;27 N. Beartam Sr 

1111-13 Vali! Kfe
Tel. Central 4411

A. Petratia S. Fabijonu

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE AL ESTATE-IN SURANGĖ
European American Bureau 

Bianlia Pinigas. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJ UBAS
809 West 35th St., Chicago, UI. 

Kampas Ilaletcd St.
Telephonc Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
25 Eafrt VVashingtoe Si. 
Marahall Field Arines 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta,

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

X-Spinduliai. Phope Armitage 201B 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephoue Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis ragai sutarime. 
3261 So. Haleted St., Chicago, III.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

ANGLIJA.
Darbo partija laimi rinkimuose.

[Ii Federuotosips Presos]
Londonas, lapkr. 3 (kablegra- 

ma). — Darbininkai aplaiko di
delių laimėjimų municipaliuose 
rinkimuose Škotijoje. Darbo 
partija pralaimėjo dvi vietas Edi 
nborough, bet užtai laimėjo 20 
vietų Glasgowe.

Keletą metų atgal “Motina” 
Jonės atkreipė visų domę j Ca- 
bin Creek angliakasių streiką, 
West Virginijoj, paliepdama an
gliakasiams nustoti pirkus deg
tinę, o vieton to pirkti šautu
vus, “patarimą, kurį davė Geor
ge Washington visiems šalies 
gyventojams”.

Atsteiigimą

VOKIETIJA.
Ūgis Unijų nariais.

[Iš Federuotosios Presos]
Berlinas, spalių 15 (paštu). 

—Generalinės Vokietijos Unijų 
Lygos centralinė raštinė paskel 
bė, kad 1919 ių. 52 unijos, pri-j 
klausančios tai 
apie 4,500,000■> naujų 
Pradžioj 1919 m. unijos turė
jo 2,866,012 narių, o pabaigoj 
7,338,123. Nuo to laiko uni
jos padidėjo dar keliais šimtais 
tūkstančių narių.

Lygai, įgyjo 
nariu.

ČECHO-SLOVAKIJA.
Skilimas Socialistų partijoje.

[Ii Federuotosios Presos]
• I

Praga, spalių 8 (paštu). — 
Skilimas tarp dešiniojo ir kai
riojo sparnų čechijos socialistų 
judėjime kasdie didėja ir nėra 
vilties, kad jis galėtų būti su
taikintas netolimoj ateityj.

Dešiniojo sparno nacionalinis (jaį 
komitetas paskelbė, kad nė vie-!^ 
nas iš 300 delegatų, kurie daly-' 
vavo kairiojo sparno netiesioto- 
je konferencijoje pereitą rugsė
jo m., negalės dalyvauti regu- 
liarėje partijos konvencijoje, jei 
gu nepasirašys po pareiškimu, 
atmetančiu Trečiojo Internacio
nalo įstojimo sąlygas.

Nacionalinis komitetas taip
jau pašalino iš partijos visus 
tuos, kurie sulošė žymią rolę šau 
kiapt kairiasparnių konferenci
ją ir kurie pagelbėjo užgriebti 
partijos turtą po skilimui perei
tą mėnesf Tarp pašalintųjų yra 
atstovai Smeral, Muna, Zapo- 
tocki ir Kamil Zeman.

Kairiasparnių konferencija 
išrinko sau naują partijos pil
domąjį komitetą ir nutarė dėtis 
prie Trečiojo Internacionalo. 
Partijos nariai veikiausia yra 
pasidalinę pusiau tarp tų dviejų 
sparnų. Reruliarė partijos kon
vencija įvyks lapkr. 20 d., bet j 
nesitikima, kad įvyks susit.. 
mas tarp tų dviejų sparnų.

Skaldiniasis tebesitęsia.
[Ii Kadaruotosios Presos] 

Berlinas, spalių 20 (paštu).

Darbininkų spaudos reikšme.
[Iš Federuotosios Presos]

Ne\v York.
Amerikos žmonėms pamatinių
laisvių atsieks tie, kuriuos la
biausia tai paliečia — tai dar
bininkai”, pareiškė senas žur
nalistas VVilliain Hard, kulbe-Į- Pasekant pavyzdžiu Nepri- 
danias Civil Club konferenci-; klausomų jų Socialistų partijos 

i grupės reichstage, kuri skilo j 
dvi dalis, po partijos skilimui 
Haales konvencijoje, nepri- 
klausojicji socialistai Berlino 
aldennanų taryboje irgi skįlo 
vakar. 65 aldermano pasiliko 
su nepriklausomais socialistais, 
o 21 nuėjo prie komunistų.

joje, sušauktoje, apsvarstymui 
“kįlimo darbininkų klcsos pre
sos**.

Ir tik išvystant nesulaužo- 
f mą darbininkų klcsos presą, 
, „arbininkai gali išvystyti spė- 

], reikalingą atgavimui kas 
yra jųjų. Jie yra apniegalinti

juos naudoja, kontroliu|oja 
laikraščius ir suklaidina jų pa- 
žvalgas j svarbiausius ekono
minius klausimus.

“Vien tik darbininkų presą 
tikrai nuoširdžiai kovos už ci- 
viles teises. Ji kovos už tei
sę, kuri tapo atimta plieno trus 
to distriktuose laike streiko.

“Fedcruotoji Presą rūpinasi 
šiandie apsidrutinti prieš reak
cionierių spėkas, kurios nori ją 
sunaikinti”.

Be Hard dar kalbėjo Fede- 
ruoteisios Presos redaktorius IC. 
J. Costello iš savo patyrimų 
su Anglijos šnipais. Taipjau 
buvo ir kitų kalbėtojų.

Menkas ūkininkų uždarbis.
[Iš Federuotosios Presos]

yVashington. — Ukininkavi- 
., • I mas nesukrauna aukso kalnų taiki-!. . . . , . -i

JUNGTINfiS VALSTIJOS.
Pranašauja karą su kasyklų 

savininkais.
IIš Federuotosios Presos]

VVashington. — Angliakasių 
organizatorė “Motina” Jonės, 
kuri važiuoja į West Virginiją, 
pranašauja, kad toje valstijoje 
iškils karas tarp kasyklų savi
ninkų ir 50,000 organizuotų an
gliakasių, kada išrinktasis gu
bernatorius Morgan užims savo 
vietą. ITikimąsi, kad Morgan 
skatins savininkus organizuo*- 
tuose distriktuose pertraukti 
ryšius su unija, kad sutriuški
nus uniją visoje valstijoje. An
gliakasiai gi rengiasi ginti savo 
teisę organizuotis.

’iuje, kaip kad tūli bando tai 
prirodyti. Agrikultūros de
partamentas . padarė tyrinėji
mus ant Indiana, Wisconsin ir 
Ohio ūkių apie ūkininkų uždar
bius per keletą pastarųjų me
tų ir surado, kad ūkininkai In
diana avlstijoj vidutiniškai už
dirba tik $558 į metus. Net 
paties brangumo laike, kada 
buvo skelbiama, kad ūkininkai 
nežiną kur bedėti pinigus, uki- 

uždarbis siekdavo tik 
į mėnesį. Wisconsine$100 

ūkininkai vidutiniškai uždirba 
tik $108 i metus, o Ohio ūki
ninkai vos $276. Prie uždarbio 
nepriskaityta maistas, kurį jis 
pats aužugina ir sunaudoja. 
Tai siekia vidutiniškai $359 į 
metus.

Minimum alga tarnaitėms.
[Iš Federuotosios Presos]

Municipalis samdos biuras va
kar paskelbė, kad sulig oficia
liau algų skale tarnaitė, mini
mam alga virėjoms bus 120 
markių j savaitę. Tarhaitės tu 
rėš mokėti 10 mroš. valdžios 
mokesčių ir taipjau mokėti į 
oficialj pomirtines ir ligos pa- 
šclpos fondą.

AUSTRIJA.
Vengrijos reakcionieriai 

ginkluojasi. \
Vienna, spalių 12 ([Kištu).— 

Šiomis dienomis tapo areštuo
tas majoras Vidak, agentas re
akcinės Vengrijos valdžios. Jis 
yra kaltinamas papirkime vie
tos arsenalo dirbtuvės komite
to nario, kad įgavus ir slap
ta išgabenus Vengri jon 50,000 
šautuvų. 1,500 kulkosvaidžių ir 
1,000,000 patronų. Jam jau 
buvo pasisekę pirmiau slapta 
sukrauti į bačkas šešis vago
nus amunicijos ir ją išgaben
ti Budapcštan.

—t-----------------------

Kas dedasi 
Lietuvoj.

MEIŠTAT, Naumiesčio 
priemiestis.

NAUJIENOS, Chicago, 111
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SUNKUS vilnoniai MAC KINĄW S, m ievomis nuo 8 
iki 18 metų; dideli kalnieriai. Sunkus PALTAI^ 

’mioromis nuo 3 iki 10 metų —- pilnai vilrto:*i dra
bužiai naujuose, tamsiuose spalvų mišiniuose.

NORFOLK SIUTAI, mieros 8 iki 17 motų, užganė
dinančiose tamsiose patternose. Šio visi drabužiai 
yra parduodami subatoj tiktai už. šia kainą.... Ne 
daugiau kaip du rita bu i ii vienam pirkėjui Kiek
vienas po $7.p0.

Vyrų su sumestais užpakaliais paltai
Tai populeriškiausia 
drapana Chicagoj;
minkštos pilnai vilno
nės materijos su su
mestu užpakaliu; šil
kinis rankovių ir yo
ke pamušalas; su ar
ba be muff kišenių. Ulster ir ulsterette mados. 
Kiekvienas drabužis vien rankomis siutas ir parduo
damas žemiau išdiibimo lėšų.

Vaikų paltai, 2 kelinių siutai, Mackinaw 
Garsus “Mankato” Mackinaws — “Patrick” pasiūti 
iš storos pilnai vilnonių materijų. NORFOLK SIU
TAI ir puikiai pasiūti iš pilnai vilnonių audimij ir 
PALTAI yra išimtinai geri drabužiai, mitromis nuo 
3 iki |8 metų. Visi yra specialus vertės “g Aį £ 

Klein, pirmas floras. 4^ ®

Julius Namon

lavejas No. 10

Generalis par

UĮOC'jl

u

visaiIšdegus 19F8 metais 
Meištų gatvei, kur gyveno ke
letas šimtų pačių vargingiau
siu darbininku, našlių ir naš
laičių, — jie visi atsidūrė be 
pastogių. Vokiečių valdžia pa
rūpino tuomet vienam antram 
butus, kiti vargais negalais pa-

Vidurmiesčio Drapanos už West Sidės Kainas

g®. rn er BRos.C loth i ng C()."

Piet-vakarinis kampas 12 ir Halsted gatvių

jys surado. Netruko ir užjau
nančiu vargšus ne tik žodžiais, 
štai pav. Storiukų k. Valinskas 
(vietos vokietis) veža jiems pa 
lirbdinęs medinių lovelių, duo
tos, bulvių ir kitko; Gudaičių 
Stankevičius (jį dabar jau mi- 
į’usį su pagarba vargšai mini) 
veža kelis maišus įvairių pro
duktų. Bet kaip elgiasi kili 
“piliečiai”, štai namų salinin
kas B., kur gyvena apie 25 
•iuosininkai (kambarių nuo- 
muotojai) nesidrovi iš kaiku- 
rių gyvenusių okupacijos me
tu užsigindamas išlupti po 2 
nuomas, dabar naudodamasi 
tuo, kad yra laibai daug reika
laujančių butų už savo namų 
kampus, kurie panašus daugiau 
į tvartus negu j kambarius, 
prašo dešimteriopai daugiau, 
kaip prieš karą mokėjo. Taip 
nav. jo visuose trijuose namuo 
se kambariukai-tvartukai ne
didesni kaip M—5 žingsniai, 
per stogus bėga lyjant, langai 
be stiklų, maišais, pagalvėrtUs 
užkamšomi; sienos išpuvusios, 
kiauros; durys skylėtos, kaip 
Ivora, mašinos (plytos) rūks
ta ir nuo to viskas, kas tenai 
yra, suodina*. Gyvena tose lin
dynėse (augštesnis žmogus tu
ri susilenkti, — neišsitenka po 
balkiais) maž daug 3—5 žino-! 
nes kiekvienoj su mažais vai
kais. Čia pat ir bulvės supil
tos po lova (daugiau nėr kur,

Guzausk
LOJ

Generalis par

Halsted, UŠortySts.
"tom* out of thu btatan pa#A.”

Paltai, kurie puola į kiekvieno žmogaus akį

davėjas No. 5.

TOKIOS MADOS rūbai yra parodomi tiktai geriausiose Chicagos Krautuvėse 
Jie yra augšto laipsnio ir nėra, kaip tai paprastai daroma, parduodami suma
žintoms kainoms, patraukimui pirkėjų L. Klein Krautuvė, viena, parduoda 
visų tavorų pamatuojanties pirkimo kainomis, ir šitie paltai papuolė į musų 
rankas su dideliu kainų nurokavimu. Jie yra pritinkanti drapana, turtingose 
rudo, žilo, šviesaus ir tamsaus spalvų mišinio; regular rankovės su capeskin 
yoke pamušalu. Vertės yra išimtinės. ,

Vaikų Paltai, 
Mackinaws Norfolk 
siutai tiktai po

3

I

□
no

u
Esame numažinę kainas kiekvieno siuto n

overkoto visoje krautuvėje ir dabar

P A 
tt-4

už $35.00
Tavo pasirinkime iš 
visų siutų ir overko- 
tų,- kuriuos pardavo- 
jomo po

$45 ir $50

$35.00 ir augščiau.

Tavo pasirinkime iš 
visų s(utų ir over- 
kotų, kuriuos parda- 
vojomo po

5 l' 
r* «H jį £

Tavo pasirinkime iš 
visų siutų ir over- 
kotų, kuriuos parda- 
vojome po

$35.00

Atdara Utannnkų, 
Ketvergi] ir Subatu 

vakarais

Ant visų

name sekančius sutaupymus:

Visi vilnoniai siutai su 2 poroms kelnių

Atdara kiekvieną 
nedėldieni iki 

pietų.

p4lW0. 1

L‘

Specialis Overkotu numažinimas 
per šią

Subatą ir Nedėldienj

Atidarą nedėliomis iki 1 vai. p. p.

$50 ir $60 Vertes

už $41.50

Turime pilniausią pasirinkimą Kart 
Schaffner & Marx — Kuppenheimer 
ir Stratford drapanų.

gunda), ir malkos ,ir kiti rei
kalingiausi daiktai.

Prieš kara 1914 m. už tuos v
kambarius mokėjo 10—14 rub., 
dabar ponas B. ir k. reikalau
ja nuo 100 iki 400 auks. Taisy
ti gi kiek nors kiauras sienas 
ir stogus nė nemano, verčiau, 
sako, išvaikęs liuosininkus kino

ir pašalpos no

Meištų priemiesty ir dabar 
tokiose lindynėse gyvena keli 
šimtai darbininkų. Iš būrio tų 
storkaklių išsiskiria vienas, ku
rį čia vadina kai kurie “vargšų 
tėvu”, tai ūkininkas šatneris. 
Pas jį iš kitų namų liuosinin- 
kai savo mantą sukrauna, pas 
jį
nas gauna, vienu žodžiu jo pir
kios durys Meištų vargšam vi
suomet atdaros (bet, gerbia
mieji “tautiečiai” jis ndkatali- 
kas, evangelikas).

Keikia tikėtis, kad dabar, iš
ėjus dėl butų ir kambarių nuo
mos įstatymui,. Rublelių Savi
valdybės pažabos nepasotina
mus Meištų namų savininkus ir

1800 iki 1808 Blue Island Avė., kampas 18-tos gatvės

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PA1N-EXPELLEB «!•
Vaizbuženklls užreg. S. V. Pat. Ofise. 

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, knd 1 urėtu Ikaro (Anclior) 
Vaizbažonkll.’

Dr.<J. Lebovitz
Physician & Surgeon

Offisas 3501 S. Halsted St.
Vai.: 2—4 ir 7—9

Tek: Yards 344
Post Graduate Hospital
24 ir Dearbom gatvės

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tol.: Victory 3520

A REAL BARGAIN

SflfReducin

ra

&

Tol. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Learitt Stu 

CHICAGO.
Valandos! 9:30 ryto iki 12 diena 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

privers juos sumažinti savo 
apetitus. O darbininkai pagal
vos... pagalvos apic< “dienos 
vagis” ir kada nors pasakys...

Ir dabar sako,—dcaip mums 
ęiti ant lenko ar ko kilo, kad 
rupi, kaip bute užsilikus, sky
les užsikamšius, kasdieninės 
duonos šeimynai parūpinus.

f

Tel.: Yards 6666 ' 
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r r 1-2^ 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Tel. Austln 787
DR. MARYA

DOWIATT~SASS. j
Kątik sugrjžo iš Califomijos ir , 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

00

Geriausia 
gorsetas 
(liktoms 
moterims. 
Lengvi het 
stiprus, išpar
davimui trum- 
iaikui. Mieros

2 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvpin 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pA- 
bandyti. Pašto lėšos primok.
KIMO nYCIENIC-FASmON kUSTITin K 
flapt. M. 23 litini PUc« New Yarlt
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CEVERYKU IŠPARDAVIMAS
Stern’s Dept. Store

3442-3444 So. Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Lapkr. 12 d., 1920
.......... .... ..... ... - --- ------* ---- -- ---

1,000 porų moterims ir vaikams čeverykp

$1.00
■pora

Raganos.
Tai buvo prieš Visus Šventus 

tą vakarą. Tamsa, tarsi juo
das, didelis, minkštas kalnas pa
mažu griuvo ant žemės, o galą 
gale ir visai užslėgė.

Birbimų, švilpynių ir barška
lų balsai ūžė gatvėse, šmėžavo 
apsiavusius raudonomis muslio- 
no kelinėmis ir nusidažiusios vi
sokiomis spalvomis veidus mer
gos.

Eikime!- pasakiau.— Pa
matysime raganas.

Aš tuojau, — ji atsakė. — 
O kaip aš mėgstu matyti raga
nas !

Išėjome į gatvę. Būrys vai
kų ir mergaičių apsikarstę įvai
riais skarmalais, nusidažę vei
dus ir turį pilkas. Kad jau rėš 
vienas kitam su pitka, tai lik 
pa si raivo ir vėl bėga. Pitkos 
priveltos visokių dažų ir, kokia 
pilka tokį randą palieka.

Tokios raganos!—. tarė.— 
Kad tik mes negautume su pit
ka.

UŽMiganėdi- 
nimą užtik

riname.

.1. G. DailydisS 
lietuvis 

pardavėjas .

Atdara
Subatų 

vakarais

Lietuviai

pardavėjai

Milwaukee ir Ashland A vesChicago Didžiausios Vertes
Tūli vertės $5.00 už pora. Daugiausia 

mažos mieros.

Dabar jau tikrai galima nuvažiuoti 
Liepojun tik su vienu persėdimu. Jau 
nereikia praleisti nė laika, nė pinigus 
koteliuose, kaip tai buvo pirmiau.
Ant laivų — trečia klesa susideda 
vien iš kambarių turinčių tiktai po 2, 
4 ir 6 lovas. Trečios klesos pasažie- 
riams duodama antros klesos patogu
mai ir iš Chicagos išeina specialiai ka
rai iki pat laivo.
Ne Chicagoj gyvenanti turi pribūti į 
Chicagą 7 dienom pirm laivo išplau
kimo, ypatingai turinti šeimynas.
Išgariname pasportus ir kitus reika
lingus kelionei dokumentus. Ne Chi
cagoj gyvenantieji turi pasirūpinti 
apie pasportus nors mėnesi iškalno. 
Išmainome Amerikos pinigus ir bond- 
sus ant auksinų (markių) pagal die
nos kursų. Vienu žodžiu prirengiam 
i kelionę ant kiek yra galima geriau
siai ; duodame teisingus ir praktiškus 
patarimus ir palydime iki vagonui.
Jeigu duodama mums žinia kelioms 
dienoms iš kalno, mes pajieškom tin
kamų vietų perbuvimui iki išvažiavi
mui. Visi išvažiuojanti turi turėti pa
liudijimus kiek yra uždirbę per pas
kutinius 4 metus ir atsiteisti su “in- 
come tax”.
Platesnėms žinioms visada rašykit 
šiuo antrašu:

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

P. S. Dabar taipgi jau galima gauti 
laivakortes tiesiog iki Eidkunų.

-»

E’nant dideliam raganų bu
rini glaudėmės prie sienos, kad 
negavus iper nugarą. Tečiaus 
raganos neatkreipė domės į to
kius žmones, kurie buvo ne ra
ganiškai apsitaisę.

Negraitė mtsitepus baltai vei
dą, šokinėja. Paimate ateinant 
balta vyra, kad šoks šaukdama:

- Duok man bučkį!
- Eik į pragarą! — buvo at

sakėm a s.
Ir ji puolė ant jo visa energi

ja. Tas turėjo (įegantį cigarą 
ir su tuo atsigynė.

Ki, ki, ki! juokėsi negrė 
išgąsdinusi vyrą.

Ar žinai, ką tas reiškia?
—Ka? v

Juoda moteris labai norėtų 
gauti bučki nuo balto vyro ir 
dabar tas jos geidimas turi pro
gos išeit j aikštę.

Ant kertės, aplink smuklę, iš 
lauko apstojęs didelis būrys žmo 
nių. Čia vyrai nusidažę veidus, 
su sijonais apsivilkę, su mote
rų skrybėlėms ant galvų, ir šo
ka. Jų judėjimai šlykštus.

—Mat, kai raganos išreiškia 
geidulius...

Einame toliau.
Jauna merga apsiavus keli

nėm, šiaudine skrybėle ant gal
vos, lazdele rankoje. Eina ciga- 
reta rukvdalina ir meiliai susi
glaudąs su kita merga, kuri no
rėtų būt dar mergaitė, dėl pa
gundos dėvi trumpą sijoną ir 
apsiavus trumpomis iki pusiau 
blauzdų pančekaitėms, o tarp 
pančiakų ir sijono kojos plikos. 
Kojos riebios. Tikra pagunda...

Priešais atmaulioja kelinėms 
apsiavusi merga irtą porelę už
puola. Mergos, kuri buvo pa
sipuošusi vyru ir rūkė cigarelą. 
numetė kepurę ir išdraikė ilgus 
plaukus. Gi prieš tą likusią sto- 
rablauzdę. atsiklaupė, ir šaukia:

—Aš tave myliu!
—Eik į pragarą!
Spiegdamos abidvi nubėgo, o 

toji beklūpėdama pasiliko ir ro
dydama kvailą nudiudiuną tarė:

—Sudraskė mano širdį!
Toliau paėjus iš šalinės gat

vės užsisuko dvi plonais mus- 
lionais pasipuošusios mergos ir 
kunigas. Nei viena raganų gru
pė neatkreipė tiek publikos do
mės .kaip šitoji. Nors oras bu
vo vėsus, bet, mergos buvo ap
sirengusios taip plonai, kad žy
mu visos kimo dalys, ir raga
nos turėjo stebėtinai gražų kū
ną. Dagi čia mat pajuokauja
ma kunigas. Minia taip apspi 
to, kad raganoms nėra net kelio 
eiti, šitame susigrūdime atsi
rado ir policistas ir jis paliepė 
mergom cit apsivilkt storiau, o 
kad ne — žadėjo uždaryt. Ant 
galo po’icistas padarė raga
noms kelią ir tos su savo kuni
gu du i bėgt. Gauja žioplių nu 
sivijo, tarsi viesulo verpetas.

- lai raganos, ar ne?
Ir kunigas, mat, ragana 

pavirto.
—Bet vargšas ir su ragano

mis neranda ramybės.
Vėl grupės įvairių įvairiausių 

raganų pleška, ūžia, staugia, 
spiegia gatvėse. Dulkių verpe
tai tik sukasi. Šimtai automo-

imu

Dilių kliurkt, 'kliurkt, kliurki— 
negali greit pa važiuot; ir auto
mobiliuose raganos susigilaudu- 
Jos gražiai; ir spiegia, glamo
nėjasi, tai rankas iškišusius su 
ąlerpynčmis plerpia. Visas mies 
tas pavirtęs į kokią tai pasakiš
ką raganų valstybę.

Aš norėčiau kas vakarą 
matyt tokias raganų orgijas.

Ir man patinka tas praga
ri s.

—Puikus pragaras!
Petras apsivilkęs sijoną, kru- 

'inę iškimšęs skurliais, o ant 
galvos aipsiįvin’iojęs raudoną 
skarmalą ir užsikišęs gaidžio 
dunksną. Pilką turi rankoje. 

Visos kitos raganos bėga iš vie
tos j vielą; meišia be sustojimo. 
Si Petras stovi su pitka.

- Ko tu nebėgi — pašneki
ni u. Susigautimi gražią ra
ganai tę paužtum!

- -Neis! — jis atsakė. — Aš 
’r čia laimiu.

Tai ka?
Žiūrėk! — jis pasakė. —Aš 

msigausiu raganai lę. Ve tą!
Ir apsilaižęs pridūrė:
—Nutversiu į glėbį ir pavog

tu bučkį.
Iškėlė pilką augštyn ir šoko 

į raganų burj. Kliksmas, spie

Ryto — Chicagos didžiausia — “už vidurmiesčio” — dra
panų ir čeverykų krautuve.

Tas apsimokės tamistai, apsilankyti ryto į Continental ir išsi
rinkti sau žiemines drapanas, čeverykus, kepures, kitas smulk- , 
menas — mes gvarantuojame tamistai kaipo žemiausias kainas • 
Chicago je, ant geriausių ta vorų. Musų jau nustatytos žemos kai
nos, bus ant daugelio dalykų ant Subatos išpardavimo.

Subatoj Specialiai Vyry ir Vaiky

Siutai ir Overkautai
Čysto vilnono — gražaus pasiuvimo — naujos 1920 mados — vė
liausių spalvų — didžiausia įvairumo drapanų — pasiutu siutu 
ir overkotų visokiose mierose — 32 iki 48 — reguliariai, duži, pa
laidi, ilgi — pirmesnės Continental kainos buvo iki $55 (Reiškia 
$60 iki $70 kainavo kitur) —- Subatoj pasirinkimas už —

$39.50
r--------- — -

Puikus rankų darbo 
Siutai ir Overkotai

Vyrams ir vaikams regularė 
$65, $75, $85 vertės— čystų vil
nų audimo —• patyrusių kriau
čių darbo — daug šilkiniais pa
mušalais — puikiausi siutai ga
minami Cbicagoje ryto už

$50
L ___ ____ _______ j

r-------------------------------------
Vaikams

2 kelinių siutai
Continantal specialiai — čystų 
vilnų — gražių madų — single 
ir double breasted modelių — 
Chicagos didžiausias 2 kelinių 
siutas specialiai — ryto už —

$35
Specialiai Subatoj

VAIKAMS 2 KELINIŲ SIUTAI
(nurt 7 iki 18 metų) — gerai padarytos. — gerų 
petrinų cheviot ir kašmiero; kelinės pilnai pa
muštos; su arba be diržo. Motinos, štai siutas' 
vertės, kurį negalite praleisti; pilnai _$20_ jr 
$22.50 vertės; subatoj parsiduos 
tiktai už $15.00

VAIKAMS OVERKOTAI
(nuo 6 iki 16 metų) — šilti, parankus iš cheviots 
maišyto, ir gražus overkotai;. gerai pamušti; ge
ro darbo; daug puikiausių modelių; panašus ko
tai parsiduoda vidurmiesčio krautuvėse po$20 ir 
$25; subatoj ant pardavimo 
tiktai po $15.00

VAIKŲ AUGŠTAIS AULAIS 
ČEVERYKAI

Nebiją vandenio — visi odos — tvirtai padaryti 
— sutaupymui ryto po)$2 iki $3 pora.
Miera 11 iki 13^ — 
ant pardavimo j| 
ryto po M*“

Miera 1 iki 6 — ant 
pardavimo ryto 
tktai po 4***

gimas, barškalų ir birbynių 
užimąs pakilto raganų verpete. 
Ir praūžė. Petras atsikėlė nuo 
žemės ir raivosi.

— O Ką? Laimėjai?
— Kojos susipynė ir kritau,— 

atsakė. — Raganos, ko nesumy- 
nė. . '

-Reikia vytis.
Ne! — atkirto. — Aš stovė

siu šičia. Čia praeina burių bū
riai gražiausių raganų.

—Tai kas tau iš to?
—Protas mat tavo! —- jis at

rėmė. — Pamatai gražią, tai šir
dį kai sviestu tepa. ..

—Matai, kad graži — į glėbį, 
ir neškis.

—Spardysis, — atrėmė. — 
Žinai, raganą.

Pasigirdo žvangalai ir barš
kalai — atūžia, baisi ruja.

Ką dabar darysi, Petrai?
Perplėšia vienai kelines...

— Tai puikus sumanymas!— 
sušukau. — Aš labai noriu šito
kią komediją pamatyt.

Ir tuojau jis pateko į tą gyvą 
vėsulą. Raganų ruja jau nu
pleškėjo, o vargšas Petras atei
na su uždaužyta tįstančią aki
mi.

—A ką? — šnekinu:—^Lai
mėjai?

Stasiuko* ir TurMskos Vidos'
12th STREET
Tel. Kcdzie 8902.

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis Are. 

CHICAGO, ILL.

—Broleli, kad kirto su krum
plius į akį, tai tik ugnies kibir
kštimis apžiro visos raganos.

—Bloga! — guodžiau.— Ką 
dabar darysi?

—Eisiu gult, — tarė. — Jau 
daugiau tegu jas velniai!

—Ve, Petrai, ve!
Čia pamatėme ateinant vie

nui vieną raganą su barškalu. •
- 'Šitos nepraleisk!
—Tegul ją velniai!
Petro akis užtino ir jis nulei

dęs nosį ėjo sau namo gult.
Gatvėje cypė, ūžė, birbė, švil

pė, barškino ir žvangino. Ir už
migus nebuvo ramybės. Bodos 
ragana raganą veja, muša, 
klumpa, spiegia ir ūžia. Rytą 
išbudus tik lemta buvo išeit iš . 
tos baisios raganų valstvbės. j

—šliburis. 1
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■ pasargos zoais ■
I0WA STATE !

■ SAVINGS BANK J
■ Kapitalas ir Perviršis— J
, $120,000.00. ■
h S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
“ SIOUX CITY, IA. ■



NAUJIENOS, Chicago, III.
ii.jjiiii.m-M.iiI rr~-Twr—r*~~r—

P ėt n y čia, Lapkr. 12 d., 1920

__________________________________

PRAKALBOS APIE LIE
TUVĄ ŠIANDIE.

šiandie, lapkr.’ 12 d. įvyks' 
dvejos svarbios prakalbos 
apie Lietuvą ir jos padėtį. 
Jos bus sekamose vietose.

• I
Brighton Park — IJbcrty j

svetainėj, 3925 S. Kedzie A v. 
Kalbės Kl. Jurgelionis ir A. 
Karsokas.

Town of Lake — A. Blin- i 
strupo svetainėj, 4501 So. 
Hermitage Avė., kampas 45 
gt. Kalbės P. Dubickas ir 
A. žymontas.

Visur pradžia 7:30 v. v. 
Inžanga dykai. Visi tų apie- 
linkių lietuviai kviečiami at
silankyti j šias prakalbas 
skaitlingiausia.

€h. L. D. T. Komitetas.

TOVVN OF LAKE._

Lietuvos Laisvės Gynimo 
Komitetas susitvėrė.

čia visus laikytis vienybės, dirb 
ti sutartinai, aukoti Lietuvos 
gynimo reikalams gausiai. Se
ka aukų rinkimas, o tuo tar
pu kalba p. Barčius. Aukas 
suskaičius J. P. Parkauskas dė
koja už gausias aukas ir kvie
čia jas palyginti, pažymėda
mas, kad To\vn of Lake lietu
vių duosnumas yra neišsemia
mas. Publikoje pakįla didelis 
entuziazmas, penkinės, doleri
nės krinta kaip lapai rudenyj.

Išrinktas pastovus Town oi 
Lake Lietuvių kolonijos “Lie
tuvos Laisvės Gynimo komite
tas” ir 11 narių: Jonas Viskon- 
tus A. J. Kareiva, J. P. Par
kauskas, kurt. N. Pakalnis, J. 
J. Elias, J. Baltutis, E. Vit
kauskas *S. Slušnis, A. Bar
ius, M. Mikšaitė, J. Kardelis. 

Išrinkta taipgi ir aukų rinke- 
ai: A. Rimedaitė, M. Cicėnas. 

Vaišvila, V. Kareiva; H. Urbij- 
!ė, Domaška J. Paukštis, V. 
Aleksandraviče, B. Taleikaitė, 
d. Šveikauskas V. Galva i tS, M. 
Levickas, S. Vailekaite, A. Pet
rukas, K. Norvilaitė.

Nedėliojo, lapkričio 7 d., 1.30 
vai. po pietų R. K. Federacijos 
įgaliotiniai buvo sušaukę susi
rinkimą-prakalbas J. J. Elias 
svet. 4600 S. Wood gat. Žmo
nių prisirinko pilnutė svet. Su
sirinkimą atidarė J. J. Elias, 
nurodydamas reikalingumą 

greitos pagelbos Lietuvai, ir 
kad siuntimas aukų per viso
kius fondus yra dabartiniu lai
ku nepatogus.

Susir rnkitįsieji v i eitbalsiai nu-
tarė aukas siųsti st:ačiai Liclu-
von per• ietuvos • 1Misiją. At
likimui to darbo išiirinktas tam
tikrą komihetą iš 1 1 narių.

J. J. EI ias pirmna paklojo
šimtinę • kviečia us rinkti tvar
kos VCr1c i ll S. 1JKIZ1 umą balsų
tampa ’ Q• 1 nkti vrk1 imi: pirm.
Viskant pagel. A. J. Kareiva,
rašt. Joinas P. Parkauskas. Kai-
įųi sektmli kalbėtojiai: Karosas
ir Poška, I įmigai A. Skripka ir
N. Pa!udn is. Kalbu tojai kvie-

Prakalboms pasibaigus ir 
publikai išsiskirsčius, “Lietu
vos Laisvės Gynimo” koinite- 
as atlaike susirinkimą, pasi

skirstė darbus ir išrinko val
dybą: pirm. Jonas Viskantas, 
oagclbininkai Augustas Bar
ius. Jonas Baltutis, rast. Jo

nas P. Parkauskas, pagelbinin- 
as E. Vitkauskas; iždininkai 

L J. Elias; iždo galbėjai M 
'likšaitė, A. J. Kareiva; agita
cijos komisija: z\. Barčius E. 
Vitkauskas, J,. Baltutis.

Nutarimai: Surinktus pini
gus pasiųsti Lietuvon per Lie- 
■uvos Misiją į 48 vai. Parupin- 
-i tam tikrų ženklų ir pakvi
tavimo knygučių dėl aukų rin
kėjų. Varyti didelę agitaciją 
rengiant susirinkimus, praka’ 
bas, kad surinkus daug aukų.

Musų kolonijoje lietuviai 
ra j’U’upratę ir lie išskaido, bet 

natjs viską tvarko.
Ir kitų kolonijų lietuviai pa

rodykite vienybę ir sutvarkyki
te a i1 ką pati> pagal savo noro.

Aukų surinkta $630.30, ku
rios yra jau pasiųstos Lietuvos 
Misijai.

—Jonas P. Parkauskas, rašt.

prisidėjo savo aukomis prie 
padengimo demonstracijos lė- 
lj. Taipgi draugijoms tariam 
/dingą ačiū už skaitlingą tla? į 
A vavimą demonstracijoje prieš 
Lenkus, spalių 31 d.

šiuomi turime drąsos kreip
iu i draugijas, maldaudami,; 
kad visos draugijos prisidėtų' 
-vo staifibiomis aukomis, au-1 * ikandamos iš savo iždų apgyni-1 

m ui Lietuvos laistės ir pagel
iai musų kareivių.

I 
šioje demonstracijoje drau

gijoms nepasidarė jokių lėšų. 
Lėšų buvo $105.75, bet aukų 
surinkta $115.10, taip kad tos • 
aukos padengė visas demon-! 
stracijos lėšas ir dar liko $12.-Į 
35. Likusius pinigus pašinu-į 
tume Ne\v Yorkan Lietuvos 
Misijai, kaipo auką gynimui 
Lietuvos laisvės.

Dar kartą kreipiamės į drau
gijas ir draugijų narius, kad 
prisidėtų savo aukomis gyni
me Lietuvos laisvės. Vykime 
laukan iš Lietuvos visus uzur
patorius Žulikovskius savo 
stambiomis aukomis.

—18-tos Kol. Veikiantysis 
Komitetas.

NODTH SIDK

Geriausia proga prasilavinti 

rietuvių kalbos ir aritmetikų 
□dragos Lietuvių Dr-jos Snv. 
Pas. mokykloje. Gramatikos 
ekcijos yra kiekvieną panedė- 
:į 7:30 vai. vakare; mokytojau
ja medecinos studentas d. Luo
manas. Aritmetikos lekcijos —, 
kiekvieną nedeldienj, 9:30 vai. į 
•yte; mokytojauja teisių, stu- 
lentas d. Kučinskas. Abejos 

lekcijos atsibuna Association 
House name, kambaris 3-čias, 
22150 W. Nori h Avė., arti Lea- 
vitt S Ir. — Komitetas.

' CICERO

N A UJ IFNĮT APIELIN Ke

Vieša padėka.

18 gatvės kolonijos veikian
tysis komitetas taria viešą pa
dėką visiems aukų rinkėjams 
ir visiems vertelgoms, kurie

$5.00 y $5.00 0
Nauja drapana už penkis dolerius.

Mine Co nelia, išbvaižys, sūkirp.i ir pritaikys tavo mierai dra- |j 
paną; mašinos darbą atlik, tih rankų darbas liks pačiai padaryti arbą r] 
paduosi : ėjoms i namus. Senas materijolas gali būt perdirbtas i; 
pagal geidžiamą madą. Naujas materijolas galima duoti didžiusiu d 
užsitikėjimu. I

Bile drapana arba išhr.'.ižymas teisingai nuimamas, per kompe- J 
tentiška drsignerį, 15 metų patyrimo.

Aug^čk’V’i paliudijimai. UįĮsiganždinimas gvarantuotas.
Reikalai*’: inierų Lankos arba matyk ypatiikai MM. Cornelia. ] 

Krasa užsakymai, atliekama gana greitai.
MME. CORNELIA ‘ I

4701 Sfteridan Road, ' Tel. Sunnyside 6449. 0

Draugija 'Lietuvių Tvirtybė 
tavo susirinkime taipjau svars 

Lietuvos reikalus ir be kit
ko nutarė dalyvauti Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
konferencijoje lapkr. 21 d. ir 
šrinko delegatus. Patartina, 
kad ir kiots draugijos tai pa
darytų.

Lapkr. 7 d. draugija buvo 
’iarengusi balių. Publikos Pil
vo nedaugiausia, bet visi gra
žiai pasilinksmino. Pelno drau
gija veikiausia neturės. Ji ta
ria aču atsilankiusiai publikai, 
ir ypač L. K. R. Kliubui, ku
rio nariai taip gausiai atsilan
kė.— Dr-jos Sekretorius.

Gaudo “munšainą”.

J Pabaiga Atėjo į
H Užsidarymo dienos stovi priešais tave. Laikas, kurio laukiai. Pas-

I
kelbiant tėmyjai. Laikas paskutinis ir užbaigiantis šaukia

Didelis Atsisveikinimo Išpardavimas
i - HARRY’S CO NĖR

IR RETAILERIAI
Kamp

tęsis koii

Pagelbėkit mums 
išsikraustyt

Pagelbėkit mums 
išsi kraustyt

Tel. Yards 3654 
į Mrs. A. Michniewicz

1

WHOLESALERIA1
600 Bluc Island Avc.,

Prasidės Subujoję Lapkričio 13-tą ir 
noESb mpoyduotsy su geriausia, didžiausia p ra:1 
niekad nebuvo, musų galutinis išpardavimas i

Kampas HALSTED ir BAR
HAKRY’S COR1

s Halsted ir Harrison
’f kit kvieno vertės tąvorai 

bonafide bargenas, kokio 
(ds siutus ir overkotus.

itISON gatvįu

WHOLESALERIAI IR RETAILERIAI
$125,000 vertės augšto laipsnio vyry drapany. Čeverykai, smulkieji 
daiktai sveteliai, kotai, apatinės drapanos, skrybėlės, kepurės etc. 
turi būti išparduota, visiškai neatsižvelgiant ant kainų.

4,000 Naujų Siutų ir Overkotų
Mes esame parūpinę šin rudeniu ir žiemon didesnį pasirinkimą vyrams 

Įima išparduoti. Tavo ras taip žemomis kainomis, 
ir prigelbsti mums uždaryti visą stabą.kad labai smarkiai eina

$35.00
Overkotai

$18.95

■ $65.00
Putros kalnicriumi overkotai

$32.95

$48.00
Overkotai

$24.95

tu

i 

I
M

I

M

$48=60
Siutai

$24.95

$6.50
$8=00
$3 u 59

Vyrams tvirti darbui 
<’eve rykai

nor.ės kelnės 
Vyriški flaneliniai 

• marškiniai

$3.00
Tvirti Union siutai

, *

AKUftRRKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanljos hos- 
pitalėso. Pa- 
Mtknungai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kioms ligose 
moterimti ir 
merginoms.

. 8113 S. Halsted S t., (bicajo, III 
į (ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

J Phone Cąnal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1 Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.I.—.......... ........... ....... .... ...... .
r ~ -r

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvia

Telefonas: Drover 7042

Užpereitą naktį federalinio i 
agentai padarė kratą penkiuose 
saliu nuošė ir suėmė degtinės ir 
alaus. Jie taipgi vienoje vie
toje užklupo slaptą bravorėlį, 
kur jie suėmė už $25,000 mun- 
šaiho. Joseph Fargo, 1601 E. 
End Avė., bravoro savininkas 
ir 4 darbininkai tapo suimti. 
Bravoras galėjęs išvaryti 120 
galionų į dieną.

Permainos policijoje.

Užvakar policijoje įvyko di
delių permainų. Mayoras 
Thonipsonas pasišaukė polici
jos vrišininką Garrity ir pa
prašė, kad jis tuojaus rezig
nuotų. O tai dello, kad Garri
ty neįstengė sumažinti skai
čiaus piktadarybių, atpenč pik-

$3.69

$1.95

)

Vy.iški, vikio

yriški vilnoniai 
Machinaws 
k i stambaus dar
iu sveteliai

•apatiniai
f

z----- $35.00 1
Siutai

$18.95__________________ > L,

$6.00
Medlicott škotiškų vilnų marškinai arba kelinė

Dalis didžiamjam 
atsisveikinime.

Siutai ir O.verkotai, 
čoverykai, vyrdms smul 
kmenoms — tiesiai iš 
Wholesalerio pas tave 
G00 Bluc Island Avė.

perkupčiams ir lai į 
dos ir įtaisymai a.

Geriusia
Chicagoj
darymui į

Kodel-gi
mas ja.

tadary'bės pastaruoju laiku pra 
dėjo tankčti. Garrity tuojau 
padavė savo rezignaciją ir nia- 
yoras jo vieton tuojaus paskiro 
savo sekretorių Charles C. 
Fitzmorris, suteikdamas jam 
pilną galę veikti taip, kaip jis 
mato geriausiai, Bile tik paša
lintų iš miesto piktadarius. 
Miesto taryba irgi tuojaus pa
tvirtino vienbalsiai naujai pa
skirtąjį viršininką. Savo pa- 
gclbininku Fitzmorris paskiro 
Kelly, savo privatinį stenogra- 
fą.

Tos permainos įvyko taip 
urnai, kad’ visus nustebino, 
nors ir buvo žinių, kad mayo
ras jau keli menesiai atgal 
Garrity pasakė, jog jis arba 
turi išvaryti piktadarius iš 
Chicagos, arba pats rezignuo
ti.

Naujasis policijos viršinin
kas prisižada, jog veiks viską, 
kad tik tinkamai atlikus jam 
pavestas priedermes.

Uždarinės šaltus namus.
Kadangi teisėjas atsisakė iš

davinėti vvarantus areštavimui 
namų savininkų, kurie netiž- 
teklinai apšildo savo namus, 
sveikatos komisionierius Dr.

(Seka ant 8-to puslp.)

A Mato-llp Matos A Lol 91 Diffennca?

$65.00

$4.95

i

<E2K£QUHHC<BWKR!»CiKaHna*
Telephone Yards 1532

- DR. J. KULIS J
N LIETUVIS H

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M
Gydo visokias ligas moterų, vai- ® 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lira- į!

panžiU S Į senas ir paslaptin- 
gas vyrų ligas. n

d 3259 So. Halsted St., Cbicago. ■
tr/ •;* f.'T f * >•’ s. - />• j ,, m iri

$5.00
Vilnoniai Union Siutai

ga atyda
.' ; - k’T.utuve ant ren- 
pardavimo.
goriausia išsidirbti biznįvieta it

šitą geriausia vieta pinigų pasi- 
visą mjestn.

negu būti laimingu įsisteigda*

Nepamirškite dienos
HARRY’S CORNER

Halsted and Harrison Sts.

pardavimų viena Chi- 
cągo vadovaujanti, 
Wholesaler ir Rctailc- 
riai drapanų krautuvė. 

Eįna iš biznio 
600 Biue Island Avc.-DRAUGIJOS

<•£23i- IR ORGANIZMŲ— EVOLIUCIJA-
k Paraše Arthur M. Levvis 

Vetč A. J. Karalius
TURINYS

1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark. •

- 3. Darvino “Gamtiškas Parinkimas”.
4. VVeismann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.

Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.” 
Atsakymas Ilaeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas.” 
Spencor’o Individualizmas.

10. Civilizacija — Wardrir Dietzgen.
Puslapių 187

Kaina 50c.

6.

8.
9.

Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti 
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. JJalsted St., 

Chicago, III.

I

i
$

i

UI . L. r. BORLAND 
20:> f >. State St., 

Kavcip... •> Adanis St. 
e’ p on»>: Ha ri’on 6688. 

Va!.: i iki 4 po pi t kasdienuą;
Nedtlio..u : 10 iki 12 pietų 

lietuvis pei ka Ibėtbjas seredomis 
nuo«6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedaliomis.

Ai i* 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.

GALUTINA S I A K D A VIM A S

Užtikrintas kainų numušimas nuo 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50.

$35,000 vertės stako, vyriškų ir 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios mieros 
ii' spalvos, vertes $27,50 iki $75.00 >— 
dabar parsiduoda po iki $47.50

Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5.00 

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtii siutų ir overkotų $10.00 ir 
augliau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Ncdčliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, 
1115 S. Halsted St.

Ctisra rji tįsis yį'Bi C> .l.hSii
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į į | a z-k pr ! būti į teismą ir pasiaiškinti 11 1 U kodėl jis neturi būti nubaustas
už paniekinimą teismo. Teisė
jas sako, .kad niekas negali 
trukdyti teismui ir pašalinti 
iš darbo tuos darbininkus, ku- 

( rie turi su kokiais nors reika
lais stoti į teismą. Jei jie 
dhro, jie gali būti nubausti 
paniekinimą teismo.I

ŽINIOS ::
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Robcrtson paskelbė, kad jis 
daugiau nebesikreips į teismus, 
bet pasinaudos Jnm suteiktųjų 4 žmonė9 uimuSU nelaimėse 

automobiliais.gale ir uždarines tokius 
mus, kaipo nesanitarius ir ne
tinkamus gyvenimui.

na-

prarado gražumą — nusiskan 
(lino.

tai 
už

SU

Mcrcusson iš La Gran- 
pa.fi tapo užmušti ant

kryžkelės Hilhide, ka-

ilgai 
delei

Našlė Mrs. Clarence 
sirgo, be to nusiminimas 
jos vyro ir paskui ir motinos 
mirties, suardė gražumą jos 
veido. Kada atvežta įnis ją jos 
8 metu šunų, ji atsisakė jį lan
kyti, bet tik per langą į jį pri- ‘ gyvoje, 
sižiurėjo. Paskui ji urnai pra
puolė. l ik po poros dienų j ieš
kojimo jos lavoną ištraukta iš 
ežero. Manoma,, kad ji nusižu
dė iš nusiminimo delei praras
to gražumo, nes ir savo sū
naus ji nenorėjo matyti todėl, 
kad jam neparodyti savo neg
ražumo ir kad visuomet jis 
ją atsimintų tik kaipo gražią 
moterį. Ji gyveno Evanstone. '

H. H.
ge ir jo 

, Aurom, 
j žinkclio
’da traukinis užgavo jų auto
mobilių. .lis yra viršininkas 
Ifciggard & Mcrcusson Co., 
1109 W. 37 St.

6 m. vaikas Ed. Simdowiz, 
5417 Lincoln St.
tas automobilio

tapo užmuš" 
bežaidžiant

liko užniuš- 
sužeis- 

ju automobiliui susidūrus

Vienas žmogus 
tas ir jaunas vaikinas 
ta i 
prie
gatvekariu. Trečias buvęs au
tomobilyj pabėgo. Pas užmuš
tąjį rasta revolverį ir manoma, 
kr d automobilius irgi buvo 
vogtas.

Nušovė saliune žmogų.
Pašalino darbininkę, pakliuvo 

bėdon.

Pete George valgykloje, 4702 
S. Halsted St., dirbo Mrs. So- 
phie Zuzlis. Vieną dieną savo 
perskirų reikalais ji buvo nu
vykusi teisman ir todėl neatė
jo į darlbą. Georgės už tą pa- 

Bet dabar 
jis įsigijo naują betlą. Teisėja®

Prie Barine ir Van Buren 
gatvių prie policistų pribėgo 
žmogus ir prisipažino, kad jis 
ką tik nušovė vieną žmogų, o 
kitą pašovė į koją. Jis buvo 
girtas, vienok jis dar nuvedė 
policinius j šaudymo vietą. Pa
sirodė, kad tai buvo James Da- 
Iv. 2130 W. Van Buren St. Jis

Pranešimas
AKUšERKA
M. Katauska

I Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo- 

' terims ir merginoms.
Mano naujas antrašas:

3333 So. Halsted St. 
CHICAGO. I1.L.

iPhone: B*>ulevard 4121.

bartenderią unijos prezitlen- 

tac. Pirmiausia salipne prie 38 
S. Abcrdccn 
abi kojas tūla 
n? n, 
prie 138 S. 
nušovė ant vietos 
Sw?( ney. Daly tapo 
tas, bet delei girtumo 
buvo išgauti už ką 
Šaudė.

St. jis pašovė j 
James Bron

ei už 15 minučių saliune 
Abordeon St. jis 

Eugene 
areštuo- 

s imk u

J. Buivis ir T. Bartkus 
drabu-= 
turime !

Siuvame visokius 
žius — vyriškus ir 
pasiutu.

3454 North Cicero 
Chicago, III.

Pavogė Amundseno doku
mentus.

Ave

Lietuvių ex-kareivių 
registracija.

•Visus Amerikos lietuvius ex-karei- 
vius, karės laiku tarnavusius Suv. 
Valstijų kariuomenėj, kviečiame re
gistruotis. Kiekvienas ex-kareivis 
prašomas prisiųsti savo vardą-payar- , 
dę ir tarnavimo laiką ir vietą. Taipgi 
prašome^ pranešti vardus ir pavardes 
tų lietuvių kareivių, kurie žuvo karėj, 
arba mirė po karės, apie kuriuos tik 
kas žino, kad tuo budu greitu laiku 
sužinojus, kiek musų lietuvių tarna
vome karės laiku. Daug lietuvių nu
ėjo rusų ir lenkų pavardėmis, tat da
bar laikas visus sužinoti. Mes sura
šę visų vardus atspausdinsime kny
goj, kuri pasiliks lietuvių istorijoj.

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
Washingtone. Reikia, kad suvažiuotų 
bent tūkstantis savanorių. Patogiau
sia suvažiuoti tiems, kur gyvena ar
čiau prie Washingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto 
visi ex-kareiviai, kurie apsiimate sa
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
shingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite 
suvažiavime. Suvažiavime busime vi
si kareivių uniformose. Kai užsira
šys arti tūkstančio liuosnorių suva- 
žiaviman, tuojau paskirsime suvažia
vimo dieną ir pranešime per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj maršuosime į Baltuosius Rumus, 
kur turės išeit mus saliutuot ir mes 
tuomet reikalausime pripažinimo Lie- ’ 
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės, 
tokią audienciją gauti; tuo mes pada
rysime istorišką žygį ir patarnavimą 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- 
reiriai, registruokitės ūmai. Regis- į 
tracijai vartokite žemiau paduotą 
blankutę, ir adresuokite:

Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society, 

Headųuarters 3402 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BLANKA REGISTRACIJAI.
Pavardė .............. ....................................
Vardas....................................................... ■
Adresas ....................................  «... Į

LONDONAS, lapkričio 9.
Iš Norvegijos sostines Kristia
nijos pranešama, kad nežinomi 
piktadariai- andais pavogę la
bai svarbius nonvegų moksli
ninko Amundeseno dokumen- į 
tus. Dokumentai pavogta jo 
paties laive.

\VASHJNGTON, lapkr. 8.
A«-rikalluros departamento su- 
rinlktomis žĮiniomuis, šiemet 
Jungtinėse Valstijose buvo la
bai geras derlius kornų.

Nepristatyti laiškai
Žemiau paduodame sąrašą 

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 
gntvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke
turiolika dienų nuo paskelbimo.

7
12
13
14

Kur tarnavai? .................
Kokj laipsnį turėjai ? ..... .
Ar dalyvausi suvažiavime 
Washingtone? ...................

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

28 
29 
30 
33 
35 
41 
43 
48 
65 
66
74
75 
76 
78 
87 
88 
90
92
97

į 99 
j 100 
i 102

123
126

i 135 
137 
138 
139 
145

Azna Jozapas 
Balinskaitei Klevopa 
Barauckas Stanislas 
Barjsas Sahim 
Barkauckas Nikolas 
Bizauskas Patras 
Brandis J 
Bredeliui Dominikai 
Bubelei Justinee 
Bulavas R 
Cesiunoski Pawel 
Ciaplene A 
Dišis Varonika 
Ganuskevcis Medardas 
Gerliks Peter 
Gudaitis Tony 
Guntorius Pete 
Guokas John 
Gurskis Juozas 
Januskevci Medardui 
Jokseivicis Pietras 
Juknes Joz 
Juškevičiui P J 
Kasparaiciei Vincentui 
Kazlovskis Tamosias 
Kevis W 
Kirdonis Jonas 
Lansargis Jonas 
Lekotas Frank 
Makoreni Miss 
Manikas M J 
Mankus Anton 
Marcinkus F 
Micauskig Stanislawas

151
158
159
173
176
187
194
195 
208 
209 
213
214
215
216
222 
229 
232

Mozeiko Stephan 
Ovvgaici Morta 
Paliliuncian Bugumilai 
Paliulis Leon 
Razmomis Jurgis 
Šeštokas Baltramicss 
Stancewiczi Dora 
Stapolian Jonas 
Trapikas Jonas 
Trumpickas Petras 
Urbik Peter 
Urbonas N 
Ūsas Petronėle 
Vailienaitis Olesse 
Wicas Kazimieras 
Zalatoris Jos 
Zinalkauskene Rozalyja

PRANEŠIMAI
ATIDARYMAS MOKYKLOS

Roselande “Aušros" mokykla,(10900 
So. Michigan Avė, 2 lubos, kambar- 
rys 7), jau gyvuoja keletas metų.

Pėtnyčioj, 12 d. lapkričio (Nov.), 
1920 bus atidarymas šios mokyklos. 
Malonės visi mokiniai ir norintis įsto
ti mokyklon, atsilankyti kaip 7:30 vai. 
vak Bus mokytojas lietuvių kalbos; 
paaiškins apie mokslą ir pradės mo
kinti. Pasiimkite paišiuką ir popie
ros.

Kas myli mokslą, lai atsilanko.
Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ 
Merginos žemiau 17 metų am
žiaus, nereikalinga nuolatos lan
kyti mokyklų. Pastovus darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
čokoladas ir užkandis duodama 
dykai.
The Hunų) Hair Pin Mnfg. Co., 
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

RAKANDAI NAMAI-ŽEMi
UŽ STORAGE LfišAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
kp. (visos Chicagos) susirinkimas 

įvyks nedėlioj, lapkr. 14 d., 10 vai. 
ryte, M. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Visi nariai atsilankykite, yra la
bai svarbių reiklų K. Baronas, Sekr.

1 REIKIA DARBININKŲ

Adomaitis Vincas, 
Andrikonis John, 
Balenta S., 
BerečneviČe Justinas 
Bitvinskis Vincas 
Budrevičienei Bessei, 
Ilennan, 
Juknis Jonas 
Krasnecky Kas., 
Kūra Joe. 2, 
Lansbergas Jonas, 
Latvėnas Petras 
Mackevičius Stan., 
Malinski J., 
Mickus Peter, 
Nokša Vincas, 
Oden Alex 4, 
Petraitis Alex, 
Pučkorius Petras 
Sungaila Jonas 2, 
šlapetis Klem., 
Tolis Bladis, 
Vinčauskis Juozas, 
VValaitis Juozas, 
Washkis Walter, 
Zylė J., 
žimant Frank.

Pranešimai
SVARBIOS PRAKALBOS.

ChicjiKos Lietuvių In inl<i> Ta- 
ryba rengia visą eilę labai svarbių 
prakalbų visose miesto dalyse, kurios 
įvyks sekamomis dienomis:

Brighton Kark. — Lapkr. 12 d., Pėt- 
nyčioje, Liberty svet., 3725 S. Kedzie 
Avė., kalbės K. Jurgelionis ir A. Kar- 
sokas.

Town of Lake. — Lapkr. 12 d., Pėt- 
nyčioje ,A. Blinstrupo svet., 4501 
Hermitage Avė. ir kampas 45 
kalbės “Naujienų” 'J redaktorius 
Grigaitis ir P. M. Kaitis.

Melrose Pork. — Lapkr. 13’ d, 
batoje, J. Vaičiulio (Frank ir James) 
svet, 171 — 23 gatv€, kampas Lake 
gatvės, kalbės P. Dubickas ir A. Žy
nį on tas.

West Side. — Lapkr. 17 d., Sere- 
doje, M. Meldažio svet, 2244 W. 23 PI. 
kalbės K Jurgelionis ir J. Varkala.

Visur
Inžanga

So.
St.,

P

Su-

prakalbų pradžia 7:30 v. v 
dykai

Liet. Pašelpos Kliubo susi-Cicero 
rinkimas įvyks pėtnyčios vakare, lap
kričio 12 d„ 7:30 v. v., Onos Tamu- 
liunienės svet., 1447 S. 49 Avė. Na
riai bukite visi, o laimėsite mėnesi
nę, taipjau atsiveskite naujų narių, 
be to bus renkami darbininkai seka
mam baliui. — Kliubo koresp.

Žydų Socialistų koncertas — Žydų 
Socialistų Dainininkų Draugija ir 
Orkestrą (mes turime socialistų or
kestrą iš 30 žmonių) rengia didelį 
koncertą nedėlios vakare, lapkr. 14 d. 
Aryan Grotto Temple, prie Wabash 
ir 8 gatvių. Bus taipjau gerų solis
tų. Tikietai $1, 75c ir 50c,

— Komitetas.

Roselando Liet. Darbininkų Svetai
nės Statymo B-vės direkcijos, Šerų 
pardavinėtojų ir kontrolės komisijos 
susirinkimas bus subatoj, lapkr. 13 
d., 7:30 v. v., Aušros kambariuose. 
Visi kviečiami būtinai atsilankyti

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių draug. Sav. Pa
šelpos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkr. 14 d. Związek Polek 
svetainėj, 1315 N. Ashland Avė., 2 v. 
po piet. Nariai malonėkit susirinkt 
laiku, nes turėsime nominuot virši
ninkus ateinantiems metams Taipgi 
kurie persikėlėt į kitas vietas, malo
nėkit priduot adresus:

— Shaikus.

Chicagos Lietuvių draug. Sav. Pa
šelpos nariai kurie norite mokintis 
aritmetikos ir lietuvių kalbos malo
nėkite atsilankyti į AssoCiation House 
2150 North Avė., kamb. 3. Aritmeti
kos lekcijos yra nedaliomis 9 iki 11 
vai. ryte, lietuvių kalbos lekcijos — 
panedėliais nuo 7:80 iki 9:30 v. vak.

— X Shaikus.

L. S. S. 81 kp. susirinkimas Įvyks 
subatoj, lapkr 13 d., Liuosybės svetai
nėje, 1822 Wabansia Avė. Pradžia 
7:30 vak. Visi nariai privalote būti 
susirinkime; yra svarbių reikalų.

—- Komitetas.

Dr-steo Palaimintos Lietuvos susi
rinkimas įvyks nedėlioj, lapkr. 14 d. 
Nariai draugystės ir norėdami prisi
rašyti malonėsite atsilankyti į papra
sta svetainę. — D. Danta, Rašt.-

L. S. S. 22, 81 ir 174tos kuopų ko
misijų (vakarui rengti) susirinkimas 
Įvyks subatoj, lapkričio 13, kaip 3 v. 
po pietų Naujienų name. Visi komi
sijos nariai prašomi susirinkti, nes tu
rėsime pasitarti dėl labai svarbaus 
reiki®. — St. Strazdas.

L. L. Federacijos Pildomosios Ta
rybos susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
lapkr. 12 d., 8 vai. vak. “Kardo” ofi
se. Visi nariai turi būtinai pribūti, 
nes yra daug svarbių reikalų

— Pirmininkas.

North Side. — L. G. D. 47 sky
riaus susirinkimas Įvyks nedėlioj, lap
kričio 14 d., 1822 Wabansia Avė., 10 
vai. ryto. Visi nariai malonėsit atei
ti. — Rašt. A. Vaitas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIĖSKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo pačios Emilijos 
Žliubinienės, kuri apleido mane 1912 
m. 12 d. Apriliaus. Malonėčiau, kad 
tuojau ątsišauktum, nes man vienam 
labai nusibodo gyventi. Visi nesusi
pratimai bus užmiršti. Man skurdas, 
manau, kad ir tau nėra geriau. At
meni kip gyvenai — tai vienas daly
kas; o kitas dalykas — pažįsti savo 
dėdę V. Stanevičių, Tverų parapijos, 
nuo jo aš turiu du laišku Jis liepia 
parvažiuoti su tavim; jis palieka savo 
palivarką. Atmink, kad aš vienas be 
tavęs negaliu važiuoti. Kas praneš, 
apie ją, duosiu dovanų $25.00

D. ZLIUBINAS, 
Granville, III.

PAJIEŠKAU švogerio Petro Dar- 
gio, Raseinių apskr., Kaltinėnų par., 
Lauminų sodžiaus 8 metai kaip Ame
rikoj, gyveno po nr. 10753 Perry Av., 
Roscland ,111. 51/; pėdų augščio, tam
siai geltonų plaukų, mėlynų akių, 
skaistaus, raudono veido. Spalio 26 
<1. išvažiavo į <3Hic».gro, 1031 S 
St. ir negrjžo. Žinanti malones 
nešti, nes jo labąi jieškome.

J. LASTAUSKI, 
10753 Perry Avė., Roseland, III.

p ra-

PAJIEŠKAU švogerio, savo vyro 
brolio, Franciškaus Augustinavičiaus, 
paeina iš Lietuvos: Raseinių miesto; 
Tamstos brolis jau du metai kaip 
serga ligonutyj ir labai nori pasima
tyti su tamsta. Malonėkite atsišaukti 
pats aibe, kas jį žinote malonėsite 
pranešti, už ką btųdu dėkinga.

Mrs. Juzefą Ąugustinavičienč, 
107 Mill St., Orange, Mass.

PAJIEŠKAU dukters Agės Špelve- 
rikes arba Agės Pukeliukes. Apie 9 
metai atgal gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsiliepti arba 
žinanti ją pranešti ant sekančio ant
rašo :

Paul. Pukel, 
847 W. 14th St.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Šulcos. Malonės atsišaukti greit, 
kaip galima, arba kas jį žino, praneš
ti sekančiu antrašu:

A. ŠULC-VAITKAITIENE, 
3423 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel.: Drover 3652

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
lietuvaitės Aš esu 25 metų amžiaus. 
Butų geistiųa, kad ir mergina nebūtų 
senesne. Su pirmu laišku malonėki
te prisiųsti savo paveikslą ir kiekvie
nai duosiu atsakymą.

J. C. A.
P. O. Box 254, Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo brolio W. J. 
1917 metais gyveno po nr. 2435 Lea- 
vitt St, Chicago. Paeina iš Kauno 
rėd., Padurupio viensėdžio, Raseinių 
apskričio Meldžiu atsišaukti.

F. A. J.,
803 Lincoln Avė., Rockford, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės boj vaikų, kad ir su vienu 
vaiku nuo 25 iki 32 m. senumo Aš 
esu 32 m. senumo, blaivas ir nerūkan
tis ;turiu gerą darbą ir gerai uždir
bu Katra mylėtumėt laimingą ir 
linksmą gyvenimą ir civilišką šliubą, 
tai meldžiu atsišaukti laišku Įdedamos 
savo paveikslą, duosiu kiekvienai at
sakymą.

J. P.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU PARTNERIO 
kuris sutiktų eit į mašinšapės biznį, 
išdirbti naujai išrastą dalyką, kuris 
žmonėms labai reikalingas Kurie žin- 
Keidau.iate, atvažiuokite lapkr. (Nov.) 
13 d. 7 vai. vakare.

S. ZAVE, 
4121 S. Sacramento Av., Chicago, III.

RANDAI
IŠSIRENDAVOJA 4 kambarių 

tas.
Po

Atsišaukite pas savininką, 
šiuo antrašu:

3636 So. Union Avė.
Ant 2-ų lubų.

■ , i A
-r*—?—-' n.,',

fla-

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJŲ kambarį 

merginoms arba vaikinams
Atsišaukite:

3533 So. Wallace St.,
3-čias floras iš fronto.

dviem

IŠSIRENDAVOJA kambaris dėl 
dviejų — vaikinų, merginų ar vedu
sios poros Kambarys garu šildomas, 
elektros šviesa Ir maudynė. Matyti 
gali visada.
JANITOR FRANK VORONOVICZ 

925 So. Winchester Avė., 
Kampas Taylor. i

MOTERŲ
REIKALINGA mergina arba mote

ris prie namų darbo. Mokestis 
$12.00 į savaitę, valgis ir kambarys.

Atsišaukite:
1730 So. Halsted 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. ■

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

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

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

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.

KEIKIA DARBININKI,
VYRŲ ir MOTERŲ

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, Storu ir 
garadŽiu užpakalyj, 20 automobilių; 
apari to keturi pagyvenimai. Adre
sas 4547 S. Paulina St. Antri namai 
4502 S. Honore St. Ant namų nėra 
jokių morgičių. Pačiam lietuvių 
centre. Savininkas greitu laiku išva
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777. 
______ i------------------- , —-—

REIKIA — vedusios poros be vai
kų, arba poros merginų arba dviejų 
vyrų. Yra kambarys, garų šildomas, 
elektros šviesa ir maudynė. Matyti 
gali visada.

JANITOR FRANK VORONOVICZ 
925. So. Winchester Avė., 

Kampas Taylor.

visus

seto,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusio jauno vyro 
davėjo į Department krautuvę, 
kestis gera, darbas ant visado.

LU STIGS DEPARTMENT 
STORE,

3410-12 So. Halsted St., 
Chicago

par- 
Mo-

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios
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.

PERSTOK MOKĖJĘS RANDĄ
Ar daug rendosjau esi išmokėjęs? 

SUSTOK RINKĘS 
randų kvitus ir daleisk mums paro
dyti kokiu budu galima įsigyti savo 
locną namą su pagelba musų naujo 
taupymo budo.

Rašyk ar Tclefonuok.
JONELIS BROS.

Room 846 — First National Bank 
Bldg., Chicago, III. 

Tol.: Randolph 7400.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA 5 kambarių čysti, 
Norintieji, gali ir 

Vieta
REIKIA senyvo žmogaus ant far- 

mos, pridabojimui ir šėrimui 2 ark
lių ir 2 karvių.

S. P. KAZLAUSKAS, 
4632 So. Ashland Avė.

Prieš piet namie mane gali rasti.

gražus rakandai, 
gyvent toje pačioje vietoje, 
graži, Roselande. Kreipkitės:

K. JAMANTAS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Bris- 

coe 5 pasažierių, modelio 1918, viskas 
kuonogeriausiam stovyj. Mašina kai
nuoja dvylika ir pusę šimtų; parduo- 
dvi $600. Nore1------ 4 ---------__
rą mašiną pigiai, 
Antrašas:

3540 So. Halsted St., Chicago. 
ant,antrų lubų.

PARSIDUODA rakandai: viena lo
va, vienas kauras — setas. Kas ra
kandus nupirks, galės pasilikti gy
venti 4 kambariai, vanduo, elektra; 
renda nebrangi. Atsišaukite:

1629 Tyler St., Gary, Ind. 
Antros lubos iš fronto.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan- _ _ _ ii viostivi
kreipkitės tuojaus. pardavimo, savininkas apleidžia Chi-

I cago.
Atsišaukite: 

F. BUČUS, 
3312 So. Halsted St.

PAKDAVlMLil NAMALŽEMĖ
1 ji " L"'! i1 —r- 11 1    J.U Į

ĮVAIRUS SKELBIMAI į -------------
..............................................PARSIDUODA arba išsimaino 3 

PARSIDUODA saldainių ir minkš- metų sena, 3 pagyvenimų spaustų ply
tų gčrymų krautuvė,_ senas biznis, | įų kampinė krautuvė ir dviejų pagy- 
mokykla skersai gatves ir tirštai lie- veniniu 6 kambarių su cementuotu 
tuviais apgyvento] apielinkėj. Bar- skiepu.' Lotas 36x125 pėdos; $3,000 
davimo priežastį patirsit ant vietos. cash arba išimti s.eną įrengimą, kai- 

1817 Union Avė., pO pjrrnas mokestis. Kaina $15,000.
Chicago. j. Mc DONNELL SYSTEM,

------------ :---------------------------------- “Į 3517 Archer Avė.

PARSIDUODA virimui ir kepimui______________________________ ...
pečius; pusė žiemos vartotas. Par- nhrini PARDAVIMUI mūrinis namas, 2

Atsišaukite: pagyvenimų, 6 kambariai, antras me
dinis namas frame, 4 kambarių, apšil
domas, namas aptvertas, galima lai
kyti karvę ir automobiliu. Viskas 
pirmos klesos ir visi parankamai. Pi- 

11?ini.
PARSIDUODA grosernė ir saliuno r RUTKAUSKAS,

įtaisymai. Vieta ant kampo ir tirš- 59 _ 72 St. ir Talman Avė., 
tai leituviais apgyvento] apielinkėj. Chicago, III.
Biznis senas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju į Lietuvą Kas pirk nesi- ___________
gailės. Į

2901 Union Avė. -----------------

3440 Wallace St, 
2-ros lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA karčiama visokių 
tautų apgyvento] vietoj. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite-:
2535 So. Halsted St.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lota arba mažų ūkę

PARDAVIMUI saliunas, geroj, lie
tuvių apgyvento] vietoj. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
3600 Emerald Avė.

GERA PROGA PASINAUDOKITE. 
Parsiduoda labai pigiai, sieninės šė
pos ir čeverykams, labai tinkami 
dėl auksinių daiktų. Taipgi parsi
duoda 2 ofiso pertvaros Knygų vedi
mo. Taipgi visokių dalykų; knygų 
ir popieros laiškų rašymui Atsišau
kite tuoj šiuo antrašu: Į

M. G. VALASKAS, | 
373 Kensington Av., Kensington, III.

$275
$425
$550

PARSIDUODA pelningas biznis 
teatras (Show); 800 sėdynių Prieža
stis pardavimo, partnerių nesutiki
mas.

Atsišaukite į “Naujienų” ofisą 
Po No. 174,

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno 
Tik 35 minutės nuo pat vldunnies 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
Vi akro ..

akro .. 
1 akras ..

Atpigintos kainos. Labai lengvo* 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sakrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių, pasiaugin 
Ii, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sutuažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina j upę arba Į ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite w arba ateikite.

Hi
A. T. MclNTOSH & CO. 

AR ŠALTA? I 1404 W. 18th Si. Chicago,
D ADCTnTinn A * *4. Phone Canal 6296PARSIDUODA augstos ____ ____

klesos, mažai vartotas šildo- ________
mas pačius. 

3120 Emerald Avė. ___________ ____ —-------
Ant 2-rU lubU iŠ Užpakalio. NORĖDAMAS sutverti draugystę 

v r 1 dėl senų žmonių po vardu Tėvynės
Lietuvos Brolių” pajješkau 12 vyrų, 
kurie butų visi lietuviai ir katalikai, 
ne kitos tautos; nejaunesnii) kaip 45 

RAKANDŲ BARGENAS [ metų, nevedusių, turėtų nemažiau 
Priversti parduoti trumpu laiku grą- kaip $500 pinigų. Mano programas 

žiausius rakandus už apskaitliuotą pa- yra 12 vyrų susidėjus nusipirkti far- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, yną gyventi ir dirbti iki mirties. Kas 
valgomo ir miegkambario setus; kau- įneš $2,000, tam bus liuosa duona iki 
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- mirties. Platesnes žinias suteiksiu 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- per laišką.
są phonographą grojantį visokius re- JONAS ENDRULIS,
kordus. Parduosime atskirai. Nepra- Į Box 219, Odanah, Wis.
leiskite šito Bergeno.

1926 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI

PARSIDUODA 4 kambarių 
dai. Savininkas pirko biznĮ 
priverstas parduoti rakandus, 
ma matyti visada.

Atsišaukite:
8608 So. Union Avė.

j PARSIDUODA namas pigiai, po 
-------- numeriu 3720 S. Emerald Av. Muri- 
rakan- nis ant medžio stulpų 2 flatai; kož- 
ir yra nas po 6 kambarius; šiltas vanduo ir 

Gali- vanos, arba mainysiu ant groserio ar 
I ant piano.
I Atsišaukite pas savininką
I 3008 S. Emerald Avė:, 1 lubų

BARGENAS!
4 flatų mūrinis namas, kampas 57 

St. ir Donore St. Savininkas turi iš
važiuoti į kitą rtiiestą dėl biznio.

Reikia $5,000) cash.
6706 So. Ashland Avė.

Te!.: Republic 908.

PARSIDUODA kampinė plytų krau
tuvė ir pagyvenimas viršuj. Barge- 
ne.s. Lengvi išmokėjimai.

Atsišaukite į krautuvę
6958 So. Carpenter St.

BARGENAS
Parsiduoda kampinis namas ir saliu
nas su barais, pianu ir kitais saliuno 
įtaisymais. Galima pirkti ir atski
rai. Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2900 Wallace St.

PARSIDUODA 5 kambarių plytų 
Bungalow; gaili šildoma, netoli Cra- 
ne Co.

405G Montzfęomery St.

PARSIDUODA. Našlė parduoda 
8 pagyvenimų plytų namą. Augštas 
skiepas ir antaufrštis (attic). Mar
muro stogas.

Atsišaukite:
2938 Union Avė.

3-os lubos.

PARSIDUODA mūrinis namas — 
2 fintai po 6 kambarius; garo šiluma, 
elektros šviesa, maudynės ir mūrinis 
garadžius užpakalyj. Parduosiu pi
giai. arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, automobiliaus, bučernės ar
ba kito biznio. Atsišaukite:

F. J. SZEMET
3356 Emerald Avė. Tel.Boulevard 2683

MOKYKLOS

MA5TER 
5YSTEM1

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 siuvinio skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

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 atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygčlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Drapanų Siuvinio Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

36 S. State St.
Tel.: Central 302R.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. Lankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi. Šimtai lapų laukia darbi
ninkų. Ateik .arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

—......      ■■ s
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Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grai- 
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinantis.
Nat. School of Garment Designin*? 
Room 828, 74 W. Washington St. 
srr-------n------


