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Priėmė Lenku pakvietime
L'etuvių-Lenkų konferenci 

ja prasidės šiandie
Lenkų kariuomenė veržiami p ie Vilniaus

LIETUVIŲ-LENKŲ KONFE
RENCIJA PRASIDĖS ŠIAN

DIE — SUVALKUOSE.

PARYŽIUS, spalių L
Fr'neijos užsienio reika’ų raš
tinė šiandie tapo painformuo
ta. iogei- Lietuva sutiko priimti 
Lenkų pakvietimą - tuč tuo- 
irus pasiųsti savo delegaciją «į 
Suvalkus.

Lietuvių-Lenkų taikos kon
ferenci i.i veikiausia p asidės 
petnyčioj ar subatoj.

nešta, kad Lietuvių-Lenkų kon
ferencija jau prasidėjusi. Pasi
rodo, kad tai buvo gandai — 
jeigu šita Paryžiaus žinia tei
singa. Red.]

Chicago, III., Subata, Spalių (October) 2 d., 1920

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
ANGLIJA SIUNČIA AMUNICI

JĄ LENKAMS.

Darbininkai patariami sergėti 
prieplaukas.

[Speciale Naujienų ir Federuotosios 
Presos kablegrama]

spalių 2. — 
transporto 

sekreto* ius 
darbinin-

o/Hk’Av

Kaip Paderevskis su Valdemaru sveikinosi
No. 233

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
VARŠAVA SAKOSI, KAD RU

SAI JAU GALUTINAI
SUMUŠTI.

LONDONAS, 
Int‘ rnacion.ilinės 
darbininkų unijos 
savo persergėjime 
kams, kad jie dar alidzian ser
gėtų visas prieplaukas, sako, 
jogei iš Anglijos ir Vakarų Eu
ropos vis dar siunčiama Len
kijon amunicija, kurią darbi
ninkai krauna į laivus visai ne
nusimanydami kas tai do siun
tiniai.

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 2, 1920 master at Chicago, III., Oct. 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917 Padėtis Italijoj

ITALIJOS DARBININKAI SU
TINKA APLEIST DIRBTU

VES.

Persekiojimai žydų 
Lenkijoj

AUKIAMA NAUJO SUKIL1 
MO RUSIJOJ.

Viena diiena Varšuvoj areštuo
ta 20 tūkstančių žydų.

Padėtis esanti labai rusti, 
čiai Petrograde.

ypa-

Kaimiečiai buvo iškėlę raudo
nąją vėliavą — ant karaliaus 
dvaro; Genoa mieste gal kils 

i generalinis streikas; anar
chistai npatenkinti.

Lenku kariuomenė artinasi 
prie Lietuvos sostinės, Vil

niaus.
> Premjeras gina valdžios 

poziciją.

Vienuos

siekta, didžiuma Italijos darbi
ninkų skaito dideliu laimėjimu.

Daugely vietų darbininkai 
dirbtuves jau apleido. Tik Ro
moje, Leghorne ir Tutinę dar
bininkai dar spiriasi ir atsisa
ko apleisti jas. Pav., Romoje vis 
dar plevėsuoja raudonoji vėlia
va ant didžiulės Tabandli dirb
tuvės.
Užgriebė baltarmieČių laivą.
ROMA, spalių 2. — Čia gau

tomis iš Genoa miesto žinio
mis, organizuotieji Italijos ju
rininkai užgriebė vieną anti- 

* bolševistinės pietų Rusijos val
džios laivą, Rodosia. Laivas pa
vesta Garibaldis’© kooperaty- 
vinėj bendrovėj.

Šia* die Regisi'aci ja
Visi, kurie nori balsuoti 

ateinančiais prezidenti
niais rinkimais, kaip vy
rai, taip ir moterįs pilie
čiai, turi užsiregistruoti 
šiandie. Registruotis turi 
visi piliečiai, nežurint to, 
ar jie buvo pirmiau užsi
registravę, ar he. Mat, pir
mesnis regist: avimas ne
tinka ateinantiems balsa
vimams. Moterįs irgi turi 
lygias balsavimo teises (su 
vyrais) ir todėl privalo re- 
listruotis. Registravimosi 
vietos bus atdaros nuo 8 

vai. ryto iki 9 vai. vakar“. 
Paskutinė registracija bus 
spalių 12 d.

Anglijos darbi 
ninku kova Jiems negana

VRŠAVA, spalių L — Išrodo, 
kad šiaurini.: ine lenkų fronte 
rusų armija jau galutinai su
mušta. Pranešama, kad sovietų 
kariubmenė betvarkėj traukiasi 
rytų linkui, kad ištraukus len
kų patiestų kilpų — apsupi
mo. Lenkai įdurmu seka ru
sus.

šiandie po pietų gautieji pra
nešimai rodo, kad lenkai yra 
mažiau kaip trįsdešionta pen
kias mylias atstu nuo Lietuvos 
sostinės Vilniaus. I^enkų ver
žimąsi dar tebesitęsia.

True translation filed with the post- 
master at Chicatro, III.. Oct. 2. 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI ATIDrIJOJA TAI
KOS TARYBAS.

[Specialė Naujienų ir Federuotoaios 
Presos kablegrama]

ROMA, spalių L — Italijos 
darbininkai didele didžiuma 
balsų sutiko priimti valdžios 
įteiktąjį metalo darbininkų fe
deracijai pasiūlymą kai dėl 
eva kavinio užimtųjų dirbtu
vių.

Ministerių pirmininkas Gioli- 
tti atstovų bute stipriai gynė 
valdžios poziciją. Pasak jo, 
valdžios pozicija kitokia būti 
ir negalėjus. Valdžia turėjus 
but neutralė. Tiesa, ji galėjus 
prive tsi darbininkus, kad jie 
apleistų dirbtuves, bet tik ]Xi- 
ga'ba kulosvydžių. Bet visa tai 
butu privedąs prie “labai rūs
čių davinių“ — pasakė premje
ras.

baisią pa- 
Tų žinių 

vienas

ISPANAI KAUJASI SU 
MAURAIS.

Rygoje žinio-
naudojasi

[Specialė Naujienų ir Fcibruotosios 
Presos kablegrama]

LONDONAS, spalių L — 
Gautomis iš londoniškio Daily 
He aid koresp.
mis, lenkai vis dar 
visomis jiems galimomis klas
tomis, kad sut ukdžius tarybas 
dėl paliaubos mūšių.

Rhmi del gaciios pirminin
kas Joffn pašildė lenkams aiš- 
ki ’i nužvmėtn rubežių liniią. 
kuri prasideda nuo Lietuvos 
ir eina toliau per Svisločą, 
Br-'st-LJtovską, Vladimir-Vo- 
lynską, o iš čia— senuoju Aust
rijos ir Rusijos pasieniu ligi 
R u manijos.

Išvijo sukilėlius iš Ispanų 
zonos.

MADRIDAS, spalių 2.— Gau- 
Į tomis žiniomis, ispanų kariuo- 
• merė, kurioj tarnauja nemaža 
dalis ir vi'tos gyventojų mau
ru, tarp Geuta ir Tetuan tu*ėjo 
vtin stiprų susirėmimą su di
deliu buriu maurų sukilėlių. 
Po ilgoko inušio sukilėliai te- 
čiaus tapo sumušti ir išvyti iš 
Ispanų zonos.

ILLINOIS VALSTIJA 
DAUGIAU KAIP ŠFftIS 

GYVENTOJŲ.

TURI
MIL.

29.

KOPENHAGENAS, spalių 1. 
(“Forvcrts” korespc 
šifrino kablegrama). 
laikraštis “Morgen 
paskelbia žinią apie 
dėtį žydų Lenkijoj,
laikraščiui pargabenęs 
ką tik iš lA'iikijos sugrįžęs įžy
mus politikos veikėjas. Pasak 
jo, atstovams žydams uždraus
ta visai važinėti iš miesto į 
miestą; to neveizint, jie vienok 
surinkę gausiai medžiagos apie j 
persekiojimus žydų Lenkijoj Į 
begiu paskutiniųjų trijų mene
sių, ir tos jų surinktos žinios 
parodo, kad šią valandą žydai 
Lenkijoj persekiojami aršiau 
negu Chmelnickio laikais, ar
šiau negu Ispanų inkvizicijos 
ir aršiau negu Petliuros viešpa
tavimo laikais. Visoj Lenkijoj 
viešpatauja militarinis teroras 
ir dėlto žydų darbuotojams 
taip burnos uždarytos, kad jie 
nieko negali skelbti nei pasis
kųsti. Žydų spaudai taipjau 
nevalia nieko rašyti apie savo 
žmonių kentėjimus. Esantieji 
Lenkuose franeuzų oficieriai 

tik švpsos. matydami, kaip 
pasvaigusieji lenkai užpuldinė
ja gatvėse žydus ir juos viso
kiais budais kankina. Viena 
baisiausiųjų dienų Varšuvoj 
buvo taip vadinamoji “kruvi
no5! netnvčia,” kurioj 20 tūk
stančių žydų, nuo 12 iki 80 me
tu, buvo išguiti iš namų į gat
ves, pankui suimti ir per pen
kias (Venas laikomi uždaryti 

,be jokio maisto. Daugybė jų 
j mi ė nuo sumušimo ir bado.
Baisenybės, kokių žydams ten- 

Ika dabar kentėti nuo lenkų 
siaubimo, gali lyginti nebent su 
Armėnų skerdynėmis. Paskuti-1 
niu laiku vėl įvyko dideli pog- . 
romai. Galicijos miestuose 
Sniatine, Kolomejoj ir Horo-

WASHINGTON, nigs.
Valdžios statistikos biuras va- • 
kar paskelbė, kul Illinois vai-

1 stija turinti 6,485,098 gyvento-( 
jus. IŠ to skaičiaus viename tik 
Cook paviete, kurin Įeina ir 
Chicagos miestas, gyventojų

Wisconsinui stoka kietųjų 
anglių.

UŽPUOLĖ KALĖJIMĄ. 
Jdukusi gania baltvetrlžių kėsi

nosi nnlinčiuoti negrą.
JONESBORO, Tenn., spalių 

2. — čia gautomis žiniomis, 
Johnson miestely vakar kilo 
riaušių. Didelė minia baltveid- 
žių susirinko prie vietos kalė
jimo ir pareikalavo, kad jai iš
duotų vieną įkalintą negrą. Ka
da ka’ėiimo vyriausybė mi
nios reikalavimą išpildyti atsi-| ya 3,053,093. Taigi kone puse 

užnia- visų valstijos gyventojų.
Aplamai imant, Illinois vals- 

valandą ji bombardavo tijoj gyventojų skaičius bėgiu 
iveržti vidun pastarųjų dešimt metų padidė

jo 15 nuoš. Didžiausias padide- 
i” baltveidžiai jimas išpuo’a Cook paviečių!, 
nnlinčiuoti. būtent, 26 nuoš.

sakė, tai pastaroji savo 
čias stengėsi pravesti spėka. II- j 
goką

nepajiegė.

MADISON, spalių 1. — Wis- 
consino valstijos gubernato-' 
rius Philipp pasiuntė prezi
dentui Wilsonui telegramą, kur 
nurodoma, kad kietųjų anglių 
išteklius Wisconsinc visai bai
giasi. Prašoma, kad federali
nė valdžia darytų atatinkamų 
žingsnių, idant pašalinus “la
bai galimą krizisą.”

ST(M;KHOLM, spalių 2. — 
Du šimtai penkiasdešimts fran- . 
cuzi.1 pabėgėlių, kurie atvyko n^_. 
čionai iš Rusijos, kaip vienas | 
vynus sako, jogei su bolševikais 
kas nors yra labai bloga. Jie sa
ko, kad esama daug ženklų, liu
dijančių apie prisiartinantį ne
ramumą, ypačiai gi tarp Pet
rogrado apskrities kareivių.

LONDONAS, spalių 2. — 
Didžiojo angliakasių streiko gal 
bu?, išvengta. Samdytojų ir dar
bininkų tarybos, kurios buvo 
pairusios, pavyko atnaujinti*. 
Vakar bendra angliakasių ir 
samdytojų komisija buvo atsi
lankiusi pas premierą Lloyd 
George. Po Hgoko pasikalbėji
mo ir darbininkai ir samdyto
jai sudarė kelių žmonių komi
siją, ktfri turės surasti būdą, 
kad pašalinus grūmojantį kri
zisą.

Ekvatorių kompanija reikalau
sianti dvylijkos centų karterio; 
gaso kompanija taipjau reika

linga daugiau.

GAL SKILS FRANCUOS 
DARBO FEDERACIJA.

Laukiama dide'ip ginčų — dėl 
“trečiojo” Tntermacionalo.

[Speciale Naujienų ir Federuotosios 
Presos kablegrama]

ORUJKNAS, Franaija, spalių 
L — Čia dabar laikoma Fran
ci jos profesinių, sąjungų kog- 
resas. Kongrese esama stip ių 
susikirtimų tarp kairiosios ir
dešiniosios frakcijų. Kol kas, 
tečiaus dar susitariama. Vis 
dėlto, ir vieni ir kiti pripažįsta, 
kad susikirtimas pasieks čiu- 
kuo, kuomet bus pašildyta pri
sidėti prie trečiojo Internacio
nalo.

Labai galimas daiktas, kad 
'has klausimos nuves prie sky- 
limo — netik kongrese, bet vi
soje Darbo Federacijoje.

UŽDARE AUTOMOBILIŲ 
DTBTUVES.

Apie penki tūkstančiai darbi
ninkų neteko darbo.

TOLEDO, spalių 1. — Did
žiulė Willys-Overland automo
bilių kompanija uždarė savo 
dirbtuves — neaprubotam lai
kui. Apie penki tūkstančiai dar
bininkų, vyrų ir moterų, nete
ko darbo. Viso palikta tik apie 
du tūkstančiai darbininkų, ku
rie tečiaus dirbs po tris dienas 
į sąvaitę.

900 streikininkų rengiesi ap
leisti Ispaniją.

CHICACO. — Kone visi laik
raščiai dabar ėmė ra‘yti ilgų 
stlaipsnių apie tai kaip visa 
kas pinga ir kaip neužilgio mes 
sugrįšime prie “senų gerų lai
kų.” Bet mes, chicagiečiai, tur
būt susilauksime ko kita Chi- 
cigos elevatorių kompanija jau 
nebepasitenkinanti dešimteen- 
tiniu karteriu. Gaso kompanija 
taipjau nori gauti po dolerį dvi- 
dešim penkis centus už kiekvie
ną tūkstantį kubinių pėdų 
gaso.

Finansininkų rateliuose va
kar pradėjo eiti gandų, kad ele
vatorių kompanija nebegalinti 
deramai varyti biznio; dešimt 
centų jai jau esą permaža. Bu
sią, už rugpjūčio mėnesį ji tu
rinti didelių nuostolių, ir todėl 
besirengianti kreiptis į gerada- 
’ingąją Public Utilities komisi- 
ą, kad ši leistų jai imti po dvy- 
iką centų nuo pasažierio. Rei

kalavimas, sako, bus įteiktas

NEAPOLIS, spalių 2. Mi- 
j andai 

užėmė didelį karaliaus Ema
nuelio dvarą Cardiello’je. Va
kar tenai pasiųsta buris poli- 
cislu ir kareiviu, 
dvaro jie pamate, 
iiaiiSio triobėsio beplevėsuojan- 
ti — raudonoji vėliava. Polici
ją ir kareivius kaimiečiai pasi
tik šauksmais: “Teguvuoja so
cializmas !”

Kareiviams ir policijai einant 
į dvarą, kaimiečiai į juos palei
dę keliatą šūvių ir apbėgę. 
Trįs žmonės areštuota.

Grūmoja generaliu streiku.
TURINAS, spalių 2. — Kad 

kokios 
kilti 
dėlto, 
ii areštuoti keturiasdešimta 
keturis jurininkų fede
racijos darbuotojus, kurie yra 
kaltinami kurstymu darbinin
ku, kurie, jų paklausę, užgrie
bė keliolika pirklybiniu laivų. 
l)a bininkai labai sujudę.•

Vakar Genoa miestan atvyko 
paiskilbusis anarchistu vadas, 
Malusias. Jis atvirai ragina 
dnrbihinkiis mesti darba. ieisu 
vahlžia nesutiks paliuosuoti tris 
areštuotus da bininkų vadus. 
Jeiuu valdžia šito reikalavimo 
neišpiidys ir ieiuu darbininkai 

j m's darbą, labai galimas daik
tas, kad ni’este susidarvs bega
lo rusti padėtis. Jau ir dabar* 
jvvko keli susirėmimai su poli-

| cija.
Anarchistai priešlfngi giutarčiai.

ROMA, spalių 2. —r Anarchis
tai ir kiti radikaliniai elemen
tai labai nepatenkinti' ta sutar
tim, kuros atsiekta bendroje 
samdytojų ir darbininkų atsto
vų konferencijoje. “Mes spiau- 
jame į tą sutartį, kuri siūlo 
bendrą (su samdytojais) kont
rolę dirbtuvėse!” — sako anar
chistai, Malatestos vadovauja
mi. “Ir mes spiaujame!” — pri
taria jiems radikaliniai Italijos 
profesinių sąjungų nariai.

i To neveizint didžiuma darbi- 
butent

Ino, kurį nustatė Italijos Darbo 
Konfederacija. Jisai gi yra toks, 
kad darbininkai apleistų dirb
tuves ir kilusį ginčą sutiktų iš
spręsti bendru abiejų pusių

‘ nusileidimu. Tai, kas jau at-. pietus nuo Azovo juros.

RENGIASI MEST DARBĄ.

Atėję prie 
kad ant vv-

Genoa mieste 
generalis streikas.

kad policija

gali
Tai
no-

Pertraukė tarybas su samdy
tojais.

nieko ne
užsispyrė 
išpildyti 

reikalavi-

[Speciale Naujienų ir Fcderuotosios 
Presos kablegrama]

LONDONAS, spalių 1. — 
Anglių kasėjai nebelaikys jokių 
tarybų su samdytojais. Ilgą lai
ką jie tarėsi, bet nič 
atsiekė. Samdytojui 
ir nieku bildu nenori 
pačių svarbiausiųjų 
mų.

Tarybos tarp samdytojų ir 
darbininkų įgaliotinių todėl pa
iro, ir apie tai pranešta minis- 
terių pirmininkui Lloyd Gerge.
Laikyta ministerijų kabineto 

posėdis.
LONDONAS, spalių 1. — 

Anglijai grūmoja naujas dide
lis krizisas. Veltosios tarp sam
dytojų ir darbininkų įgalioti
nių tarybos pairo. Angliakasiai 
ir vėl kalba' apie streiką.

Vis dėlto, valdžios sferose 
reiškiama tokios nuomonės 
kad streikas gal nekils. Nuosai- 
kusai angliakasių elementas

Bet kol kas dar ima viršų pietų 
Valijos delegacija, kuri spiria
si už tai, kad visi darbininki 
reikn’.avimai butų išpildyti.

Vakar laikyta ministerių ka
bineto posėdis. Kas nutarta 
dar nežinia.

Pražo paliuosuoti MacSwiney’ję

LONDONAS, spalių 2. — 
Cork majoro MacSwiney sesuo 
kreipėsi į Westministerio kar
dinolą prašyumu, kad jis pa
naudotų savo įtekmę paliuosa- 
vimui josios brolio.

MacSwiney jau penkiasde
šimta diena kaip tęsia bado 
streiką.

Tai toks, vadina, “pragyveni- 
no pigumas.”

PIKTADARYBĖS IRLANDL
JOJ.

Ir kareiviai piktinasi militari- 
nės policijos siatftimu.

[Speciale Naujienų ir Federuotosios 
Presos kablegrama]

LONDONAS, spalių 2. — 
Telfeaste ir vėl įvyko naujų 
^uolinių, kuriuos surengė mili- 
vinė Anglų policija, “Blacks 
nd Taus” vadinama. Vienas 
niogus pasekrsta. .
Londono Herald korespon- 

’ ntas Dubline savo laikraščiui 
Š ten praneša, kad vienas ško- 
ų rudimentas, esąs Gahvay’je, 
ndais militarinei policijai pag
aliojęs, būtent, jeigu ji ir to- 
’au užpuldinės ir degins gyve- 
lamuosius butus, tai prieš 
:ą bus panaudota ginkluota jė
ga.

Tenka pažymėti, kad daugely 
vietų reguliari nes kariuomenės 
'išsilaikymas yra girtinas. Pra- 
nešamasias piktadarybes kone 
šimtinai atlieka militarinė poli- 
ija, kuri didžiumoj susdeda 
š demobilizuotųjų oficierių — 
“English gentlemen’nais” vadi
namų.

HUEVA, Ispanija, spalių 2.— 
Kad samdytojai nesutinka iš
pildyti jų reikalavimus, devyni ninku eina kitu keliu, 
šimtai angliakasių, dirbusių 
Rio Tinto apskrities kasyklose, 
nutarė visai apleisti Ispaniją. 
Keliausią j Jungtines Valstijas. 
Visi jie Ispaniją apleisiu apie

i vidurį spalių mėnesio.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Oct. 2, 192C 

. as required by the act of Oct. 6, 19T

Vrangelte paėmė Charkovą.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 2. — Gautomis žiniomis 
generolas Vrangelis paėmė 
svarbų pietų Rusijos mieste 
Charkovą, esantį 250 mylių ’

CHICAGO. — Laikraščių ži
niomis, kainos anglims neužil
go nupulsiančios. Nupulsian- 
Hos todėl, kad visoms reikme
nims kainos taipjau puolan
čios...

NEW YORK, spalių 2. — 
Standard Locomobile kompani
ja vakar čia paskelbė, kad ir ji 
mmažinanti kainas lokomobi- 
lianis.



NAUJIENOS, Chicago, III. Sub'ata', Spaliu 2 3., 1920

Iš teknikos srities
Helikopteras.

Oro laivininkystės srity da
bar daug susidomėjimo paro
doma helikoptero padarymu. 
Manoma, kad tie pagrindai, ku
riais yni padaryti šiandieni
niai, įvairių ryšių aeroplanai 
gali būti sėkmingai pritaikinti Į stinio medžio diržu, 
visai skirtingiems oro laiviniu- Į taisa gana lengvai galėjo paki‘ 
kystūs tikslams. Ligi šiol yra 
žinoma, du tipai naujų laksto
mųjų mašinų, kurių gyvavimas 
ligi šiol daugiau reiškė teori
joje, kaip praktikoje. Tai yra

ornitopteliąs, lakstomoji maši- galėjo kilti j orą ir net palėkti 
na su plasnojamais sparnais ir geroką distanciją.
“helikopteras”, stačiai skren-j 1878 m. prof. Forlanini pil
danti į viršų mašina su verti- statė tą prietaisą geroko dydžio 
kaliniu propeleriu. Pastaroji ir ji pakilo net ligi 42 pėdų į 
turi jau gana seną praeitį. 1784 orą, pakeldama apie 25 sv. vie
ni. du franeuzai Launoy 
Bienvemio demonstravo J’’ra n- I 
euzų Akademijoje porą mažų zni Cornu ir 
i priešingas 
čiųjų propelerių, varomų eln

ią prie-

ir n:h varomajai arklio jėgai.
Paskiausiais laikais fnancu- 

Breguet pastale 
puses besisukau- helikoptery, kurie galėjo pa

tariau jiems ne-

ii į orą.
1842 m. Horatio Philips Ang

luose padare mažą, garu varo
mą helikoptery, kuris taip pat

Ip hoiizontalinain lėkimui.^Pe
reitais metais Amerikos žarna-1 

buvo 
žino- 
prof.

Hc-

aprašyta, kaip 
m u Amerikos 
Crocker’is ir

American” 
du plačiai 
inžinierių, 

dr-as P. C.

Didelis Iškilmingas

KONCERTAS
Rengiamas per dienraštį *
“LAISVA RUSIJA”

(The Daily Free Russia).

Nedėlioję, Spalio lOtą d., 1920
Pradžia 3 vai. po piet.

ASHL AND AUDITORIUM (CARMEN’S HALL) 
Van Burcn & Ashland Blvd.

Dalyvaus simphoninė Orchestra susidedanti iš geriau
siu muzikantų po vadovyste garsaus artisto — kondukto
riaus KARL RECHZEH, taipgi ir garsus operatiški daini
ninkai ir Solistai.

Gerai žinomas Amerikos žurnalistas ir oratorius Įsa ak 
McDride, nesenai sugrįžęs' iš Sovietinės Rusijos, specialiai 
pribus ant šio koncerto ir kalbės apie Sovietinę Rusiją.

Draugai,, atsilankykit ant šio Iškilmingo Koncerto ir 
prisidėkit prie padarymo jo materijališkai ir dvasiškai pa
sekmingu. » t

Tikietai po $1.00 ir po 75c. Juos galima gauti “Lais
vos Rusijos” ofise, 1722 W. Chicago Ave.ir Koncerto dienoj 
Ashland Auditorium.

gana sekiniu-i

tų inžinierių 
ne be įdomių 

visi

teio projektą su 
gaiš išdaviniais.

Kalbant apie 
darbus, duodama 
pastabų apie aeroplanus:
susipažinę su mekaniniu lak
stymu senai žino, kad aeropla
no propeleris yra retaliviniai 
netobula prietaisa, kadangi di
delis nuošimtis mašinų (moto
rų) gaminamosios jėgos dykai 
pražūsta dėl netobulo propele
rio oro kabinimo. Ir juo pro
pelerio sukimasis greitėja, juo 
tas nuošimtis didėja.

Todėl, kad duoti aeroplanui 
pastovumo ore, juo labiau ir la
biau didinama jų sparnų pa
viršius, nes sparnai palygina
mai daug goriau gali -lošti aero
plano laikymo ore rolę, kaip 
patsai propeleris.

Tad sumanyta helikoptere 
paklūsti propelerio mentes spar
nais. Tokia prietaisa buvo

Linksmą Balių su Dovanomis
Nedėlioj, Spalio-October 3 dieną, 1920
MILDOS svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 6J)0 P. M.
Meldžiame visus atsilankyti. Ch. L. V. Choras.

IŠKILMINGAS
FARMERIŠKAS KOSTUMŲ

pamesta. |
Tačiau karo laiku, paaiškė

jus neapsakomai oro laivinin
kystes svarbai ir ėmus skubo
tai gerinti esamosios lakstomo
sios mašinos, vėl buvo sugrįž
ta prie šitos minties, sąryšy su 

savo mėgini- 
ir Hewill’as. 
šičia aprašymą

Rengiamas per
L. S. S. 1-tą KUOPĄ 

_. , , • įvyks
Šubatoje, Spalio-October 9 dieną, 1920 m.

MILDOS SVETAINĖJ, 
3138 So. Halsted St.

Tikietai: Vyrams 55c, moterims 35c, su war tax
Pradžia 8 vai. vakare.

Užkviečia visus atsilankyti,
Rengimo KOMITETAS.

Nekurios iš vidurmiesčio krautuvės išsidirbo

sau reputaciją ant augštos klesos graznų. Mes-gi tu
prof. ’ 

lai atlikti' 
tuos

rime eilę deimantų, laikrodėlių ir šliubinių žiedų, ant

kurių mes padėsim savo reputaciją. Musų kainos yra

tinkamos. PIRM JUS IŠVAŽIAVIMO Į EPROPĄ

PASIIMKIT DEL SAVO MYLIMŲ PREZENTĄ iš

musų stebėtino parinkimo.

atstovaujame Elgin laikrodėliui.

S. A. 1GLOW1TZ
1611 So. Ashland Avė.,

antros durjs į šiaurę nuo aptiekos.

kuria ir padarė 
.mus Crocker’is

Paduodame 
ju padirbtosios mašinos mėgi
nimu. C * .

“Mašina buvo pastatyta ir 
surinkta Ampere Ne\v Jeftey 
valstybėje pereitais metais. Ji 
buvo pastatyta daug anksčiau 
ir skiriama panaudoti1 Didžia
jam Kare su Teutonais. Tačiau 
sustojęs karas netikėtai sustab
dė ir tu mašinų pasirodymą 
praktikoje. Demonstravimas 
tos mašinos parodė, kad ii yra ' • • • • • • ‘ visai savotiškai ir skirtingai 
nuo pirmiau buvusių mėgini
mų pastatyta ir gali turėti prak
tikos reikšmės.

Dr-ui Hevvitt’ui ir 
Crocker’iui pavyko
liktai, griežtai sulaužius 
pradus, kuriais buvo statomos 
to lipo mašinos pirmiau. Ypač ! 
įdomus yra propeleris, pasta
tytas daug vaisingiau, kaip lig 
šiol vis žinomi aeroplanu pro
peleriai. Taip, jog tikrai gali
ma pasakyti, kad šita mašina 
yra raktas išrišimui visos heli
kopteri) problemos.

Dabartinių aeroplanų propc- 
leris, kuris galėtų pakelti 10 
anglų svarų vienai arklio jė
gai, yra retenybė, o tiem dviem 
helikopterų darytojam pasise
kė padaryti tokių propelerių, 
kurie galėjo pakelti 2,550 ang
lo svaru 12O‘/2 arklio jėgomis, 
sukdamiesi 70 kartų per miliu
tą, tokiu bildu vienai arklio jė
gai išpuolė pakelti 20.2 anglų 
svaru, šis mėginimas duoda 
vilties, k id helikopteras greitu 
laiku bus teknikos tikrenybė.

[“Trimitas”].

Puikiausia 5=kių
Veiksmų Drama

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APSVIETA”

Nedėlioj, Spalio 10,1920
C. S. P. S. svetainėje, W. 18-tcs gatves

Chicago, III._____________________
Duris atsidarys 6:00 vai, v. Pradžia 7-tą vai. vakaro 

.... — ■I .............. ■ ■■■»■»■.«—

TEATRALINĖS 
KNYGOS.

: Dabar įvairios draugijos ir teatra
liškos kuopos p r:įdeda rengties prie 
lošimo. Bet kai kurios jų neturi te
atralinių veikalų. Mes Čionai naduo- 

j (lame surašą nurodydami veikalo var
dą, kiek ypatų dalyvauja lošime ir 
knygelės kainą. Kas rengiasi prie 
lošimo, ir neturi knygelių, malonėj

> parašyti mums ir prisiųsti veikalau- 
{ jamą sumą pinigų, tuoj gaus knyge- 
i les.
' SVETIMAS DIEVAS, drama tri

jose veikmėse, 7 ypatų, 28, pus 
lapių ..........................................

SPĄSTAI, vieno akto farsas, I 
ypatos, 22 puslapių ...........

MULKIŲ APAŠTALAS, komedi
• ja 5 ypatęrns ............................ 15c.
NETIKĖTAI. Komedija 3 ak-, .

tuose, 7 ypatų .......................... 10c,
ŽMONĖS. Drama 3jose veikš-

........................ ,. 15c.
1 akto komedija;

................................... 10c.
2 veikmių, 3-jų

drama, 6 yp................ 10c.
GINTARAI. 3

15c.

15c.
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J. BUTĖNO KONCERTAS
IBBBBISBBBHIflllB0SBB!BBBinBHBHfflfflHBBKBBBBBMB4i

Nedėlioj, Spalio (October) 10 d., 1920 m.
PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJ 

1657 Blue Island Avė.

Pradžia S'-.OO vai. vakaro

Gerbiamoji Chicagos ir npielinkSs visuomene: J. Butėnas duos pir
mą Koncertų Chicagoje, ir bus ištikro pirmas. Pertai, kad draugas J. 
Butėnas yra pagarsėjęs dainininkas—solistas, kuris užžavėja publikų su 
savo gerai išlavintu baritono balsu. Po kitus Amerikos miestus J. Bu
tėnas yra davęs koncertus ir visur turėjo didelę pasekmę ir užuojautų 
lietuviu visuomenėje. Kadangi J. Butėnas ant savo Koncerto pasiima 
didelį pluoštą įvairių muzikališkų dainų su kuriomis kiekvieną atsilan
kiusį užžavėja, taigi J. Butėnas yra pasirengęs ir chicagiečius palinks- 
jninti įvairiomis savo dainomis. Apart J. Butono dalyvaus įžymesni 
Chicagos solistai, kaip tai: Soliomija Staniuliutų, Ona Radauskaitč, F. A. 
Jakutis ir didžiulis Ch. L. V. Choras. Tad gerbiamoji Chicagos ir apie- 
linkės publika yra užprašoma ant šio nepaprasto- Koncerto. Po pro* 
gramui bus šokiai iki vėlai nakties prie P. Sarpaliaus C. F. oi’ M. orkes
trus. Rengia Ch. L. V. Choras.

mčse, 8 ypatų 
KNYPKIS.

3 y p.....
NAŠLUTĖ.

paveikslų 
KATRIUTĖS 

veiksmių vaizdelis su dainomis 
ir šokiais, 11 ypatų ........... 15c.

JONUKAS IR MARYTĖ. 4 
veiksmių, 8 yp............ ......... 10c.

MEDICINOS DAKTARAS. Ko
medija 1 veiksmo; 9 yp...... 20c.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO. Dra
ma 3 veiksmų, 11 yp.............  15c.

ŽILĖ GALVON—VELNIAS UO- 
į DEGON. Komedija 1 veiksmo, 
Į 5 yp...................-....................... 10c.
! PIRŠLYBOS. Komedija, 9 ypa

toms .....................................  20c.
PIETRO CARUSO. Iveiksmo 

drama, 6 ypatų......................  10c.
DĖDĖ ATVAŽIAVO. Komedija 

1 akto, 6 ypat............... .........  20c.
PIRMI ŽINGSNIAI. Drama 4
• veiksmų, 11 ypatų ................... 20c.

CONSIL1UM FACULTATIS. 1
B veiksmo komedija, 8 yp.......... 15c.
® AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ

DANTĮ. Juokai 1 akto, 5 y p. 10c. 
PONO FELIKSO ATSILANKY

MAS. 1 veiksmo komedija, 
5 yp, .....................................  20c.

ŠALAPUTRIS. 1 veiksmo ko
medija, 4 ypatų ............... ........ 10c.

SULIG NAUJOSIOS MADOS.
Komdeija 2 veiksmu, 8 yp.....  10c.

PASKENDĘS VARPAS. Pasa
kos drama, 5 aktų; 12 yp..  50c'

VAGIS. 1 veiksmo drama 3 
ypatoms .................................. 15c.

MILIJONAI VANDENYJ. Dra
ma 3 veiksmų, 9 yp.............. 10c.

--------- 1 veiksmo komedija,
4 yp. ................. .......................  10c.

DRAUGAS. 1 veiksmo drama, 
3 yp......................................... 10c.

H

5 MIGLA.*

m 
ra . _ _______

KUN. GRAMULOS RAŠTINY-
H ČIOJE. Komedija 1 akte .....

BOMBA. Komedija 2 aktų, 8 
yp..............................................

PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI. Ko
medija 3 aktų, 9 yp.............  20c.

NIHILISTAI. Tragedija 3 ak- 
, tuose, 29 ypatų .......................... 25c.
PENKTAS PRISAKYMAS. Dra

ma 1 veiksmo, 9 y p...  10c.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI. 4 veik

smų tragedija, 12 yp.............  25c.
GERI AUS VĖLIAUS — NEGU 

NEKAD. Komedija vieno ak-
t to, 7 yp..................................... 15C.

SVIRČIAI. 1 veiksmo tragedi
ją 6 YP.......................1............. 15c.

CARAS SIBIRE. 1 akto kome
dija, 5 ypatoms ................... 25c.

PERSKIRŲ TEISĖJAS. 1 akto 
komedija, 11 ypatų ........... 10c.

MINDAUGUS LIETUVOS KA
RALIUS. Istorijos paveikslas, 
5 aktuose, 11 yp.....................  25c.

IŠGAMA. Drama 2-se aktuose,
9 YP............................................. 10c.

FARMAZONAI. 3 aktų komedi
ją 14 yp.................................. 50c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. 1 
rkto vaizdelis ir monologas 
Našlaite, 14 ypatų ............... 10c.

AMERIKONIŠKOS VESTUVĖS.
Komedija 2 aktu, 10 yp.

GADYNĖS ŽAIZDOS.
4 veiksmu, 9 vp. .

JAUNYSTES KARŠTIŠ. 
mo komedija-farsas ir 
davimas Pagal Sutartį, 
gas ..................................

ANT DUGNO. Paveikslas 
veiksmų. 15 ypatų ..........

GUMINIAI BATAI. Farsas 
akto, 4 ypatų ...........

SALIAMONO SAPNAS, 
ma dėl 5 ypatų .................

o. s. s. arba šLiŪBiNfi iš
kilme. 1 akto farsas, G yp. 15c.

V^ RŲ VERGIJA. Komedija 3 
veiksmų, 6 yp.........................  20c

SOLOMĖA. Drama 1 akto, 15
>P.................. .<.............................  25c.

PINIGŲ NeR. Vaizdelis iš jau
no dvarininko gvvenimo, 11 vp. 10c 

LEGALIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI.
Tragedija 3 aktu, 17 vp. 10c 

LINKSMOS DIENOS. ‘2 veiks
mu. iš liaudies gyvenimo vaiz
delis su dainom ir šokiais, 12 
ypatų ...................................... ioc.

Al KSO VERŠIS. 1 veiksmo ko
medija, 5 yn.............................  i5c.

MACHBETH. Tragedija 5 aktų, 
21 ypatai .............. 75c

NAUJIENŲ KNYGYNAS' 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

10c.
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Unė Babickaitė North Sideje
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 226 Kuopa rengia

Koncertą ir Baliu
Nedėlioj, Spalio (Oct.) 10,1920

ZWIĄZEK POLEK SVETAINĖJE, 1315 N. Ashland Avė.
Pradžia 6 y. v. Įžanga 50c ir 75c.

PROGRAMAS,
1. Orkestrą po vadovyste ................   Grušo
2. Kalba................................... Dr. A. Montvidas
3. Solo, smuiką, ..........................  Mikas R ūgis

Akompanuoja pijanu p-Ie Aldona Riugiutė
4. Eiles sakys artistas .... Vincas P. Narbutas
5. Solo, daina ...................... p-lė Unė Babickaitė
6. Solo, smuiką, .................  p-lč Irena Sadgvisk

Akompanuoja pijanu p-lč Aldona Riuffiule

7. Solo, daina .............................. A. Chcpaitis
Akompanuoja pijanu p-lė Aldona Riugiutė

8. * Solo, daina ............................ J. A. Lengvinas
9. Extra.

Po Koncertui linksmus šokiai.
Kviečia KOMITETAS.'

.NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl n euž mokėtos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augltos rųšies kalbamųjų mašinų ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra- . 
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainų, nes mums reikia vietos. 
Viktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 

• net po $37.00 ir duosimo dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra molina ir ruda oda, astuo
nios šilko veliūru ir kaurais. Idrtnt jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro
gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite betik $37.00

ut 75 nuošimčius.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 
Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėlioinis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.

NATIONAL STORAGE CO.,
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.

Gerbiamoji publika, nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, 
nes veikalas Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vie
nas iš puikiausių veikalų (iki šiolei) Lietuviškoje kalboje su- 
dramatizuotas drg. Pabarškęs. Kas skaitė apysaką Kapito
nas Velnias, tos, be abejonės gerai supras jo vertę ir nepra
leis scenoje jo nepamatęs, o neskaičiusiems iš širdies pataria
me jį pamatyti, nes tai bus be galo puikus ir žingeidus persta-, 
tymas.

25c.

PAL1KTA STORAGĘ’Y
$35.00

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dideli;s 
Victrola, kaip naujas 
vertas 

$35 
ant 10 
daugel 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

2810 W. Harrison Stn Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

$185, u ž 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų

10c.
Drama 

.............  25c 
1 veiks- 
susižie-

Dialo- 
. 10c. 
4 
. 50c. 
1 
. 10c.

Dra- 
10c.

“ Pirmą Kartą 
Jo Stato Scenoje

Taipgi lošima dalyvauja gabiausios spėkos k. t.: P. Sto- 
gis, J. Šimkus, J. Daugėla, p-lė V. Navikaite, M. Dundulienė, 
J. Gulbinienė, T. Pabarškienė, kiti ir kitos.

Režisierius M. Dundulienė.

Po perstatymui šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS.

/



Spaliu 1920 NAUJIENOS, Chicago, III.

Mums linksma pranešti, kad musų kasieriaus 
sistentas ir Pinigu Siuntimo Skyriaus vedėjas ponas

KORESPONDENCIJOS Jusu Vidurei Suvirin
Saugok akių regėjimą Or. A. R. Blumenthal

RACINE, WIS.

Jocob Goldman
išvažiuoja i Europą, kur jis pagelbės tūkstančiams 
musu kostumerių sušelpti jų gimines sutvarkant 
pervežimą ir perduodant pinigus Lietuvoj.

Ateik ir pasiteirauk kiek pašelpos jus galėsit 
suteikti savo giminėms.SCHiFF&COMPANYSTATE BANK

28 metui patyrimo

Turtas virš 85,600,000.00

12th Street, arti Halsted St.

kylame susirinkime rugsėjo 26 

d. Union Hali salėj nominuota 
kandidatai į centro valdybą. 

į Taipjau įstojo kuopon vienas 
naujas narys Myk. Barauskas.

Tą pačią dieną bažnyti
niame skiepe buvo prakalbos. 
Kalbėtoju buvo iš Lietuvos at- 
v žiavęs ūkininkas, atsiųstas 
Jėzaus vaikelių. Raciniečiai la
bai stebėjos, argi Jėzus butų 
jau vedęs ir turėtų Lietuvoj sa
vo vaikeliu krūvą... Kalbėto
jas “ūkininkas” aiškino, kad 
i; 1 surinkęs aštuonis tūkstan
čius dolerių ir juos pasiuntęs 
Lietuvon: pas Chicago* vi e ir' 
< :b. kleboną turįs padėjęs 600 
<’•»!., ir prie savęs turįs 300 dol. 
Savo prakalboj jis nedaug ką

mano mieli, mano mieli 
iai, ir lt. Išėjus išj salės

Suvalgit^Mąis^7
Ne tas ką suvalgote, bet tas Icą -vidurei suvirin, duoda 
pasekme jusu kunu.

Giaras, sveikas apetitas ir tam tikras dirbimas virimo
organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą 
Esorka

Pasekmingi vaistai dcl ateinančiu j 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dcl nusilpnėtų ir delikatną 
ypatų. Tam tikras .sustiprinimo vais
tas dcl ‘senyvu yptatų.

Kaina 75 centai Į 3 centai taksa, 
arba $1.50 ir 6 centai taksa.
Pardavinėtas Aptekose arba 

rašikite iki

W. F. Severą Co.c‘dI^owapid‘•

Kada kankinies dėl galvos skaudi 
jimo, kada regėjimas silpsta akai 
tant, siunant ar t-olin tŽ i n rimt ---- tad
reiSkia, jog privalote kreiptien I 
manę klausti patarimo dėl jūsų • 
kių; mano 20 metų patyrimas su 
teiks jums geriausj patarnavime 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir GerklB* 
Ligos gydorųa specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

><01 S. Ashland Avė, Chicag 
šerti 18-tos gatvės: 3-čios lnb<>

K am bari s 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašų.

valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak 
vedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d

I SPECIALISTAS 
Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yru 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimą* 

Mes vartojam 
pagerintą Oph 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Medėliomis, nuo 9 iki 12 dieni} 
1649 S. Ashland A v. kamp. 47 Si 

Telephone Yarda 4317 
Boulevard 6437

Vienu Laivu Tiesiai į Libavą
jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos j 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpą laiką.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir Čekius.

Mes turimo šimtais prirodymų už Musų teisingumą

Visais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Avė. Chicago, III.

Tek: Yards 145.

kėtojas esąs visai ne “ūkinin
kas”, bet greičiausiai zakras- 

t i jonas.

Komunistėliai, prisiden- 
<«' L. I). L. I). 65 kp. vardu, 
buvo surengę prakalbas Bim- 
h'i. Be kita ko Bimba Ivirti- 
n )! Kai komunistai užviešpa- 
1: lis, lai šitaip bus: atsikelsi ne
dėlios rytą, nueisi į miestą — 
e ina automobiliu: sėsk ir va- c
/‘nok; nueisi i restoraciją —

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vą ! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, ni u davimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... .Man gėda net darosi!’’

.MAUK. ".Va, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir č lįsti. O tai 
todėl, kad aš vartoju IIUEFLES I”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,,/1; v 1 ... uyj__oiix j,/iciurvi£ 41 VUV3 J3MO14M4 liliVJ 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą ncuiežinčią galvos odą?

“ Reumatizmas Sausgėla. 5
m i
į ' Ncsikankykite savęs skaus- ■ 
g mais, Reumatizmu, Sausgčle. ■ 
m Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu I 
g — raumenų sukimu; nes skau
gi dėjimai naikina kūno gyvybę 1 
y ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUN1) mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 

vonės pasveikę. Prekė 50c per M
‘ j pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

■ Justin Kulis !
■■ 3259 So. Halsted SL Chicago, III. jį

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
— KATOS”, augalais gydyties, R 
UI kaina 50 centų.
■ ■■■■■■■■■■!!■■■■■■ b*

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

Išplaukia Spalio-October 12>tą dieną

HAMBURGĄ
Hamburgas

IR LIEPOJŲ PER ANGLIJĄ
............ $125.00

..................................... $145.00
$5.00 War Tax 
arčiausia Cun

L. I S T U V I S 
VAISTININKAS A. BELSKIS

Nupirko Bischoff’o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

. Tel. Canal 114.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namuti, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Kirktos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS. Pre#.

j 1619 VV. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vainos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 VV. 12th St.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
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r.’ ko
1 uvo

tau ii'kašluos. 
galima pašte

s jautėsi: sako ir bijo, ne 
p, kaip pirma kad Imdavo.

I k omet jis didvyriškai rėkda- 
, \ ' ir galvą purtydavo rėkda- 
1 mus. — M. K.

EDGEWOOD, II J.

surengtos dii- 
Apočio farmoj. 
gos atvykęs A. 

kurio pasiklausyti

šiame miestely lietuvių gy- 
l v ma pusėtinas

: Tridieni buvo
i ■

r> prakalbos M. 
K ribėjo iš Chie.

' T

I b ivo susirinkę beveik visi vie
tos farmeriai. Po prakalbos 
b’vo dar šiaip įvairių pramo- 

ž risiu, o kad farme- 
atsivežę dar ir ūž
ti laiką labai šilin
io. Tikiuos, kad to

kių malonių pramogėlių ims 
ir daugiau rengti.

Laikraščiu čia ateina flau- 
; - nisia Naujienos ir Keleivis, 
Įlipiau Vilnis. Fabrikų pas 
Į r.-.us ne’a, tik farmos. Lietu
vi! farmeriu yra apie keturias- 

!(’?šimt. Visi gražiai gyvena. 
; ž me gera ir nelabai brangi. 
Garima gaut pirkt didelių ir 
mažesnių ūkių.

— 1). Galminas.

Į g •, šokių, 
r" ii buvo

13 RUGSeJO, 1920.
Aušros Mokykloj Šfe 

i skyriai:
1 ) Anglų kalbos.
•J) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
•I) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma 

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

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

Prisirašyti galima visada
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

'f t 1139 lnrtr|»riirtrncr Hlwd < 
VfUpohpr, V ,,o<’

DR.A.A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

[<■ Ofisas: 3354 So. Ilainted St. Chicago 
Telephone- Drover 9693

y Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet
j 7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

į) panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
* trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-
| čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 1

i Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik I

i* 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD. RICHTER O CO.» 326-330 Broadway, New York

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai pri- 

iųsk savo paveikslą, kad atgaivintų mu- 
9 ;ų širdis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 

vra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
? žios ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 

be žodžio. O tamista užganėdinsi save ir 
savo draugus, kad atlankysi musų paveik

slų išdirbystę. J. p. RASHINSKI,
Atlas Art Studio 3202 So. Halsted St.

Parduodame laivakortes i Lietuvą ant geriausių lai
vų, gauname pasportus į trumpą laiką.

Mainome ir siunčiame pinigus pagal dienos kurso, grei
tai ir atsargiai.

Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakaro. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 3 po pietų.

Kreipkitės ypatiškai arba rašykite:

M. Edutis & Co.
5 N. La Salk* St., Room 508, Chicago, III.

Kam be reikalo kentėti? Mano spr
ūdis gydymo būdas išgydė jau daug 

’monių nuo kaspininės kirmėlės, kuri* 
•kvo nebetekę vilties pasveikti.

rūkstančiai žmonių u< no, kad jn 
viduriuosi kirmėlę, u gydosi visa< 
kitokios ligos, dėl t ogi ir neišsigv

<o i
<uo

Kirmėtas ženklai

VAITUS!!, O. D.
Lietuvis Aki t,

OR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
netu kaipo patyręs gydytojas, chi 
argas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
^yrų, moterų ir vaikų, pagal nau 
ausias metodas X-Ray ir kitokiu*- 
lektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1625 W 

' *th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

• r nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal 

Telephonai: J "i“ 367, 
j Naktimis Drexe) 
l 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S Halsted St 
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Dvasia

Žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

kaudCjhnu; jiems rodo;, tartum kas 
gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne 

iri noro, galva skauda, viduriai suki* 
• ję, ausyse ūžia, skauda po krutinę

Kas tokių rimptomų turi, tegul atei 
a pas mane: išgydysiu visai trumpu 
ūku
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaų 

vnj taip ir moterų Patarimai dykai
DR. DICKSON

1645 West 47th Street.
■trp Martbfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakar* 

Nedėliomis nuo trt iki 12 dienų

■■■MMBMMHmMMHBHHMMBa

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgcon

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

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
n inkai ir Kctvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- į 
dai po piet.

DVIDEŠIMTS AŠTUONT METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

rHiengvin> akių įtempimą, kurt 
esti priežastimi galvos skaudėjini' 
svaigulio, akių aptemimo, nervu* 
t u m o, skaudamą akių karšti, atita> 
so kreivas akis, nuima katarakta 
atitaiso trumparegystę ir toliregyN 
fę. Prirenka teisingai akinius. V> 
suose atsitikimuose egzaminavime 

i’ >nui su elektra, parodančia m 
žiausias klaidas. Speciali? atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. N< 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po pic 
Ofisas 1558 W. 47th Su kamps Anhland Avė TeJ Itrove,

DR. R. VVAGNER
Mano specialh gydymą* yra chronti 

kų, — nerviškų ligą.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki >

1553 VV. 47th St
Kampas Aahland Avė.

Pkone Drover 966t

ii». G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kerte 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. 5., BIEJS
tJYDYTOJAS ir CHIKUKGAR

Ofisas 220] W 22n<» St. kampa* 
earittt St Phona Canal 6222 Va 
andos 1 iki 5 vai vakare nue 7 iki 

•» vai vakar* Gyvenimo vieta 8114 
V I2nd St Phon» McKinte* 4988 
'olando* nm 10 iki 12 dieni

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet. |
■BBnuraBKnHHHBHaRaBaBBUiT

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III 

Phone: Humboldt 5849
/"■ 1 " ' '

Tel. Austi n 737
DR. MARYA 

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrjžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedSldienius.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENT1STAS 
2201 W 22nd & So. Lcavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dantistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

M

H

Telephone Yards 5032

9r. M, Stiipnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Dr. M T STRIKOI
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

Tel. Pullmart'342 ir 3180
DR. L E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselandc.

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

j
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naujienos
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Published Daily except Sunday by 
che Lithuanian New* Pub, Co.t Ine.

Edltor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephona C anai 1WC
MXUMmn_tWW.-- į «wm« . e **■»•**••**■■"***'

Subscription Ratas i
$8.00 per year in Canada.
|7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Clase Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiiiant 
nedtldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonasi Canal 1504.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paltu:

Metams.............................  $8.00
Pusei metų -------- . -------- $4.60
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiams.......... ........... L75
Vienam mėnesiui — .. ----- - L00

Chicagoje — per neiiotojusi
Viena kopija --------------- --  - 03
Savaitei ..... .......  18
Mėnesiui...................-..............—- 76

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų:

Metams ..... ................. $7.00
Pusei metų ........................- — 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ,, ,   1.50
Vienam mėnesiui — ... ---- — .75

Lietuvon ir kitur užsteniuoMi
• (Atpiginta)

Metams — $8.00
Pusei metų ........... .............. ,,,, 4.60
Trims mėnesiams — . ............... 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., Oct. 2, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Rusų-Lenkų 
deryboms nesiseka.

Taikos derybos, kurios da-

jos ir Lenkijos atstovų, iki pažeminti Lenkiją sustipri- 
šicl dar nedavė jokių rezul- no joje militarizmo dvasią, 
tatų. j ir dabar jiems patiems rei-

Kalti tuo yra daugiausia 
lenkai. Jie visą laiką sten
gėsi atidėliot derybas; o da
bar, kad jos prasidėjo, jie vi
saip išsisukinėja, kad neda
vus aiškaus atsakymo, ar jie 
priima rusų pasiūlymus, ar 
ne. Lenkai tur-but pasitiki, 

4kad jiems pavyks dar toliau 
nustumti rusus ir užimti to
kias teritorijas, kurių rusai 
nenori jiems pripažinti.

Labai svarbią rolę šitoje 
lenkų politikoje lošia, be abe
jonės, ir jų pienai sulig Lie
tuvos. Jie, mat, nori api
plėšt Lietuvą, atmidami iš 
jos Vilnių. Bet atvirai už
pulti Lietuvą lenkams butų 
nepatogu; visas pasaulis pa
sipiktintų tuo. Vilnių net 
talkininkai pripažino Lietu
vai, o ne Lenkijai. Taigi, no
rint išplėšt Lietuvai Vilnių, 
reikia atlikti tatai po kokiu- 
nors pretekstu.

Ir karė su bolševikais yra 
labai gera priekabė šitam 
tikslui. Eidami ant Vil
niaus, lenkai skelbia, kad tai 
jiems esą reikalinga sustip
rinimui savo fronto prieš ru
sus. Paimdami Lydą, lenkai 
pranešė, kad jie užkariavę 
“bolševikų tvirtovę”!

Jeigu lenkai padarytų tai
ką su rusais, tai šitokiais iš- 
mislais dangstyti savo gro
bikiškas užmačias sulig Lie
tuvos jie jau nebegalėtų. To
dėl jie ir stengiasi užtęsti 
karę su rusais.

O rusai, deja, nepajiegia 
atmušti lenkus. Ta nuomo
nė, kurią daugelis žmonių 
turėjo kelios savaitės atgal,! 
kuomet raudonoji armija bu 
vo priėjusi beveik prie pat 
Varšavos vartų, būtent, kadi 
rusai gali lengvai sutrins-į 
kint lenkus, •— pasirodei 

1 esant klaidinga. Lenkai da
bar ima viršų ant rusų.

To, matyt, nė patys rusai 
nesitikėjo. Kada jiems se
kėsi, jie perdaug buvo pasi
tikėję savim. Ir tas nemo
kėjimas apskaityti savo ir 
priešo jiegas įvedė juos į la
bai stambią klaidą. Jie pra
kišo progą laimėt gerą tai
ką. . ’

Skaitytojai atsimena, kaip 
bolševikai, sumušę lenkus, 

! pasiūlė jiems savo taikos są- 
i lygas. Jos buvo aštrios. Bol- 
i ševikai reikalavo, tarp kitko, 
• kad lenkai nusiginkluotų, 
kad jie sutvertų darbininkų 
miliciją ir išdalintų dvarų 
žemes beturčiams, pirmoj 
eilėje nukentėjusioms nuo 
karės šeimynoms. Tai buvo 
bereikalingas kišimąsi į vi
dujinius Lenkijos reikalus, 
susiaurinimas jos apsispren
dimo teisės. Ir lenkai tam 
pasipriešino.

Kada lenkai vėliaus nu
stūmė rusus nuo Varšavos, 
tai bolševikai atsiėmė kai- 
kuriuos tų užgaunančių Len
kijos nepriklausomybę rei
kalavimų. Bet lenkai, įsten
gę atsispirti prieš rusus, jau 
dabar nenorėjo nusileisti. 
Jie stūmė rusus toliaus. Pa
galios, bolševikai atšaukė 
visus savo reikalavimus, 
prieš kuriuos lenkai protes
tavo. Tečiaus pastarieji da
bar jaučiasi jau taip stiprus, 
kad nė teisingų sąlygų neno
ri priimti.

Bolševikų pasikėsinimas 

kia nuo to kentėti.
Jeigu bolševikai butų bu

vę protingi ir dabartines sa
va sąlygas butui pasiūlę Len
kijai tada, kada jie buvo su
mušę ją, tai taika senai butų 
buvus įvykinta. Ir bolševi
kai dar butų įgiję gerą vardą 
pasaulyje, kad jie nesinau
doja savo pergale priešo nu- 
skriaudimui.

Deja, bolševikai to nesu
prato. Jie eilgėsi panašiai, 
kaip visi militaristai: savo 
taikos sąlygas jie taikė ne 
prie tam tikrų principų, o 
prie tam tikros padėties ka
rės fronte. Kada jie ėmė 
viršų, tai jie reikalavo daug; 
kada priešas pradėjo Jmti 
viršų, tai jie pradėjo nusi
leisti.

Tai yra visai priešinga so
cializmo dvasiai. Ir kaip 
praktika rodo, tai yra ir vi
sai neišmintinga.

MENŠEVIKAI DA YRA 
STIPRUS RUSIJOJE.

Vladivostoko dienraštyje 
“Volia” liepos 30 d. š. m. tilpo 
labai įdomus pranešimas, gau
tas iš Viso Sibiro socialistų-re- 
voliucionicrių partijos apskri
ties komiteto. Jame aprašoma 
padėtis Sovietų Rusijoje.

Be kilų dalykų tame prane
šime pasakojama štai-kas:

“Menševikai yra populc- 
riški tarpe darbininkų. So
vieto rinkiniuose Tūlos mie
ste mcnšcvtikai (kurie yra 
vienintelė valdžios toleruo

jama partija) gavo didžiu
mų paduotųjų balsų, ir bol
ševikai atrado, kad reikia 
‘pataisyt* situacija, pasiim
čiau! į sovietų didesnę atsto
vybę nuo raudonosios armi
jos garnizono. Tuo bildu jie

įgijo didžiumų. Reikia, pa
stebėti, kad tose vietose, kur 
bolševikai tikisi gaut didžiu
mą balsų, jie daro rinkimus 
pagal didžiumos sistemų (t. 
y. taip, kad partijai, gavusiai 
daugiausia balsų, tenka vi
sos vietos atstovybėje, o ki
toms |Mirlijoms — nieko. 
“N.” Red.), — kuomet men
ševikai visur stoja už pro- 
porcionalę sistemų. Taip bu
vo, pavyzdžiui, Charkove. 
Sovieto linkimuose Maskvo
je menševikai taip pat laimė
jo, ir jeigu jiems pavyko iš
rinkti labai maža skaičių at
stovu, tai tiktai ačiū bolševi
kiškai tvarkai. Kuomet, pa
vyzdžiui, tapo patirta, kai| 
Aleksandro gelžkelio centras 
išrinko Martovą (menševikų 
vadą. “N.” Red.), tai rinki
mai lapo atšaukti ir darbi
ninkams sumažinta maisto 

porcijos. Tuomet Martovas 
parašė asmeniškų laiškų Le
ninui, grūmodamas pranešti 
epie tų atsitikimą Europos 
dai bininkams: tiktai ačiū 
tam, rinkimai lapo pripažin
ti ir darbininkai vėl perkel
ti j normalių porcijų sąra
šu. Charkove menševikai1 

gavo milžiniška balsų didžiu
mų. Socialistų-revoliucio

nierių partija visai negali da
lyvauti rinkimuose, kadangi 
jai yra atimtos visos teisės”.

t

Dabar skaitytojai gali supra
sti, kodėl bolševikai, turėdami 
mažumų Rusijos darbininkų 
tarpe, valdo juos. Vienoms par
tijoms jie visai neduoda tei
sių, o kitoms partijoms jie at
ima teises kiekvieną kartų, ka
da jos rinkimuose paima viršų 
ant bolševikų.

Kelkis savaitės atgal mes 
perspausdinome bolševikų va
do, Zinovjevo, žodžius, kuriais 
jisai prisipažįsta, kad vienoje 
didelėje dirbtuvėje Charkove 
menševikai gavo du trečdaliu 
balsų, ir kad Charkovo sovie
te menševikai turi 200 atstovų 
iš 1000. Dabar iš to socialistų- 
revoliucionieiių pranešimo mes 
patiriame, kad menševikai vi
same Charkovo mieste gavo 
milžiniška didžiuma balsų. Rei
škia, bolševikai tenai turėjo 
“pataisyt” rinkimų rezultatus 

panašiu budu, kaip Tūloje arba 
Maskvoje.

Kalbėdami apie Zinovjevo 
prisipažinimų, mes, be (o, iš
reiškėme tų nuomonę, kad 
menševikai ima viršų ant bol
ševikų veikiausia ne tiktai 
Charkove, o ir kituose mies
tuose. Ir dabar matome, kad 
taip yra ištiesų. Dideliam pra
monės centre Tūloje ir net pa
čioje bolševikų tvirtovėje, Mas
kvoje, menševikai, pasak to so- 
cialistų-revoliucionierių prane
šimo, gauna (langiaus balsų už 
bolševikus.

Reikia dar pridurti, kad rin
kimai bolševikiškoje Rusijoje 
įvyksta ne slaptu, o atviru bu
du, ranku pakelitmu. Bolševi
kai žino, kas balsuoja prieš 
juos, ir tuos balsuotojus jie 
paskui persekioja. Taigi bal
suot prieš bolševikus yra pa
vojinga. Jeigu, to neveizint, 
daugelyje vietų prieš juos bal
suoja net didžiuma darbininkų, 
tai galima numanyt, kaip Ru
sijos darbininkai “myli” bolše
vikus!

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

METALO DARBININKŲ 
KONGRESAS.

[Iš Federuotosios Presos]

Copenhagen, rugp. 25 (paštu). 
—Pirmas po pasaulinio karo in
ternacionalinis metalo darbinin
kų kongresas ką tik užsibaigė 
čia, vienbalsiai atsišaukdamas | 
viso pasaulio metalo darbinin
kus atsisakyti imti ginklus ve
dimui imperialistinių karų ir 
ypač atsisakyti gelbėti kapitalis
tinėms Europos valdžioms vesti 
karą su Rusijos sovietų valdžia. 
Kongrese dalyvavo 19 delegatai 
nuo 11 šalių.

Rezoliucija taipgi pabrėžia, 
kad tik panaikinimas varžytinių 
industrijoje gali suteikti pasau
liui tikrąją taiką ir todėl kvie
čia visas prisidėjusias unijas or
ganizuoti ir šviesti savo nariui 
toje linkmėje klesų kovos ir įstel 
ginto kooperatyvinės valstybės.

Delegatai nuo šių šalių dalyvar 
vo kongrese: Belgijos, Danijos, 
Vokietijos, Francijos, Norvegi
jos, Austrijos, Švedijos, Šveica
rijos, Cecho Slovakijos, Vengri
jos ir Holandijos. Jie atstovavo 
apie 2,000,000 darbininkų. Dide
lį pasipiktinimą išreikšta delei 
Švedijos valdžios atsisakymo vi
zuoti Rusijos delegatų paspoi- 
tus. Anglijos ir Italijos darbi
ninkų unijos pranešė, kad jos ne
galėjo prisiųsti delegatų, kadan
gi reikia atlikti svarbių reikalų 
namie. Jokios žinios negauta i§ 
Jungt. Valstijų.

Kongresas nutarė perkelti 
centrą iš Vokietijos į Šveicariją. 
Šveicarijos delegatas Kari lig 
bus sekretorių. Pildomasis ko
mitetas susideda iš lig iš Šveica
rijos, Dissman iš Vokietijos, 
Morrheim iš Franci jos ir Hanson 
iš Danijos. Taipjau tapo palik
ta vieta delegatui nuo Anglijos.

Priimta be didelio svarstymo 
Morrheimo rezoliuciją raginan
čią prisidėjusias organizacijas 
daboti, kad 8 vai. darbo dienos 
principas butų išlaikytas.

Sekamam kongrese, kuris į- 
vyks ateinantį balandį, bus iš
dirbti ir priimti nauji organiza
cijos įstatai. ų

JUNGTINES VALSTIJOS.

Kareivini persekioja 
darbininkus. /

[Iš Federuotosios Presos]

Washinglon. — Iš William- 
son, W. Va., pranešama Fedc-( 
ruotąjai Presai, kad prisiųstie
ji į Mingo pavietą federaliniai 
kareiviai pfadeda dar blogiau 
elgties su unistais angliakasiais 
ir už Baldsyin-Felts mušeikas.

Angliakasių unijos distrikto 
prezidentas Mooney sako, kad 
kareiviai saugo streiklaužius. 
Vienas kareivis -apiplėšė strei
kuojantį angliakasį. Kareiviai 
pradėjo areštuoti angliakasius 
ir laukų darbininkus, kurie drį
sta kalbėtis su gabenamais 
streiklaužiais. Turbūt tuo no
rima rasti priežastį paskelbti 
karo stovį ir tuo suardyti uni- 
jQ-

Paskelbus tų žinią, atėjo te
legrama ir nuo kasyklų savi
ninkų, kad- esą angliakasiai ke
lių triukšmą ir riaušes, bet jo
kių pi įrodymų neduoda.

Prigrąsinimas nenuėjo niekais.
[Iš Federuotosios Presos]

Charleston, W. Va. — Pri- 
grųsinimas generaliniu streiku 
visoj Wcst Virginijoj, jei ne
bus atšaukti f odei aliniai karei
viai, nenuėjo niekais. Guberna
torius Cornwell parode 17-to 
angliiakasių distrikto preziden
tui C. F. Kceney laiškų maj. 
gcn. Rcad, prašantį jį iki spa
lių 1 d. ištraukti kareivius. Gu
bernatorius lai Įigi paskelbė, 
kad ištraukus kareivius, Mingo 
paviete šerifas Blankcnship ga
lės pasirinkt ir turėt 1,000 savo 
pagelbininkų. Generalinio strei
ko grųsinimas liko atšauktas ir 
laukiama greito susitaikimo 
Mingo paviete.

Dabar bus atkreipta domė į 
McDowell pavietą, kur unijai 
lapo uždrausta organizuoti an
gliakasius.

Skelbia streiką.

[Iš Federuotosios Presos]
Rochestcr, N. Y. — Mašinis

tų unijos konvencija vienbalsiai 
priėmė rezoliucija, paskelbi- 
nančių generalinį mašinistų 

streikų 58 dirbtuvėse American 
Can Co., parėmimui mašinistų, 
kurie Nęwark, N. J. dirbtuvėje 
streikuoja jau nuo liepos 6 d. 
Nors tapo padarytos kelios 
konferencijos su samdytojais, 
jie atsisako išpildyti reikalavi
mą pakėlimo algos ir panaiki
nimo darbo nuo štukių. Tos 
kompanijos mašinistai jau

streikuoja New Orloans, May- 
wood, III., Oakland, Indianapo- 
lis, Kansas City, Hamilton, Los 
Angeles ir St. Paul miestuose. 
Streiko pašdlpa bus mokanti, 
taipjau ir neorganizuotiems 
mašinistams, kurie prisidės prie 
streiko.

Streiko laimėjimas yra skai
tomas svarbiu dalyku, kadan
gi ta kompanija kontroliuoja 
98 nuoš. blokinių dėžučių pra
monės, todėl bus bandoma pri
kalbinti ir kitus tos kompani
jos darbininkus mesti darbą.

Pritaria šaukimui 
konferencijos.

[Iš Federuotosios Presos]
Scatlte, Wash. — Daugiau 

kaij) 20 centralinių darbininkų 
sąjungų Amerikos miestuose, 
įskaitant Chicago ir Milwau- 

kce, išreiškė pritarimų Scatlle 
Central Labor Council suma
nymui sušaukti nacionalinį dar
bininkų kongresų, apsvarsty
mui būdų ncprileidimo Jungt. 
Valstijoms duoti pagalbos Len
kijai. Daugiau kaip 500,000 
darbihinkų yra atstovaujama 

organizacijose, kurios pritarė 
Scatlte sumanymui.

Veiks visoje šalyje.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. Lcaguc for 
Mutual Aid, kuri siekiasi su
traukti visus pažangiuosius 

darbininkus ir darbuotojus su- 
sišelpimo tikslams ir kuri iki- 
šiol veikė vien New Yorke, da
bar mano pnadėti veikusi vi
soje šalyje. Ji teikdavo įvai
rius patarnavimus, suieškoda
vo (laiba, duodavo legalę pa- 
gelbų, visokius pasilinksmini
mus ir apdraudų nuo ligos, ne
laimės ir mirties savo nariams. 
Jos raštinė yra 138 W. 13th St. 
Lygos valdybon tarp kilų įeina 
Rogor 11. Bald\vin, direktorius 
Civil T iberties Union, Charles 
W. Ervin, redaktorius N. Y. 

Call, Earl M. Humpreys ir 
Etizabeth Gmlcy Elymi iš \Vor- 
kers Defcnse Union.

Renegatai išvirto bepartyviais.
[Iš Federuotosios Presos]

Ncw York. - - Socialistų rc- 
ncgaDi, kurie pasitraukė iš par
tijos delei jos prieš-karinės po
zicijos ir įkūrė Socialdemokra
tinę Lygų, dabar išleido atsi
šaukimą, kad pažangus balsuo
to j iii laikytųsi bepartyviškumo 
ir balsuotų už “gerus kandida
tus’’, nežiūrint kokiai partijai 
jie. priklauso.

Po tuo atsišaukimu tarp ki- 
jų pasirašo Charles Ed- 
ward Russell, William English 
\Valling, A. Simons ir k.

Drabužiai pabrango 300 nuoš.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. - - AmąĮgamated 
Clolhing Workers tyrinėjimų 
departamentas paskelbė, kad 
dabar drabužiai yra 300 nuoš. 
brangesni, negu kad jie buvo 
1911 m. Jei ir butų nupigusi 
medega 20 nuoš., tai drabužiai 
tada’ nupigtų 10 nuoš., bet ir 
tada sankrovos imlų po 50 ar 
60 nuoš. pelno virš išdirbio 
kainos. Pigesnieji drabužiai 
mažiau pabrango, bet ir pačios 
piginusios rūšies drabužiai pa- 
brango 231 nuoš. Sugrįžimo iki 
prieš-karinių kaileli nesitikima 
iki tol, kol nebus pakeista vi
sa dabartinė išdirbinio sistema 
dėl privatinio pelno.

Nieko nenuveikė.
[Iš Federuotosios Presos]

Ne\v York. — Specialia po
sėdis No.\v Yorko legislaturos, 
kuri jau antru sykiu pašalino 
išrinktuosius 5 socialistus lc- 
gislaturon, buvo sušauktas vie
natiniu liksiu apsvarstyti butų 
klausimų ir praleisti tokius 
įstatymus, kurie suvaržytų ne
pasotinamus namų savininkus, 
paskatintų budavoli naujus na
mus ir panaikintų dabar esan
tį butų trukumų. Vienok legis- 
laturą nė vieno tų dalykų ne
atliko. Tiesa, ji priėmė 6 ne
aiškius ir mažai! reiškiančius 
įstatymus, kurie, kaip patįs le- 
gisla toriai prisipažįsta, nieko 
neatsieks ir padėtiem nė kiek 
nepagerins.

Priimtais įstatymais tik tiek

__ Spalių 2 d..,

Gydytojams.
Išgydol ligas ir apšviečia! akis, 
Nuo stipriojo vaisto nueina vaikis, 
Ir užmušat nuodais tas ydas visas, 
Kurios žudo jiegas ir gimdo ligas. 
Išraunate daigus silpnumo žmonių, 
Naudojatės, dirbat iš mokslo žinių, 
Sutvirtinę kūnų, atgimdot jausmus, 
Iš gendančių vielų išrauna! skausmus.

Bet kas gi išgydys krutinę tautos?
Kas naikins mikrobus šalies prispaustos? 
Kada apšviestunai vargdienius sujnas?
Kada gi didvyrių pas mus atsiras!
Kas vargstančiai dvasiai išgydys ligas, 
Kas mokslo dirvone idėjas atras?
Kada, o kada gi žmonija suaugs?
Kada gi liuosybės ir laimes sulauks?
Kas pūvančias širdis sugydys, nupraus?
Kas kartų liūdnumų iš sielų išraus?
Kada saldi meilė ant žemės žydes?
Kada gi tie gražus taikai prasidės?!...
Ir kas operacijų liaudžiai darys?
Kas prietarus, burtus iš protų varyK^
Kada ant tamsybės šviesa viršų ims?
Kada gi brolybė, lygybe, užgims?!...
O kas gi išgydys ligotas mintis , 
Ir kas gi jų dvasioj prašalįs naktis?
Kada gi teisybės žiedai pražydės? / 
Kada gi jautriųjų širdžių nebskau/tės?!..

Jovaras.
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nustatoma, kad per ateinan
čius du metus savininkai, nega
lės kelti remtos ir negalės pa
šalinti i.š savo buto žmonių, jei 
jie patįs nepanorės kraustytis.

Visur jaučiamas didelis bu
tų trukumas, bet tą trukumo 
sumažinimui nieko nepadary

ta. Tapo priparodyfca, kad t) 
trukumo priežastim yra buda- 
vojimo medžiagų Irusias, ku
ris negalimai iškėlė kainas ir 
neparduoda medžiagų nė vie
nam konlraktoriui, kuris nc- 
priguli prie irusio. Jei kuris 
kontraktorius bandytų pigiau 
budavoli, jis tampa pašalintas 
iš Irusio ir nebegauna medžia
gų. Apie to Irusio pažabojimų 
tegislatura nė nekalbėjo. Namų 
budavotojų unija buvo pasiū
liusi miestams ir valstijos val
džiai savo pagelbą budirvojime 
namu., bet legislatuna neatkrei
pė i tai domūs. Legislalura 
taipgi nė nesvarstė Central Fe
derated Union of N?w York 
įnešimą, kad namų budivojimų 
prižiūrėtų valstija ir nustatytų 
kainas ant budavojimo med-

LS.S. Reikalai
Naujienų 229 num. (rūgs. 

28) tilpo LSS. Piki. K-to suva
žiavimo tarimai; dauguma jų 
priimta vienbalsiai. Nesu prie
šingas P. K-to tarimams, bet 
kai ką turiu pasakyti.

1) ”Busimo LSS. laikraščio 
vardas turėtų būti labiau sup
rantamas lietuviams darbinin
kams negu “Banga.” “ Banga” 
lietuvių kalboj retai kur tevar
tojamas žodis ir'ims ilgą laiką 
kol jis taps papuliaris; todėl 
kenks laikraščio išplatinimui. 
Mano manymu, turėtų būti 
leista duoti daugiau sugestijų. 
Kodėl negalėtų būti: “Šviesa” 
arba “Musų Ateitis?” ir U.

2) Socialdemokrato platini
mu gali užsiimti ir atskiri as
menys (pav d. J. B. Aglinskas', 
Chicago, persisiundina kiek tik 
reikia ir kas nori gali gauti kad 
ir platinimui). O administraci
ja tik skolų padarys. Bus taip, 
kaip buvo su platinimu “Žari
jos”: įneigas paskelbdavo cen
tais, o išeigas desėtkais doleriu. 
Ir kažin, ar po šiai dienai nė
ra skolingi sųjungiečiai Lietu
vos draugams už “Žarijų“ ir ki
lus lail-r raščius.

3) Nutarta mokėti ddminis- 
trhtoriui alga, pradedant su 1 
diena spalio, laipsniškai, taip, 
kad už vasario mėnesi ateinan
čių metų mes jau mokėsim ad
ministratoriui $25.00 savaitė
je. Bet iškur tų pinigų imsime? 
Ar užtikrina kas, kad lig tuo 
laiku LSS. jau darys kokį biz
nį? Užtikrinimo nėra. Tiesa, P. 
K-tas kalba apie išleidinėjimų 
laikraščio, gavimą kuodaugiau- 
sia sfydliįmų, išdirbinių dirvos 
busimam laikraščiui. Bet ar vi
sa tai įstengs išdirbti musų P. 

komitetas? Pild. k-tas is 
atsišaukimą į narius, tai ir 
viskas. Tai ką imi daryt nariai 
su tuo atsišaukimu? Nariai nie- 

' ko kita negali daryti, kaip tik 
i tai, ką jie daro dabar. Ir dabar 
- LSS. nariai kur ir kiek gali
dirba L. S. S-gai ir aplamai so
cializmui. Tečiaus daugely at- 

ivejų jie yna persitpni vesti vieša 
! agitaci jų už socializmą. Rcika- 
jlingta pilnas ir viešas atmuši- 
(mas priešų atakų. Reikalinga 
kalbėtojas, kurs suprastų so- 

i cializmą ir priešų pozicijas. 
Į Tokiam kalbėto jui reikalinga 
i pervažiuoti .skersai ir išilgai 
;Ameriką bent porų kaitų ir ka
da jau priešo apkasai Ims pa- 
ardyli, tik tuomet galima leisti 
žygiuotojus užimti pozicijas, 
kurias laikė jiriešis, o ne pir- 
miim. Todėl aš laikausi to su
pratimo, kad LSS. P. K-tas įli
ejo pajieškoti kompententiš- 

ka klibėtoia, surengti maršrutą 
stiprinti esančias kuopas bei 
tverti naujas. Dabar laikas pa
togus: ir oras atvėsta, ir rinki
mų kompanija — tat žmonės

j labiau domėjasi.
Pradžia maršruto butų bu- 

i vę galima' atidaryt kad ir pa
rinkus aukų. Nors musų nariai 

, ir taip jau daug aukojo, bet 
tvirtai tikiu, kad butų ncatsisa- 

! kę nė šiam reikalui.
—Pius Kaušius.
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Valandos: nuo G iki 8 vakar* 

X-Spioduliai. Phone Annitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052 !

Dr. A. Juozaitis j
DENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- 1 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, t 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111. I
 

- 2 J.1 į   :.J .!HJ, JL--------- JSSSĮ

DR. C. K. KLIAUGA 1

DENTISTAS
1821 So. Halsted S t., Chicago, 111. 

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

Phone Caųal 257



Subata, Spalių 2 3., 1920 
,««l »<• » wo - ^Mb*<*"*MM*M* '■MmUNMNH*

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kas Dedasi Lietuvoj
/■

Kasdien šaukia piniginės pagelbos nuo 
giminių, draugų ir pažįstamų.

■ i T
•'-1
J11

Ateikite musų Bankan

UNI VERS AL STATE BANK
Mes pasiunčiam pinigus Lietuvon j 4 savaites ir pri- į 

statom kvitas su parašu paties priėmėjo.
Mes parduodam laivakortes ant visų linijų į Lietu- j 

va ir iš Lietuvos atgabenimui.
Mes parūpinant pasportus važiuojantiems.
Parduodam draftus ir kitų šalių pinigus pagal die- | 

nos kursą. a
Naudokitės visi, kurie nors ir vėliau norite važiuoti | 

Lietuvon, dabartiniu žemu kursu markių.
Lietuviai pas lietuvius!

Darykite biznį su stipriu valstybiniu Banku.

I Šiame Banke visus reikalus galima atlikti savoj . I 
prigimtoj kalboj.

Padėti pinigai yra tinkamiausiai apsaugoti.
ir juos galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo, g

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halstcd Street, Chicago, Illinois. |

EI

Pirkit Pečius Pas Muša Jeigu 
Nori Sučėdyti Pinigus

Musų krautuvė duos jums daugiausia už jusų,pi- 
nigus. Pas mus rasite didžiausį pasirinkimą geriau
siai padirbtų pečių. Geras pečius duos jums daugiau 
šilumos ir suvartos mažiau anglių.
Užganūdinimą gvarantuojam arba grąžinam pinigus

džiausi
rantuojant arba

& $52.00

Kietų anglių šildytojas kuo 
likiausiai padarytas, di- 

įsiiinkimas. Gva- 
inam

Iš VILNIAUS.

šitas tvirtas ir gražiai pa
dirbtas pečius, kietoms ir 
minkštoms anglims kūrena
mas, didžiausias 4 4 
pasirinkimas tik ■ ■ 
____________£____________/

Tavorus pristatom saugiai ir greitai į visas da- N 
lis miesto.

GREENGARD FURNITURE
3131-33 So. Halstcd St.

| kur geriausi tavorai ir žemiausios kainos yra užtik- i
I rintos. a

— ... - . *
Ar esi nuvargęs? Ar jauties blogai? 

Ar neturi tikro apetito? Turėk po ranka 
butelį

Ledco Medicinai
Stomach Bitters

Padarytas iš žolių šaknų ir žievių vartoja
mųjų medicinoj senose šaljse. Geriausios nete
kus apetito, negromuliavimo, turint gasų ir vi
sokių kitokių pilvo priepuolių. Priimnus gerti, 
šaunus tonikas ir pasekmingas paliuosavimui vi
durių. Parsiduoda visose pirmos klesos krautuvč- 
se. Esant medicinišku produktu, visur bile krau 
tuvėj galima parduoti jį. Jeigu jūsų kradtuv- 
ninkas neturi jo, tai pareikalauk pamčginimui 
butelio, penktadalio galiono, prisiųsdami money 
order ant $1.75. Arba bus pasiųsta C. O. D. 
už $1.90.

THE LEDCO BITTERS CO.
Dept. K. 2154 Lincoln Avė., Chicago, III.

Reikia agentų.

Koncertas. — Rugsėjo 5 d. 
Vilniuje pirmą kartą buvo bro
lių Petrauskų koncertas. Visų 
žinomas lietuvių giesmes kom
pozitorius dainininkas ir piano 
palydovas Mikas Petrauskas 
pats šį kartą nedainavo. Bet 
dainavo jo brolis artistas Kip
ras Petrauskas ir solistas Anta
nas Sodeika.

Milžiniška dainuotų veikalų 
dalis buvo Miko Petrausko 
kompozicijos; tai grynos lietu
vių liaudies melodijos. O kad 
jos dainavo toksai dailininkas, 
kaip Kipras Petrauskas, tai tos 
melodijos netik patraukė klau
sytojus, bet sužavėjo, hipnoti
zavo. '

Be Miko Petrausko kompozi
cijos dar buvo dainuojama kai 
kas Šimkaus ir Moniuško 
“Temsta dienielė.”

Kaip girdėti, Mikas Petraus
kas ruošiasi kurti Vilniuje ope
retę, o vėliau — operą.

Koncerte buvo atsilankę ne 
vien lietuviai, bet ir Vilniaus 
žydų daug buvo.

[Viln. Aidas.]
Kolera Vilniuje.

Bolševikams dar neišsikraus- 
cius jų tarpe buvo du kolonas 
susirgimu. Dabar staiga liga 
pradėjo plėtotis mieste ir yra 
jau užkrečiamųjų ligų ligoni
nėj 32 kolera sergančių, be to 
4 mirė. Atsilankęs sveikatos 
tlirektorius d-ras J. Bagdonas, 
ištyręs padėti, patarė magistra
to gydytojui imtis arštresnių • 
priemonių kovai su epidemija. . 
Paskyrė Vilniaus ir apskrities 
gydytoju d-rą D. Aleseiką ir Į 
pavedė jam suorganizuoti visą . 
valdžios akciją kovai su ta bai
sia liga.

Geležinkelio turtai ir 
darbininkai.

Pirmą kartą bolševikams at- 
pludus į Lietuvą, Vilniaus sto
ties ir geležinkelio srities dar
bininkai neleido išvežti nei ma
šinų, nei šiaip jau geležinkelio 
turtų. Tuomet bolševikai, pasi
barę kiek, nusileido, pildydami 
darbi ninku norus. Geležinkelio 
dirbtuvės ir turtas liko neišga
bentas iš Lietuvos.

Lenkų okupacija buvo daug 
skaudesnė. Lenkai gabeno iš 
Lietuvos visa, ką tik galėdami. 
Jie išvežė visas Vilniuje ir vi
suose Lietuvos rytuose esamą
sias mašinas. Nepaliko jie ir 
geležinkelio dirbtuvių, kuriose 
dirbo apie 1,000 darbininkų.

Ir lenkams kai kurie darbi
ninkai norėjo pasipriešinti — 
neduoti draskyti dirbtuvių. Bet 
lenkai neklauso. Jie atsivedė 
kariuomenės buriį, atsigabeno 
ii svetur darbininkų ir išgrobė, 
ką galėjo.

Ko nesuspėjo išvežti lenkų 
valdžia, aą pribaigė bolševikai

Dabar Vilniaus geležinkelio 
darbininkai lieka be darbo, nes 
nebėra dirbtuvėse mašinų.

[Viln. Aidas.]

ŠVENČIONYS.

čia lenkų ponai, gana ilgai jie 
dirbo. Paskui bolševikai siuntė 
čia specialius agitatorius. Nie
ko nenaudojo. Iš tų pačių mu
sų žmonių randas nepaprastai 
veiklių žmonių. Vietos savival
dybes visur tvarkos ir darbo 
tveriasi. Mokyklos dygsta, kaip 
grybai po lietaus. Veikiai už
miršime musų priešininkų pa
darytas skriaudas. Apie lenkų 
ponų ir bolševikų valdymą vei
kai liks tik kartus atsiminimas.

[Viln. Aidas] Adata.

VARĖNOS.

Vaikiokų, Rudiškių apygar
dų gyventojai nusiminę, kad 
lietuvių visuomenė maža do
mės kreipia į šį nesenai atva
duotą iš lenkų ir bolševikų val
džios kraštą. Sako, kad Kauno 
ponams, ponaičiams ir pane
lėms, tur būt, labai gera tupėti 
šiltose gūžtose, ir jie nesirūpi
na, kad Lietuvos rytai lieka be 
lietuvių inteligentų. Kur din
go tie pionieriai1 — liaudies mo
kytojai, kurie 1905 m. veržte 
verždavos į Kauno ir Vilniaus 
atvaduotas iš rusų mokyklas? 
Kur dingo šaulių sąjungos in
struktoriai, kurie nuolat daro 
susirinkimus Kaune, Šauliuose 
ir kitur?

Lietuvos rylai, kaip ir ankš
čiau lieka be žinių, be laikraš
čių, be knygų, be mokyklų.

Visoje Trakų apskrityje ne
daroma jokios organizacijos. 
Žmonės labai laukia šauliu są
jungos instruktorių atvykstant, 
bet negali sulaukti.

rPftrp Varėnos ir Valkininkų 
stočių bolševikų evakuotės lai
kais nuvirto nuo bėgių trauki
nys, susidedąs iš 70 vagonų. Ge
ležinkelio rcikos buvo atsukin- 
tos ir išmėtytos. Sako, kad lai 
buvęs vietos žmonių darbas, 
kurie nenorėję, kad javus vėž
ių iš Lietuvos į Rusiją, bet ga
lėjo ir bet kas traukinio pages- 
Ii. 7 vagonai su grūdais visai 
sudužo. •-Užtilusias vienas kon
duktorius. Bolševikai, išsigan
dę, išbėgiojo Lydos pusėn.

Prie traukinio buvo prika
bintas labai puikus salon-va- 
gonas, kuriame važiavo bolše- 
vtikų vyriausybė. Jame rasta 
pamesti bolševikų valdininkų 
krepšiai su vogtais daiktais: 
auksu, sidabru, briliantais, ma
nufaktūra. Pribuvusi musų ka
riuomenė likuosius daiktus pa
ėmė savo globom Saloų-vago- 
nas ketinama uždėti ant siau
resnių ratų, kad tikiu Lietuvos 
geležinkeliams, ir siųsti į Kau
ną Lietuvos ponams važinėti.

[Viln. Aidas] St.

Pbipš įmokėtif

Lietuvoje•Jf

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

Pinigus gavo:

Pagaliau susilankomą savų
jų. Lietuvos kariuomenę vi
sur sutikome neapsakomai di
deliu džiaugsmu: su gėlomis, 
su duona druska ir meiliomis 
kalbomis. Vienur kitur atvy
kę organizatoriai padeda mums 
tvarkylis ir kurti vielos savi
valdybes. Ir nuostabu. Buvo

Aryso stovykla.
Prūsų Lietuvių Balsui rašo:
Musų miestelis yra didis bol

ševikų abazas pastojęs. Dvi die
nas ilgai stūmės jie Kolonos 
plentu nuo Johanisburgio ant 
Aryso. Bolševikų tame abaze 
yra didis chaosas. Toli ir pla
čiai matyt rusų šėtros, pana
šiai kai koks milžiniškas skruz
dynas. įvairiausių žmonių ty- 
pų čia matyt: gudai, baliai, ka
zokai, kirgizai ir kalmukai ra
miai sėdi prie savo ugnių. Nuo 
ilgų kovų jie jau atsilsėję ir 
ima duonos j ieškoti, kurios jie 
jau trys dienos kaip negavę. 
Dėlto jie klausinėja kiekvieno 
civilislo, būriais traukia, jie per 
miestą ir reikalauja “klieba”,

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

O. Ramanauskienė Iz. Šidlauskas
M. Cukurienė M. Juškevičienė
N. čiapas M. Žilinskas (nebilis)
II. Bruzgienė M. Brinevičienę
J. Daunbra M. Danilevičienė
U. Mažonienė Jonas Grigas
K. Dočkus Vienybės Redakcija
O. Ketvirtienė J. Onušaitienė
Just. Koja J. 'Bridžiulaitis
J. Ančas i! D. I. Karalis
M. Kragyčia J. Rameško
D. Blumas P. Ružela
Z. Vasiliauskas J. Miklauskas
J. Grigaitis Al. Mikolauskiutė
J. Cvirkienė V. Paulauskis
O. Mikniutė J. Ilahorevičienė
Mag. Okunis V. Klimaitis
J. Virbalas M. Kaladinskienė
J. Mikolauskas J. Pranckus
Ag. Dubinskiene K. Venckutonis
A. švirmickas J. Ig. Paleckis
A. Tunaitienė L. Totoraitienė
J. Janavičius A. Šalkauskis
D. Dubendris O. Petraitienė
M. šušienė A. Lukošienė
J. Samaškevičius R. Barauskienė
M. Jusas P. Di^sė
J. Indrelė V. žirgulis
T. Vaitekūnas V. Paulauskis
A. Mikalauckiutė E. Vegienė
J. Samulėnas K. Martusevičienė
Fr. Bieliūnas P. Vosaitienė
A. Labanauskas 0. Gricienė
A. Budria M. Edikauskienė
J. Jurgaitis V. Kerbelis
M. Latušinskienė P. Bagdauskienė
A. Karvelis J. Juodbalis
Berta Telksnies M. širvaitienė
Z. Gentvilaičiutė Košt. Mockienė
A. Vaitekūnas Kaz. Burba
Levusia Valenčius M. Daktaravičienė
Fr. Atkočiūnas K. Firavičiutė
Jul. Domėnienė S. Mitruviene
B. Dubulskienė J. Vizgaitis
V. žebraitis O. Majauskienė
J. šimkevičius J. Gavėnia
M. Kalinauskienė (Andrienė) M. Kondratavičius
M. Kalinauskienė (MatijošienėT. Rypkevičius
A. Steponauckas K. Navickas
K. Bendokaitis G. Petkevičaitė
I. Akelaitis M. Radvilas
O. Vaičiulienė J. Domrakas
K. Jankauskas J. Jasenąs

K.

Iz.

M.

Stukas 
Liutinskas

T. Urzka
V. Solenskis
J. Grigaitis
P. Butkus
J. Bugailiškis
K. Valenčius
K. Vaškys
K. J. Bačionis 
Jovaras
K. Mendelis
O. Orbakienė
V. Junius
V. Vitkevičienė 

Samošiuniutė 
Karsokas 
Kaminskieė 
Jasulaitienė

J. Stankus
J. Valentiejus
L. Lizaitienė
J. Mikalauskas
P. Girštautienė
J. Kalidinskas
J. Mikalauskas
A. Andrikevičienė 
A. Drulė
U. Savarauskienė
J. Daukšas
A. D. Treinis
K. Jankauskas
J. Pikčiunas
O. Padvelikienė
M. šnarskienė
VI. Ališauskas 
Pi'. Grabauskas 
M. Buzienė 
M. Lukoševičienė
P. Bagdauskienė 
J. Bliumas 
Konst. Kairaitis 
Ant. Kaikaris 
Veronika Klimiutė
J. Debesevičius 
T. žilevičia 
E. Girkautienė 
A. Mickevičius

Kačiulis 
Liaukus 
Karčiauskienė 
Kriščiukienė

St.

II.

RANDASI “NAUJIENŲ”KVITAI SU PPAĖMĖJŲ PARAŠAIS
OFISE.

Lietuvos Perkybos ir Pramonės Banke dabar jau e ,anti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greiįiaus išsiųsti ■ tun. muosius 
per Naujienas pinigus j vietas. Lietuvos paštas t gi gei xus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA. ........................ ■

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunįia pinigus Lie
tuvon ir

1

-^Jt._____" 4 ‘V . t. 'į..

KABLEGRAMAIS.
Kablegramos paprastai nueina i Kanuą į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 

išmainomų Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Kalėdos Jau Ateina
SUTEIK DŽIAUGSIMA

Savo giminėms Lietuvoj

Pasiųsk Jiems Kiek 
Pinigų Dabar

Pinigai pasiųsti dabar į Lietuvą per šį didelį valsti- 
jinį banką yra dastatomi tenais į trumpą laiką.* 

Delei informacijų

Pasimalyk su p Rapolu Geču pas langelį No 4

PEOPLES = BAMK
Bankas ant Kampo

47tos ir Ashland Avė. -v w ® SSMhI 
Chicago.

(Tąsa nuo 5 pusi.).

siūlydami kaipo užmokėsiu sa
vo žiedus, laikrodėlius, dagi 
arklius. Kili siūlosi darbui, kad 
užtai gavus pavalgyti. Bot iš 
viso jie pasirodo loki rainys ir 
gero budo, kad sunku įsivaiz
dinti, kaip jie galėjo daryti to
kiu baisenybių, dėl kuriu juos 
kaltina.

Iihiiiiiiiiiiiiiin

ArNori Kad Jusu Gimines

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
ESaMMMI OF CHICAGO ■■■■■■■■■

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

A t d a r a panedeliais ir subatomis iki 8 vai, vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 **<

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier 

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr 
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Maraus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

fciTIZENS STATE BANK]
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK savo sutaupymą tvirtame 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINK;V SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Cicero State Bank 
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources .................................. ......... $1,000,000.00

RANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

Persikėlimo
Išpardavimas

Ateikit pirma musų persikėlimo ir pasinaudokit
dideliais bargenais

ARMY ir NAVY KRAUTUVĖJE 
„ 4713 So. Ashland Avė.

Pačioj stovykloj galima vi
sokiu vaizdų matyt. Vežimai ir 
pnstiebtos šėlios tarnauja jiems 
kaipo gyveniniai. Ant vežimų 
(lyselių kabo džiovinimui iš
plauti drabužiai. Prie ugnių 

sėdi buvusieji kareiviai ir ver
da nuo laukų vogtas roputes 
(bulves). Vienas Dono kazo
kas , su raudonom kelinėm 

verda raudoną buizą ir maišo 
ją su nuhižusiu pypkės kotu. 
Šaly sėdi juodplaukis vyriukas 
apsitveręs su juodu skarmalu 
seną žaizdą. Netoliese sėdi ke
lios Raudonojo Kryžiaus sese
rys ir verda ai batą. Rusvai 
geltonas kalmukas su turkiška 
kepure rymo ant savo arklio ir 
rankioja nuo krutinės nemyli
mus svečius. Netoli guli pa
plautas arklys, kurį rankomis 
drasko ir plėšia sau kiekvienas 
mėsos gabalą. Dagi arklio ko
jas grynai nubraižomos. Vie
na iš rudų švarkų pastatyta 
šėtra dera kaipo raštinė. “Kom
panijos motina“, labai inteli
gentingu veidu, skaitiiuoja ant 
savo ‘•(kailliuojamosios maši
nos ir sulygina rezultatų su 
vardų sąrašu. Prie vienos šėt
ros stovi apicieras ir duoda sa
vo barzdą apkarpyti; jisai siū
lo man savo balną už 500 mar
kių. Vienoj plynoj vietoj yra 
arkliai, kuriuos duoda ūkinin
kams darbui ir šėrimui. Viena 
kazokų, kurs >wtinią arklį pa
sisavinęs, apiciKras nutraukia 
nuo‘arklio ir nagaika pliekia...

Artilerija eilėms suvežta. Ji 
visa yra franeuzų fabrikatas 
Ant vienos išplėstos šėtros sė
di keletas gerai pasirėdžiusių 
komisaru su savo moterims 
Kareiviai į juos nemaloniai 
žvairakiuoja. Vienas gerai vo
kiškai kalbus muzikininkas siū
lo man savo būgnų parduoti. 
Jo motina iš Karaliaučiaus, o 
tėvas rusas. Ilgus metus jis. 

gyvenęs Manheime ir pasaulio 
kare kovojęs vokiečių kariuo
menėj. Dabar jis tarnauja bol
ševikų armijoj. Jis man pa
sakoja, kad rusai labai meiliai 
kalba apie Vokiečių ir Rusų su
sijungimą, idant bendrai kovo
jus prieš franeuzus ir lenkus 
Vienas baltaplaukis, milžiniško 
ūgio Petrapilės juristas pasa
koja man apie bolševikų ar
mijų. Mažiausia kariuomenės 
dalis, taip 2-3 nuošimčiai, esą 
bolševikai, kiti gi tik kariauja 
kaipo rusai prieš žemių godin 
gų Lenkiją. Jiems labai nuo 
stabu atrodo, kad rusai turėjo 
trauktis atgal nuo lenkų, be! 
jie tvirtai tiki, kad galų gal 
rusai vis-tiek laimėsią. Kaip 
tik rusai vėl imsią priekyn žy
giuoti, tai ir jie vėl pereisią ru- 
bežių ir eisią išnaujo kovoti 
prieš lenkus.

Įdomų vaizdą suteikia mums 
vakaras. Girdėt visokių dainų 
ir muzikos balsų. Apielinkės 
laukuose ganosi daug palaidų 
arklių. Kartas nuo karto gir
dėt sargybos šaudymas, kas 
mums tuojau primena, kame 
dalykas. —

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,Q00 drabužių sandėlis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže 
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedoliomif 
8 ryto iki 6 vak. <

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Trumpu laiku gautų jūsų siunčiamus pinigus?

Kad nori keliauti į Lietuvą, tai gali laivakortę pirkti į LIEPOJŲ (Liba- g 
vą). Kad nori pirkti draftą, bile kokios šalies pinigų pagal kasdeninio kurso, 
tai mes jums geriausiai patarnausim.
TEISINGUMAS. — MANDAGUMAS IR PATARNAVIMAS, YRA MUSŲ 1

PAMATAS. H
Verta kiekvienam lietuviui susipažinti su pirmutine Lietuvių Valstijine 

Banka Amerikoj. - ’ S

Metropolitan State Bank

luilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

Ant kampo 22ros ir Leavitt gatvių.

Kapitalas ir perviršis $245,000.00.
Turtas daugiau kaip $1,350,000.00.

VALANDOS: — Kasdieną nuo 9 
įr^val. ryto iki 4 vai. vakare. Utarninkais 
=uir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

$$$$$$$
Laike Musų Metinių Sukatuvių 

Savaites Spalio 6-13 Tiktai
DOVANA DYKAI

Kiekvienam, kuris pirmą kartą pasidės savo 
pinigus į šį stiprų Valstijinį Banką. Jeigu jau esate 
pasidėję patįs, padėkite vardan vieno jūsų šeimynos 
nario. , .

Bankas atdaras Panedėliais ir Seredomis vaka
rais ir visą dieną Subatoj iki 8 vai. vakaro.

CENTRAL MANUFACTURINC DISTRICT BANK
1112 Wcst 35th Street 

Turtas Virš $6,500,000.00
A STATE BANK

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas gale dienos, Spalio 8, 1920, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

TURTAS
Paskolos ir at rėkavi

mai ..................... $1,594,055.93
Perdėtis .............................. 2,085.65
U. S. Bonai ir certifi-

katai .......................... 171,385.71
Municipal ir korp. bonai 780,181.44 
Karės tapimo stampos ..... 832.00
Rakandai ir įtaisos ....... 6,831.56
Real Estate ......................r... 982.75
Revenue stempos ,.............. 157.14
Cash ir kitų bankų sko
los ................................. 497,295.84

SKOLOS
Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis ..........................  10,000.00
Neišmokėtas uždarbis .... 68,359.87
Neišmokėti dividendai ........ 106.00
Palikta taksams ir (procen

tams .......................... 7,899.90 ’
Dcpositų ........................ 2,767,442.26

Viso atsakomybės $3,053,808.03

$1,112,666.48
2,767,442.26

$1,654,775.78

Viso turto ........... $3,053,808.03
Sausio 2, 1918 — depozitai .................
Rugsėjo 8, 1920 — depozitai ................

Užaugo depozitai ..............................
VIRŠININKAI

\SA \VIERSEMA. Prezidentas NICIIOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chns. H. Brandi Asą Wiersema
Herman L. Barnes Gairinęs DeHaan
Theophihis Schmid Nicholas W. VViersema
George Dalenberg Chas. E. Reading Frcderick J.Wicrscma

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Tūrių ge
ra, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
Havo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerų patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. KALSTEI) STREET

Drover 6369.

JIBIIIIIUHIIIIIIIIIIH

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES' 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame j^ 
teismą už pcrkalbčtoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčui

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tol. Yards 145

Graikiškos Serbentus.
Skryniose po 56 svarus, 25 centai 

svaras. Kam mokėti augŠtas kai
nas už razinkas, jeigu serbentos at
sako tam pačiam tikslui.

Prisiųsk pinigus su užsakymu, $14 
skrynia.

THE PILOT GROCERY 
1133 No. 5th Springfield, Illinois 

Bell Phone Capitol 329

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
PrlCmlnio valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3326 So. Halsted St.. Chicago.

Musų Pinigai 
yra padėti 
LIETUVOS

Prekybos ir Pramonės 
RANKOJE 

specialiai dėl 
išmokėjimų Lietuvoje.

Tas užtikrina siuntėją pinigų 
per mus greitu išmokėjimu ir 
pristatymu pilnos sumos priėmė
jui.

Atsiųskite mums Pašto Money 
Orderi, o mes, išmainę ant auk
sinų pagal dienos kursą, išduo
sime musų Money Orderį ant 
Lietuvos Banko, kuri patys pa
siųsite Lietuvon.

Parduodame laivakortes į Lie
tuvą per Hamburgą, Libavą ir 
kitur. Atitraukiame gimines iŠ 
Lietuvos.

Darome daviernastis ir kitus 
dokumentus.

Musų Cent ralis Ofisas yra Chi- 
cagos vidurmiestyje.

Apielinkės gyventojų patogu
mui ofisas atdaras ir nedėlioms.

Visais reikalais kreikitės prie

Baltic Gonsultation Bureau.lnc.
35 So. Dearborn St., 

Chicago, III.

(
Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III. 
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

STATEMENT OI THE OWNER- 
SIIIP, MANAGEMENT, C1RCULA- 
TION, ETC., REOUIRED BY THE 
AUT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912.
Of NAUJIENOS publishcd Daily, 
except Sundayr-at Chicago, III., for 
October 1, 1920.
State of Illinois 
County of Cook 
SS.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforasaid, 
personally appeared K. Jurgelionis, 
who, having been dūly swom accord- 
ing to law, deposes and says tha he is 
the Business Manager of the NAU
JIENOS, and that the following is, 
to the best of his knovvledge and 
belief, a true statement of the owner- 
ship, management (and if a daily pa- 
per, the circulation), etc., of the ato- 
resaid publication for the date shown 
in the\bovc caption, reųuired, by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
scction 443, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. Tha the names and addresses oi 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Pub. Co. 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

ICcIitov I’ivis Gi-iįęsAitis, 1739 So. Hal- 
ste<l St., Chicapo, III.

Managing Editor None.
Business Manager Kleofas Jurge

lionis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the owners are: (Give 
names and addresses of individual 
owners, or, if a Corporation, give its 
name and the names and addresses 
of stockholdcrs owning or holding 1 
per cent or more of the totai amount 
of stock).

Lithuanian News Pub. Co.: K. Gu- 
gis, 127 N. Dearborn St., A. Lalis, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III., J. 
Šmotelis, 1739 S. Halsted St., Chica
go, 111., J. Markus, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III., K. Jamontas, 1739 
S. Halsted St., Chicago, III., J. J. Bag
donas, 1739 S. Halsted St., all of Chi
cago, 111.

3. That the known bondholders, 
mortgages, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort
gages, or others securities are: (If 
there are none, so statė.)

Vincent Giraitis, J. šopis, J. Mar
kus, A. Liutkus, Intertype Corpora
tion, Challenge Machinery Co.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the 
owners, stockolders, and secunty 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hold
ers as they appear upon the books 
of the company. būt also, in cases 
\vhere the stockolders oi’ security hold
ers appears upon the books of the 
company as trustee or in any fidu- 
ciary relation, the name of the person 
or Corporation for whom such trustee 
ir acting, is given; also that the 
said two paragraphs contain state- 
ments embraring affiant’s full know- 
ledge and belief as to the circums- 
tances and conditions under which 
stockholders and security holdels who 
lo not appear upon the books of the 

company as trustees, hold stock and 
i s acting, is given; also that the 
of a bona fide ovvner; and this afiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpa- 
'•ation has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

5. That the average number of 
"opies or ecah issue of this publica
tion sold or distributed( through the 
mails or othervvise, to paid subscrib- 
ers during the six months preceding 

date shown ahove is 19 100. (This 
Information is require<l from daily 
nublications only.)

Kl. Jurgelionis. Busines Manag-or*.
Swom to and subscrihod before me 

this 30th day of September. 1920.
Antony Lalis.

(My commlssion expires March 29, 
1924).
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S. L. A. 36 kp. SUSIRINKIMAS.

tymą, jis atsigabeno medžia
gos iš kitų miestų. Apie tai su
žinojo unija’ ir karpenteriaį 
mete darbą. Namas liko neuž
baigtas. Prie tų visų bėdų, da- 
bar nuomininkai patraukė jį 
teisman, reikalaudami sugrą- 
žinti užmokėtas nuomas. Da- 
ibar Pottingcr jieškosi patarėjų, 
kurie pasakytų, ką jam dabar 
daryli. Gal kas jam patartu
mėt?

savo klientams, j ir pasigyveno prie Jackson par
ko ir važinėjasi automobiliais. 
Pats Bischoff irgi išsikraustė 

į daug puikesnius namus, ne
gu kad pirma gyveno, kol bu
vo nepradėjęs imti nuo žmo
nių pinigus.

Apie Bischoffo biznį, kaip

kuris žadėjo i 
kurie įdės pinigus į jo suma
nymą, atmokėti po kelių mėne
sių visus pinigus su 50 nuoš. 
“pelno”. Keliems jis, tiesa, at
mokėjo ir gaisas apie jį pa
sklido plačiai ir visi nešė pas 

taip kad lokių depo-
Visi S. L. A. 36 kuopos na

riai malonėkite ateiti į kuopos:,, . . 
susirinkimą, kuris įvyks ryto P’ lnn,hlL 
1 vai. po piet, Aušros svetainė-, . .
je. Bus svarbus balsavimai:I00010001 Utt ‘“4» l Jo vc,k‘- 
rinkimai Centro Sekretoriaus 
ir išrišimas referendumu Pric- 
glaudųe N nuo klausimo.

Sekretorius.

NAUJAS PONŽI CHICAGOJE

i- ilų pas jį susirinko apie $15,- iis, taip ir jo agentai atsisako 
jino.nnn, B t tad i į jo veiki- ką nors aiškinti. į-
mą atkreipė domę valdžia ir pa- biznis namų ir serų pardavi- 
norejo sužinoti ar jis tikrai ga- J nė j imas.

iii išpildyti savo prižadus. Iš- 
pradžių d ir Ponzi laikėsi ir sa
kėsi, kad viskas yra gerai, kad 
jis gali visiems atmokėti ir jau 
spėjo nemažai atmokė!, bet pas- 

|kiu jis prisipažino, kad visų 
bet ir 
ir nu
veikė

nors aiškinti. Qficialis jo

'riek dar galima pasakyti 
apie tą biznio ir didelių pilnų 
“genijų“.

Palaidojo ežere ginklus.

Vakar policija sumetė į eže

s

PINIGAI LIETUVON
The Krause State Bankas turi savo atstovą Kaune ir siunčia pinigus 

KAŠTU arbirKABELIU bilc į kokią vietą Lietuvoj. Pinigai bus pristatyti pa
duotu adresu tiesiai į namus.

Siųsk savo pinigus per The Krause State Banką TUOJAU.
Neužmirškite, kad ateina Kalėdų šventės ir gimines jūsų reikalauja pa- 

pelbos.
Musų pinigų siuntimo skyrius suteiks-visas reikalingas informasijas.

KRAUSE SAV1NGS BANK 
1341 M1LWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Netik Bostonas, bet ir Chicago' pinigų, netik su “pelnu“, 
turi finansinius genijus. I be p Ino negali atmokėti 

-----------  Įėjo kalėjimam Ponzi 
Kiek laiko atgal Bostone vei-' daugiausia tarp italų, 

kė finansinis “genijus“ Ponzi,; .Ickis pat finansinis
Jus" atsirado ir Chicagoje, tik 
jis veikia išimtinai tarp lietu- 

Ivių ir lenkų. Juo yra Ray- 
mond J. Bischoff, turintis ofi
sus 110 S. DearboiitSI. ir 2213 
S. Marshall Blvd.

Jis priima pinigus ir po tūlo 
laiko sugrąžina juos su dide
liais nuošimčiais. Nickurie 
žmonės kalba, kad už $100 įdė
tų pinigų jis atmokėjęs po $200 
ir daugiau.

Svarbiausia, 
užtikrinimo 
juo žmonės turi 
si tikėjimą, 
davinėja nė kvitų už priimtus 
pinigus, vienok žmonės neša 
pas jį savo sunkiai sutausotus 
pinigus ir laukia išmokant jų 
su dideliu pelnu. Tarp jo de- 
pozitorių yra ir lietuvių kuni
gų, saliunininkų, šiaip biznie
rių, kurie tikisi greitai pralob- 

bet daugiausia pinigų sune- 
prasti darbininkai. Kitas 

ir paskutinį savo

G'ATVEKARIŲ IR TELEFONŲ 
KAINOS IRGI BUS 

PAKALTOS.

Tel. Itandol ph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidunniestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedčliais iki 8 vakare.

‘ Nedėliomis ofisas uždarytas.

kad jis jokio 
neduoda, vienok 

pilniansį pa- 
Dabar jis nebeiš-

Valstijos komisija rengiasi 
pasitarnauti kompanijoms 
kiek ji spės, pirm negu ji 

busi pavaryta.

suimtuosius. Viso palaidoki ant 
ežero dugno 425 revolverius, 
12 šautuvus^ 40 oro šautuvų, 
20 peilių ir britvų, 20 kostetų 
ir 16 dratinių fiuzų.

žmones miirū nelaimėse 
su automobiliais.

Turtas apie $4,000,000.00. Atdara Utarnike ir Subatoj iki 8 vai. vak. 
iaiBiaiiBBffl
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MELBA
• 'The Cigccr- Supi'eme

10’ 
STRAIGHT

Tel. Yarde 86.74

Mm. A. Michniewich
AKUšr.RKA 

Baigusi Aku
šerijoj! kolegi
ja; ilgai pruk. 
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pital&»e. 
flckndngai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St. Chicaga, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki Ttlai v

Pa-

ti, 
ša jk 
ten sudeda 
skatiką, be jokių užtikrinimų, 
net be jokio paliudymo, kad 
jo pinigai ten yra sudūli. Vie
natiniu užtikrinimu yra vien 
Bischoffo ar jo agento žodis.

Bischoffds turi daugybę agen
tų iš žmonių, kurie gyvena to
se apielinkese, kur jie veikia ir 
pakąsta savo apielinkės žmo
nes, Agentų yra kaip lietuvių, 
laip ir lenkų. Vyriausiu agen
tu yra Karbowski, kinis dar 
tik pora melų atgal dirbo sker
dyklose, bet dabar jau išsi
kraustė is skerdyklų distrikto

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 S t.

Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma
ne su receptais, ar su vaistų reikalais, o aš užtikri
nu teisingu ir maloniu patarnavimu.

Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American 
Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
Fountain’as.

A. KAI ANAS, APTIEKORIUS
^st 120 St., W. Pullman, III.

Tel. Pulbnan 169.

|| Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, Inihrodžių-laikrodėUą, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalboje; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentų: britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1997 So. Halsted St., Chicago, III.

Gaunama žinių, kad ne tik 
gaso kaina bus pakelta iki dau
giau negu $1.25, veikiausia iki 
$1.30 už 1,000 kubirtių pėdų, 
bėgyje ateinančių 6 savaičių ar 
dar greičiau, bet kad taipgi bus 
pakelta kaina gatvekarių, ele
vatorių ir telefono. Dabarti
nės, Lowdeno paskirtosios, pub- 
lic Utilities komisijos laikas 
baigiasi su sausio 1 d., todėl ei
na gandų, kad ta komisija da
rys', viską, kad kuolabiausiai 
pasitarnavus kompanijoms, kol 
dar ji gali veikli ir kol ji ne
liks pašalinta iš savo vietos.

Gaso kompanija savo reika
lavimą pakelti gaso kainą pa
duos už kelių dienų, nes prie 
dabartinės kainos ji negalinti

linu gatvekarių, elevatorių ir 
telefonų kompanijos. Jos irgi 
nori didesnių pelnų ir nepraleis 
progos juos įgyti, kol dar ko
misijoj veikia “savi žmones“. 
Dabar nustatytosios kainos yra 
tik laikinės ir dabar komisija 
nustatys daug augštesnes ir 
nuolatines kainas ilgesniam 
laikui, gal keliems melams.

Unijos organizatoriai 
areštuojami.

Vakar vienuolika vežėjų uni
jos biznio agentų padavė po
licijos viršininkui Garrity 
skundą, kad juos policija bu
vo nelegaliniai areštavusi ir 
laikė juos kalėjime, neįeisite*" 
ma užsistatyti kaucijos ir šiaip 
juos visaip paniekindama, 
tapo areštuoti prie Roselti 
Cream Co. dirbtuves, kur 
buvo nuėję suorganizuoti
žėjus. Atėję du policistai juos 
visus areštavo, nors pats Ko
sėt Ii reikalavo, kad policija jų

Jie 
Ice 
jie 
vc-

viršininkas 
viską “ištirti“.

Policijos 
dėjo

prizą-

Dar vienas Cox.

bus 
kandidatais į Jungt. Valstijų 
prezidentus. Naujuoju Cox yra 
William II. 
kandidatas 
Pa r t y. Jų
prezidentus
baus iš New Yorko. Socialistai 
(kubiečiai vakar išstato kandi
datus į visas III. valstijos vald- 
vieteSi

vienas, bet du Cox

Cox iš St. Louis,
Socialist Labor 

kandidatu į vicc- 
yra Augus t Gili-

Viena beda dar ne beda.

R. A. Pottingcr, 4030 Irving 
Park Blvd. sumanu stalyti di
delį namą. Keturi mėnesiai al
gai jis ir nuomą už vieną mė
nesį priėmė nuo 40 nuominin
kų Kad paskubinus namo sla-

Užvakar Russcll Nelson, 1252 
Picrce Avė. liko užmuštas au
tomobilio, kada jis lipo iš gal
voku rio. Du kili žmonės pasi
mirė nuo žaizdų, kurias jie ap- 
laikė nelaimėse su automobi
liais.

Mokyklos neturi angliai.

Clticagos .mokyklas neturi 
anglių ir buvo nekūrenamos 
per šias šaltas dienas. Mokyk
los nors dar neužsidarė, bet 
vaikai turėjo kentėti nuo šal
čio ir didžiuma vaikų buvo pa
leidžiama nuo pusiaudienio. '

Anglių mokyklos turi tik 
vienai dienai ir jei jų greitai 
nebus pristatyta daugiau, ir 
šalčiai tęstųsi, gali prisieiti vi
sai tūlam laikui uždaryti mo
kyklas.

Mieste abelnai jaučiamas 
trukumas anglių ir daugelyj 
namų prisieina kęsti šalčio dc- 
lei negavimo anglių, bet tikro
jo anglių bado nėra, o už ke
lių dienų podėlis visai page
rės, sako distriklo prokuroras.

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų bei 

teisingų vaistų ar sanžiniškų 
patarimų kaslink gyduolių, teik
sitės kreiptis pas lietuvių ap- 
tiekorih, kuris visokiame reika
le jus pilnai užganėdins.

Su guodone,
J. J. SMAILIS, PH. G.
2210 Jos. Campau Avė., 

kampas Evaline,

Pranešimai

L. S. S. 22 kp. mėnesinis Susirin
kimas įvyks nedėlioj, spalių 3, kaip 11 
vai. ryto Meldažio svetainėj. Visi na
riai prašomi atsilankyti — būtinai. 
Turime daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

Dramatiško Ratelio mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, spalio 3, 
kaip 10 vai. ryto Meldažio svetainėje. 
Visi nariai prašomi dalyvaut.

—Valdyba.

P. P. P. Unijos 604 skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, spa
lio 2, 8 vai. vakaro, Aušros svet. 3001 
So. Halsted gt. Visi nariai būtinai 
turi būti; yra svarbių pranešimų iš 
centro. — Rašt. J. B.

Simano Daukanto Dr-jos svarbus 
susirinkimas bus nedėlioj, spalių 3 <1. 
1 vai. po piet, Mark White Sųuaro 
svet., 29 ir S. Halsted St. Visi na
riai butnai turi ateiti į šį susirinki
mą. — Thomas Janulis, Pirm.

Lietuvių Laisves Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoj, spalio 2, 
7:30 v. vakare, J. Maželausko sve
tainėj, 32op S. Union Avė. Visi 
draugai būtinai turit ateit, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėjimui.

Nut. Rašt. G. šarkaitls.

12 vį 
OTHEtt 
SlZES

Goresni ir labiau malonesni, negu 
ir Jnngvujų Havanos cigarų.

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

I. LEVVIS CIGAR MFG. CO.Newark.HJ.
Lar^est Independent Cįar Factory in The Morld,

JOHN KUCHINSKAS
L a w y .e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, JLL.
Telephonč Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktas 

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 Si<!e ofinas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Ran
kos, 2201 W; 22nd St., Cor. l.earitt 

Tel. Canal 2552.

AR TAVE GALIMA 
APGAUT?

Labai lengva yra apgauti 
nepatyrusį žmogų, kuris pri
ims. šmočiuką gražiai iškirs
to stiklo už deimantą. Tokį 

’ žmogų lengvai’ galima per
kalbėti paimti vartojimui 

1 prastą sutaisymą su nonsen- 
sišku vardu ir gražiai spal- 

ivuotu kibelių, vietoj geri, 
'moksliškai sutaisytų gyduo- 
• lių. Vienok niekas negali ap- 
'gauti gudrų, patyrusį žmo
gų, kuris visuomet žiūrės ti- 

i.kros vertybės. Per trisde-

Rheumatico
Jeigu kenti nuo reumatizmo ir 

da nesi vartojęs RHEUMATICO, 
tas priguli nuo tamistos įgyti 
bonką šiandien. Tamista nusi
stebėsi iš pasekmių.

j v . . . :y . . v.Yra tai vienas iš geriausių ži
nomų receptų. Yra datirta, kad 
tai yra geriausia pagelba žmo
nėms visokiose reumatizmo li
gose.

Kaina labai maža.
Tiktai $1.00.

Vartok šitą kuponą:
Arco Drug Co., 534 W. 18-th Sf.( 

Chicago, III. \
Gerbiamieji: čia rasit $1.00 už kurį 

prisių. kit man vieną RHEUMATICO 
Bonką.

Pavardė ...........................................

Street

City

v ----- -- ------------------ i šimts metu garsus Trinerio
" * £9a

R
S

m 
M

Amerikoniškas Elixiras Kar 
čiojo Vyno priparodė, kad 
visuomet jau pažįsta tikrą 
vertybę šių gyduolių ir ne
duos save apgauti. Tūkstan
čiai ir tulcsta-nčiai žmonių 

j žino, kad T"hierio Ameriko- 
Perkant vaistus jus norite gaut ką mskas Enxiras Karčiojo Vy 

galima geriausius už savo pinigus, no tikrai pagelbsti padidini- 
nes sveikata yra jums , brangiausia . anp(1-Zn nrošnlinn ramu nuosavybė ir jus norite ją.^n^ųgoti. j apeuio, j)x asaiina žarnų
Jums neišpuola bandyti bikokių nau- UZSlkimSimą, Vidurių lSputl- 
jų gyduolių kada jūsų sveikata pa-, 
vojui. Neuropln Stomack Bitters ta- į , . -
po sumanytas 1829 metuose, ir bu- Vlllgumą ir tt. JUSU aptieko- 
vo vartojamas iki šiam laikui, iisįp.i- rjus arfoa gy(jįu0Hu pardavė
jo dideli skaitlių draugi}, r vis gauna . & rn • -1 i
naujų draugų kasdien. Jisi neperga- J JUS Užlaiko InneriO gyduo- 
limas gromulevimo organu sumišimuo
se. Laikykit po ranka bonką jo vi
sada pasinaudojimui prie reikalo.. J s 
padidins jūsų apetitą pataisys jūsų 
gromulovimą, prašalins užkietėjimą, 
nedaleis išpūtimą, kvaitulį, galvos su
kimosi, galvos skaudėjimo, nemigęs. 
Po dienos darbui jus lengvai pasilsė- 
sit ir iš ryto atsikėlę jausitės atnau
jintu, jausitės puikiai ir pilnu ener
gijos. Ne atidėliokite, bet įsigykite 
bonką Neuropin Stomack Bitters šlan- 
dein. Parsiduoda pas jūsų vertelgą, 
arba rašykit tiesiog pas J. B. Sheuer 
Co., 17 West Austin Avė., Chicago, III.

n Tel. Cicero 5968
« DR. A. P. GURSKIS
1 Lietuvio DentiataB
„ 4817 W. 1.4 St. kampas 49 Are. 

CICERO, ILL. . , 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak.

" Išskiriant nedėli’v ir serėdąs.
« 51 ra 3* 5* • 4 J W a i« d 1'13 SI a K13 ra »»

N

mą, galvos skaudėjimą, nėr-

EXTRA PRANEŠIMAS
Visiems Chicagos ir apielinkės 
lietuviams. Turime už garbę pra
nešti jogei bus pigus išpardavi
mas visokių tavorų iš priežasties 
išsikraustymo į naują vietą.

Viską išparduosim už pigią 
kainą. Visokius vyriškus, mote
riškus ir vaikų čeverykus, pan- 
čekas ir visokius auksinius daik
tus.

Neužmirškite atsilankyti trum
pu laiku prie visiems žinomo lie- 
tuvio-tautiečio.

KAz. šIrUš; " 
918 V/est 33 St., 

Chicago, III.

les. Ypatingai artinantis ru
deniui reikalingas yra Tri- 
nerio Linimentas, kuris šutei 
kia greitą pagelbą nuo reu
matizmo skausmų ir Trine- 
rio Cough Sedative, kuris y- 
ra puikiausia gyduolė nuo 
šalčio ir kosulio. — Joseph 
Triner Company, 1333-45 S. 
Ashland avė., Chicago, III.

ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri- 

• sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai plėtojaneiųsių peršali
mo pavojų ir įvairių ligų.
Vartok

ANOLA
goriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, infhienzos, 
skaudančios gerkles, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių, 
centai, taxus priskiriant, 
duodama v aist i rie: č. 
bevertį substitutą, 
kad butų šis parašas:

Kana 7b
Par- 

Neimkit 
Tėmykit,

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

JEI SERGI.
Bet kokia liga : vidurininia ar 

išlaukine; nuo seniai ar tiktai 
dabar pradėjai. Kįpkia nebūtų 
liga, sunki ar lengva; pasitikin
ti ant pagijimo ar nepasitikinti. 
Taipgi lengvos ligos ir trubeliai, 
kaip tai: nervų nusilpnėjimai, 
vidurių nevirškinimai ir plaukų 
visokios įigos; taipgi odos, vei
do ir vis 
ir išbėrimai ir tt. Tiktai du cen
tu prisiųskite stempomis ir var
dą ligos ir dažinok, kodėl aš čia 
taip garsinu ir kodėl šitas gar- 

. Nesigraudin- 
__  Gausi pilną atsakymą. Pa
rašykite pats

JOHN V. AUSLAVIS, 
P. O. Box 119, 
Kingston, Pa.

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insuianve & Foreign
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa
gal dienos kursą.

*... ■—■-■■ui -nu iM>

SyARBUS PRANEŠIMAS.
V

SIMONAS VLADIS
Mirė Rugsėjo 21, 1920. Palai

dotas Foley, Alabama kapinėse. 
Paėjo iš Suvalkij rėdybos, r.uo 
Šakių. Turėjo apie 42 m. am
žiaus. Buvo vedęs; paliko nu 
sunu, Antaną ir Franą ir mo
terį Veroniką. Amerikoje iš
gyveno apie 20 metų. Paliko 
du broliu: vienas dingęs ka
riuomenei, o kitas gyvena Chi
cagoje, bet nežinia jo adreso.

Giminės, pažįstami ir Įrangai, 
malonės atsilankyti žemia i nu
rodytu adresu, pasitariame apie 
velionį.

Jurgis Kurpalius,
' 3210 So. Wallace St.

Chicago, lll.\

L. L. P. Chicago ir apiel. apskričio 
stočių doinai. Kadangi Lietuvos at
stovas p. J. Vileišis kalbėdamas rug
pjūčio 27 d. š. m. Congress viešbūtyj I 
kvietė visus į bendrą darbą be skir
tumo srovių ir partijų; taipgi rugp. 
31 d. Šv. Jurgio svet. atsisveikinda
mas su ^toČių viršininkais kvietė ir 
toliaus dirbti valstybinį darbą, ir pla
čiai aiškino apie naują sumanymą 
steigti Valstybių Fondą, tai kreipiu 
visų stočių viršininkų domą į tai, 
kviesdamas šaukti viešus susirnki- 
mus, kūmose reikėtų perskaityti Val
stybinio Fondo statuto projektas, tą 
pačią1 stoties valdybą patvirtinti arba 
naują išrinkti, ir išrinkti atstovas t 
Steigiamąjį Valstybinio Fondo šuva*-1 .
žavimą, kurs įvyks spalio 8 d. š. m. SUS itaip atrodo... 
New Yorke. Pasiskubinkite, nes sį... Gausį pįlną 
trumpai laiko beliko. i

J. A. Mickeliunas, ,
L. L. P. Ch. ir apiel. Apskr. Rašt. 1 

4410 So Richmond St k

(Seka aut 8-to puslp.)

kūno; visokie pienai

T, Pullman 5432

AKUSEBK*
A. SHUSHO

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

Chicago, Iii.

Phone Bouievard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

4537 S. Ashland
Avė., Chicago, g

Auksybl, ColumbŲos 
Grafonolas ir lietu- 
vilki naujausi rekor
dai.

SwHwae—
r.

0

■u!
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Kaip buvo pirmiau pranešta, 
kad musų atstovas išvažiuos į 
Lietuvą 28 dieną Rugsėjo (Sep- 
tember), tai dėl svarbių priežas
čių likos tas išvaževimas atidėtas 
ant 12 dienos Spalio (October) 
ir čia minėtą dieną 4 valandą po 
pietų musų atstovas Jonas Kaš
tonas išvažiuos iš Chicagos į 
Kauną dėl užėmimo vietos vedė
jo musų ofise Kaune ir kituose 
miestuose per kuriuos ofisus bus 
atliekama sekantįs reikalai. Pa- 
rupinimas pasportų norintiems 
važiuoti į Ameriką, perdavimą 
giminės pinigų, ir visokių iš 

Amerikos siuntinių, suteikimą in 
formacijų apie pirkimą nuosavy 
bes, namų, žemės ir kitokių rei
kalingų Amerikos Lietuviams* 
reikalų.

Todėl jeigu kas turite kokių 
reikalų, ar tai giminių atsiėmi
mo į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems pei'- 
vedimo, kreipkitės į musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu bpdu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus ypa- 
tiškai ant vietos, taipgi musų 
atstovas lankysis po visus Lietu
vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Ture 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės j

FEDERALĖS AGENTŪRŲ 
bendrovės OFISĄ 

666 W. 18th Street, Chicago.



(Tąsn nucu 7-lo puslp.)

Gary, Ind. — L. S. S. 209 Kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, 2 d. spa’ll?» 
2 vai. po pietų, A. Karoso svet. lo2U 
Grant St., Tolleston, Ind. Taipgi tą 
pačią dieną ir toje pačioje svetainėje, 

z 4 vai. po pietų, įvyks susirinkimas S.
L. A. 284 kp. Nepamirškit, draugai, 
atsilankyti.— M. T-kis, Sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
———---- —— (

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Pranciš 
kaus Bukančio ir Švogerio And. Ka- 
minskio. Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Užvenčio parap. Pirmiau gyveno Penn 
sylvanijos valstijoj. Jie patįs ar kas 
kitas, malonės man pranešti, busiu dė
kingas.

KAJETONAS GOTAUTAS 
8621 Ogden Avė., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
MO'IEHŲ

NAUJIENOS, Chicago, III.

PARDAVIMUI ♦RAKANDE NAMAI-žEMĖ.

Subata, Spalių 2 d., 1920

NAMAI-žEMS

Cicero, III. - S. L. A. 194 kuopa 
laikis paprastą savo susirinkimą ne
dėlioję, 3 d. spalio, L8° po Pl«tų, O. 
Tamoliunienės sevt., 1447 bo. 4J Avė. 
ir 15 St. Nariai susirinkite laiku; atsi
veskite ir naujų. Tuoj po susirin
kimo bus kitas susirinkimas, būtent, 
L G. D. 6 skyriaus. Bus ir kalbėto- 
jisktad praneškite savo draugams ir 
ateikite visi. — Pirmininkas.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Fox ir 
giminių. Atsišaukite patįs ar kas Ži
note, malonėkite .irane;»t.i, turiu svar
ba reikalą. Visi gyvena Chicago.

FELĖKS FOX
873 Junction Avė., Detroit, Micn.

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus.

Pastovus darbas.
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP H AIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Puiki čysta

šokoladas Ir

REIKIA l)AHIHXI\M

VYRŲ

PARDAVIMUI bųčemė ir groser- 
nė. Geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj. Priverstas esu greitai par
duoti. Priežastį pardavimo, patirsi
te ant vietos.

1836 So. Halsted St.

PADAVIMUI, saliunas, lietu
vių apgyventoj^vietoj. Biznis iš- 

' dirbtas per ilgą laiką. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

4530 So. Paulina St.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui

kius
sykiu
deda

4 kambarių rakandus, 
arba atskirai, kaip nauji, 
iš trijų šmotų seklyčios
užmokėta $200, parduosiu už

visus
susi-
seto,

FARMOS.
Jei manai pirkti farmą ant kito pa

vasario, tai dabar geras laikas apsi-1 
pirkit, o pasasaryį, jau žinai kur prasi

I dėt gyvent ir pasisėt ką nori. Musų 
kolonija yra puikiausia iš visų kitų

West l’uThnon. — S. L. A. 55 kp. 
susirinkimas įvyks 2 d. spalių, < vai. 
vakaro J. Gruzdžio svet., 722 W. 120 
St. Visi nariai malonėste būtinai at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalu ir užsimokėti duokles.

—A. Statkus.

PAJIEŠKAU savo brolio S. Burins- 
ki<>, Suvalkų rėd:, Zerkenų kaimo. Jei 
kas žinote apie jį, malonėkite praneš
ti, busiu dėkingas.

P. BURI N SKIS
P. O. Box 151

Grant Town, W. Va.

L. S. S. 234 kp. mėnesinis susirin
kimas bus nedėlioj, spalių 3 d., 10:30 
vai. ryto, University of Chicago Sett- 
lement, 4630 Gross avė. Draugai ii 
draugės, malonėkite būtinai ateiti, nes 
turim daug daug svarbių reikalų ap
tarti. — D. Motuše

PAJIEŠKAU brolio Jono Radavi- 
čiaus, paeina iš Ligudų kaimo, Gruz
džių parapijos. Apie 10 metų Ame
rikoje. Dirbo giriose. Buvo kariuo
menėj. Meldžiu n*«siŠRoVti tmrin qv,v. 
bu reikalą ir laišką iš Lietuvos nuo 
tėvų.

J. F. RADAVCTČIUS,

Reikalingas vyras mokąs gerai 
lietuvių kalbą vertimams daryti 
iš anglų kalbos. Darbas prie ap- i 
skelbimų — vakarais — ant vi-1 
sados,.. Alga gera. Kreipkitės, 
laišku ar asmeniškai į Naujienų 
ofisą: 1739 S. Halsted St., Chi-' 
cago, III.

PARSIDUODA Restauranas 
(valgykla) Lietuvių apgyvento] 
kolonijoj ir taipgi visokių kitų 
tautų. Biznis išdirbtas pei’ 

dvyliką metų. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite i Nau
jienų ofisą po num. 146.

buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Hajrison St.
UŽ STORAGE LfčSAS

PUIKIAUSIA PROGA.

VYRŲ PLIENO SANDĖ-
701 So. Edwaixls St., Kenosha, Wis. ILINĖJE TRIOBOJE (WA- 

REHAUSE).PAJIEŠKAU vedusios poros, kuri 
galėtų pridaboti 4 metų mergaitę. 

Duodu šviesą ir ruimą už dyką. Mel
džiu atsišaukti.

L. S. S. 81 kp. susirinkimas įvyks 
Subatoje, spalių 2 d., Liuosybės svet., 

~ 7:30 va-
taipgi n 

partiją

3258 So. Union Av. ant 3 lub iš fronto

1822 Wabansia avė. Pradžia 
kare. Visi nariai susirinkite; 
norintiejį įstot į Socialistų 
kviečiami ateiti.—Komitetas.

Chicago Lietuvių \ yru ( horo balius 
su dainomis bus nedtlioj, spalių 3 d. 
Mildos svet., 3142 S. Halsted gvė. 
Kviečiame publiką gausiai dalyvauti.

— Ch. L. V. Choras.

PAJIEŠKAU savo brolių: Edvardo, 
vėžio apskr., Rozalino par., pirmiau 
gyveno Philadelphia Pa. Paeina iš 
Balnoravos kaimo, Panevėžio apskr. ir 
Smilgių par., Malonėkit atsišaukti pa
tįs, arba kas juos žino pranešti. Tū
rių labai svarbu reikalą.

LONGINAS KUNDROTAS 
10755 Edbrooke Avė., Roseland, III.

S. L. A. 226 kp. susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, spalių 3, kaip 1 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj 1822 Viaban- 
sia Avė. Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes turime daug svarbių reika
lų. — A. Martišius.

PAJIEŠKAU savo švogerio Andrie
jaus Grimo, iš Dulkiškių kaimo, Pane
vėžio apskri., Rozalisno par., pirmiau 
gyveno Bostone. Jo brolis Kazimieras 
yra miręs. Malonėkit atsišaukti pats, 
arba kas žino pranešti.

LONGINAS KUNDROTĄ 
10755 Edbrooke Avė., Roseland, III.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus ne
dėjo i, spalių 3 d., 1-mą vai. po pietų 
Mildos svet. 3142 S. Halsted gtv. Visi 
nariai kviečiami laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyti, 
ypač dėl svetainės pirkimo. Taipgi 
bus renkami darbininkai baliui 10 spa- 
lų. — S. Kunevičius, rašt.

PAJIEŠKAU savo brolių: Edvardo, 
Jono ir Bronislavo- Kundrotų, pirmiau 
"A’vono Phladrphia, Pa. Paeina iš 
Balnoravos kaimo, Panevėžio apskr., 
Smilgų par. Malonėkt atsišaukti 
tįs, arba kas juos žino pranešti, 
riu labai svarbu reikalą.

LONGINAS KUNDROTAS, 
10755 Edbrooke Avė., Roseland,

pa-
Tu-

m.

Pardavimui bučernė ir gro
sernė. Geras biznis ir gera vie 
ta. Lietuvių apgyventoj vie

toj. Turi būti parduota greitai 
ir pigiai. Arba mainysiu ant 

’ mūrinio namo.
GERA MOKESTIS, NAKTĮ J 1834 Canalport Avė.

NIS DARBAS.

DARBAS ANT VISADA

JOSEPH T. RYERSON
& SON,

16th & ROCKWELL ST. RS. duota greitai.

Pardavimui lietuviška kep
tuvė labai geroj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgus laikus. Biz
nis eina gerai. Duoną ir kek
sus parduodame iš krautuves. 
Išlaidų nedaug. Turi būt par-

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kain 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 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 stebuglingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 \V. 35th St., arti Archer

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

Avė.

EXTRA BARGENAS

DOOR 3. 1820 W. 46 Si., Chicago

Jauna pora yra priversta parduo 
5 kambarių rakandus krūvoje ar- 

Grojiklis pianas. Pui- 
valgomojo ir miega

REIKIA Tekitojų — peilių ir 
mašininių peilių. Nuolatinis 

darbas. Gera mokestis.
AMERICAN SAW & TOOL 

WORKS
14 St., netoli VVestern Avė.

REIKIA dviejų vyrų prie truekų ir 
abelnam darbui senų popierų šapoj. 
Taipgi vyro važiuoti vienarklį vežimą. 
Gera alga mokama.

REPUBLIC WASTE PAPER CO.
626 W. Taylor St.

Parsiduoda groaernė ir bu- 
černė visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis -— mirtis moteries ir 
vienas negaliu apsidirbti. Par
duosiu pigiai.

2222 N. Major Avė, 
Hanson Park.

Tel.: Albany 8409

ti
ba paskyriuje. 
kus sėklyčios, 
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisves bonai priima 
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

NAMALžEMfc

Kareivių domei. — Lietuviai ex- 
kareiviai, kurie nedirbate arba ga
lėtumėt išlikti nuo darbo panedėlyj 
spalių (Oct.) 4 dieną, kviečiam daly- 

' vaut laidojime mirusio kareivio Pet
ro Zdanavčiaus. Jo kūnas likosi par- 
gabenas iš Francijos. Taigi visi, ku
rie galite dalyvauti, ateikite užsire
gistruoti Kareivių Ofise by kurį va
karą prieš tą dieną, o kurie negalite 
ateiti į ofisą, bet norėtumėt dalyvau
ti, galite užsiregistruot telefonu: 
Yards 5379.

The Lith. Ex-Soldiers Independent 
Society, Headų. 3402 So. Halsted St.

Aušros Spaudos Bendrove rengia 
prakalbas nedėlioj, spalio 3 d., 2 vai. 
po pietų, Krupo svetainėj, 5001 Ber- 
ring Avė., E. Chicago, Ind. Kalbės 
studentas T. J .Kučinskas. Vietos 
gyventojai kviečiami skaitlingai atsi
lankyti. — Komitetas.

PAJIEŠKAU savo švogerio Andrie
jaus Grinio, iš Dulkiškių kamo, Pane
vėžio apskr., Rozalimo par., pirmiau 
gyveno Bostone. Jo brolis Kazimie
ra ; serga. Malonėkit atsišaukti pats 
arba kas žino pranešti.

LONGINAS KUNDROTAS. 
10755 Edbrooke Avė., Roseland, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU frontinį kambarį su vai-; 

giu ar be valgio. Prie mažos šeitny-; 
nos. Telefonas namuose.

A. DON1LE, -
471 W. 31 St., 2-nd Fl.

Yards 3111.

Liet Moterų Dt-joh Apšvieta teatro 
repeticijos bus šiandie, 8 vai. vakare, 
namuose prie 3240 Emerald Avė. Vi
si lošėjai malonėkite atsilankyti lai
ku. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Pašei pos Kliulftis 
laikys savo mėnesinį susirinkimą su- 
batoj, spalių 2 d., 8 vai. vakare pa
prastoj svet., 1900 So. Union Avė. Vi
si nariai kviečiami dalyvaut.

Rašt. J. W. Panusis.

Cicero. — Lietuvių Namų Savinin
kų Sąjungos susirinkimas įvyks 6 d. 
spalio, J. Neffo svet., 1500 So. 49th 
Avė., kampas 15th St., 8 v. v. Su- 
sirinkitesirinkite visi, nes bus labai 
daug svarbių reikalų.

— A. Balčiūnas.

Brightonparkiečių domei. — Utar- 
ninko vakare, spalių 5 d., V. Sik- 
liaus svet., prie 45th PI. ir So. Rock- 
well st., įvyks didelis visų, be skir
tumo srovių lietuvių susirinkimas 
svarbiu reikalu. Yra Lietuvos atsto
vo p. J. Vileišio atsiųstas didelės 
svarbos pranešimas. Dėlto kviečiami 
visi atsilankyti. — J. A. Mickeliunas.

North Side. —Bijūnėlio vaikų drau- 
giėlės generališkas susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalio 2 dieną. Meldžiame 
visus vaikus susirinkti. —K. Rugiu.

L. S. S. 4 kp. baliaus rengimo ko
miteto susirinkmas bus nedėlioj, 3 a. 
spalių, 10.30 vai. ryto pas d. Adoma- 
vičią. Komiteto nariai, meldžiu būt 
laiku. — Narys.

South Chicago; — Nedėlioj, Spalfų 
(Oct.) 3 d. bus didelės prakalbos F. 
Svvereckio svet., 8756 Houston Avė. So. 
Chicago. Rengia Liet. Am. Rūbų Iš- 
difbimo R-vė. Kalbės bendrovės 
pirm. A. Karsokas. apie Lietuvos rei
kalus. V isus kviečia atsilankyti. Pra
džia kaijx 2:00 po pietų.— Komitetas.

Paiieškoiimai
ASMENŲ JIEAKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Dai- 

or, turiu nuo tėvo laišką iš Lietuvos. 
Malonėsite atsišaukt. ar kas žinot pra 
šom pranešt antrašu:

ROZALE JUZA1TIS
4306 S. Wood St., Chicago, III.

ANT randos 5 kamb. flatas su mo
demiškais įrengimais — $35.00.

Antras, 4 kambarių — $20.00 
2214 Charleston St. (buvo Frankfort).

Arti Oakley Avė.

PAJIEŠKAU bamės ar^a garad- 
žicus, vienam ar dviem automab;- 
liem, tarpe 22 St. ir 17th ir tarpe 
Jefferson ir Peoria St.

Atsišaukit į Naujienų ofisą po No. 
150.

RASTA-PAM ESTĄ
RADAU pinigų. Kas pameta

te, meldžiu atsišaukti pas Juo
zapą Budrikį

3223 Lime St.

KEIKIA DARBININKŲ
MOTF.RV

JAUNŲ MERGINŲ IŠSI
MOKINTI DRESIŲ SIU
VIMO. PROGA IŠMOKTI 
AMATO ATNEŠANČIO 

NUO $30.00 IKI $40.00 į 
SAVAITĘ PO IŠSIMOKI

NIMUI.
MITCHEL BROS.

367 W. Adams Str.

REIKIA moteries abelnam 
namų darbui.

S. URBA,
8137 Gilbcrt Ct.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui, geros virėjos. Skalbti nerei
kia.

Gera mokestis.
Tel.: Hvde Park 6006.

MRS. F. T. WIGGINS
7216 Euclid Avė.

REIKIA
Porterio, naktiniam ir die
niniam darbui. Ateik pas

MANDELL BROS.

PARSIDUODA saliunas, lietuvių Ir 
rusų apgyventoj apygardoj. Biznis per 
ilgus metus išdirbtas. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. Gera proga 
padaryti pinigą.

2744 W. 18th Str.

PARSIDUODA saliunas rusų, lenkų 
ir lietuvių apgyventoj apygardoj. Biz- 
nis išdirbtas per ilgus laikus. Tarpe 

Stato MADISON STR. dviejų bažnyčių: rusų ir lenkų. Biznies 
____________________ _ ______ gerai einasi. Parduosiu labai pigiai. 

4959 S. Paulina St., Chicago, III.REIKTA DARBININKŲ

GELŽKELIŲ BUDAVOJIMO gyventoj vietoj.

SKYRIUJE, 62Kc I VALAN-

DĄ. NUOLATINIS DARBAS.

PARSIDUODA saliunas lietuvių ap 
Biznis išdirbtas pe* 

daugeli metų. Priežastis pardavimo— 
savininkas išvažiuoja į Lietuvą.

1737 S. Union Avė.

ATEIKITE PAS

C. M. & ST. P. RY.
Grane! Avė. & Rockwell St.
REIKIA vidurinio amžiaus 

žmogaus dirbti naktimis. Turi 
suprast angliškai. Pastovus dar
bas.

MODERN LAUNDRY CO.
58 St & Halsted St.

REIKIA
TEAMSTERIŲ IR YADMENŲ 

SCRAP GELEŽIES YARDE. 
ALTON IRON & METAL CO.

2122 So. Loomis St.

Bito
Paprastų darbininkų.
Gera mokestis.
Nuolatinis darbas.

CENTRAL COLD
STORAGE

350 N. Dearborn St

\< H r.viOKIl.i Ai

IŠ PRIEŽASTIES apleidimo Chica
gos, parduosiu savo 7 pasažierių tou- 
ring karą. Mechaniškai gerame pa
dėjime. Gera maleva ir tajerai. $30o, 
arba geriausią pasiūlymą. Ateikit va
karais arba nedėlioj iš ryto.

3101 N. Kimball Avė., 2nd flat.

PARSIDUODA automobilus Buick 
light sijt D. 45 $825.00. Taipgi 7 pas. 
Chalmer’s mastor six $800.00. Ir War- 
ners encyclopydia 25 vai. su 5 vai. 
New Encyclopedic dietionary $65.00. 
Priežastis pardavimo—išvažiuoju į 
Lietuvą. Atsišaukit nuo 4 iki 10 va
karais ir iki 2 po pietų nedėlioj.

STANLEY MITCHELL 
3341 S. Auburn Avė. Tel.: Drover 9183

PARDAVIMUI
PARDUODU kendžių krautu

vę, geram stovy j. Priežastis par 
davimo-r-liga.

469 W. 32 St.
Tel. Drover 3090

AR JUS NORITE PIRK
TI F ARMĄ?

AR JUS NORITE MAI
NYTI SAVO NAMĄ ANT 
FARMOS?

PARSIDUODA saliunas, biznis ge
ras, visokių tautų apgyventoj npielin- 
kej, daugiausia lietuvių ir lenkų. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos

Atsilankykite bile kada.
648 K. 120 St., 

West Pullman, III.

PARDAVIMUI groseme su visais 
stubos rakandais arba atskirai vieną 
grosemę. Pardavimo priežastis —sa
vininkas išvažiuoja į kitą miestą.

4450 So. Hennitage Avė.
S.-KI rijoėsalv-taoishrdlu taoirdluin

PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
stalais, labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sieninės šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga ir aisbaksis. Vieta di
delė, galima padaryti saliuną, bar- 
beršapę arba kitą biznį.

3953 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pia
nas ir registeris. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon.

1942 Canalport Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 
biznis išdirbtas per daugeli metų. Lie
tuvių apgyventoj vietoj. Kas link iš
lygų — susitaikysu ant vetos. Turi 
būti greitai parduota. Atsišaukite:

2901 Emerald Avė.
Blvd. 4283

PARSIDUODA Kepykla. Geras biz
nis. Visokių tautų apgyventa. Pasi- 
naudokit proga. Atsišaukit į Nau
jienų ofisą po No. 149.

RAKANDAI.
PARSIDUODA rakandai sy

kiu ir kambariai pasirandavoja. 
Daiktai dar beveik nauji. Parsi- 
duos visi sykiu ar po vieną; pi
giai. Kreipkitės vakarais.

714 W. 30-th St., 2 fl.

PARDAVIMUI kumoda mie
gamam kambariui, ir kukninis 
pečius virimui ir kepimui.

.1702 Sting St.
Iš fornto, 2 lubos.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) dėl G kambarių. f“ 
fruntruimiui setas, 8 šmotų, 
mam kambariui, aržolinis setas 6 
šmotų. Rakandai dar nauji, 
duosiu pigiai.

2409 S. Union Avė., 
2 lubos.

Per mus galite įsigyti far
mą. Musų farmos randasi 
pietinėje dalyje Illinojaus. 
žemė gera, oras šiltas. Kai
nos neaugštos—.

A. PETRATIS & CO
809 W. 35th St.

Boulcvard 611

m aPARSIDUDA arba mainau ant 
žesnio mūrinį narną, 4 metai staty
tas, štoras ir 4 pagyvenimai, elek
tra, gazas, vanos ir kivi parankamai. 
Randos neša $103.00 į menesį. Galima 
nupirkti su mažai pinigv.

ALEX KASINSK1S 
930 W. 35-th Place.

BARGENAS
Parsiduoda medinis namas pusant

ro pagyvenimo gražioj vietoj. T uri būt 
parduotas greit. Parduoda pats savi
ninkas, todėl pirksite pigiai. Savinin
kas važiuoja Lietuvon. Kreipkitės:

A. P.
10944 Indiana Avė., Roseland.

EXTRA BARGENAS.
Parsiduoda mūrinis namas ano 2 pa

gyvenimų 4—5 ruimų, trįs metai Lt-ip 
statytas. Gazas ir elektriką. Vertes 
7,000 tūkstančių. Parsiduoda tiktai už 
4000 tukstančius. Atsišaukit SubatoJ 
ar Nedėlioj,

F.’ GIRDVAINIS 
4400 So. Kedzie Avc prie Archer Av.

PUIKIŲ ŪKIŲ
WISCONSIN VALSTIJOJ

Dar kartą pranešam draugams, kad 
mes turim labai gražių ūkių už labai 
mažą kainą, kaip tai: 40 akečių, apie 
15 a. po plugu ir aptverta, minas 
staldas, daržine, kiaulininkas, vištinin- 
kas, naujas skiepas, ir kiti maži bu- 
(linkai. Puikus miškas ir ganykla su 
gyvulcis ir padargais. Preke tiktai 
$2200.00. w

Dabar yra geras laikas farmą pb‘K- 
ti, nes viskas yra nuo laukų suvež
ta. Kas reikalaujat farmos, tai ga
lite stačiai atvažiuoti arba per laiš
ką pareikalauti kokią didumo fauna 
nori, o mes tuojaus jum duosim pil
ną atsakymą, žinokit, jog či >nni vis
kas auga ir gali labai linksmą gy
venimą praleisti tarpe savo Tautie
čių musų Lietuvių kolonijoje. F 
mainyk savo gyvenimą kol dar yra 
kas, nes po “bosu” esi vergas ant

Mahagany, 
. Valgo-1 

1 i 6 
sados ir gero niekados nematysi

ONEIDA LAND CO., 
McNaughton, Wis.

Pčt- 
t lai- 

vi-

AUKSO MAINOS DEL 
BIZNIERIŲ.

Nepraleiskite šių pasiulijimų: 
Mes turim du hoteliu, kurie ran- 

kolonijų; netik kitose valstijose, bet ir dusi tokiose vietose, kad neat
būtinai reikia Lietuvių savinin
kų ir kurie norėtų įgyti nuosa- 

i vybę, atnešančią didžiausią pel
ną, tai nepraleiskit šios progos 
ir tuojaus su mumis pasimatykit 
arba laišką dėl informacijos pri 
siųskit, nes mes čionai negalim 
viską išaiškinti. Kainos yra tik
tai $10,000 ir $11,000. Labai 
mažai reikia įnešti, nes yra prie 

, žastis, kad abudu savininkai tu
ri būtinai parduoti. Tai jeigu 

esi tinkantis prie biznio tai šio 
pasiulijimo nepraleisk, nes tos 
vietos į greitą laiką bus parduo
tos. Del platesnių žinių kreip
kitės į

ONEIDA LAND CO., 
McNaughton, Wis.

Michigane. Yra visokio didumo ir 
brangumo gerų fnrmukių ant kurių ga 
Ii netik gyvenimą padaryt, liet ir tur
tą susidėt.

Taippat pas mus gausit tyro me
daus tiesiog nuo Lietuvio ūkės. Tik 
parašyk, o gausi tikrą atsakymą, be 
pagyrų.

M. WALENČIUS
P. O. 96, Kart, Michigan.

PARSIDUODA medinis 4 pragyveni 
mų namas. Rendos neša $42.00 į mė
nesį, turiu parduoti į 30 dienų. Va
žiuoju į Lietuvą.

J. PAULIKAS 
53G W. 33 St.

ANT PADAVIMO NAUJI 
MŪRINIAI NAMAI

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas, visi įtaisymai pagal naujausios 
mados. Gražus sunparlor. štymu 
šildomas, elektriką, vanos, basemen- Į 
tas cementuotas, skalbimui rėčkos, le- ! 
dinyčia, aržuolines grindįs, tamsaus ■ 
mahagany apdirbimai. Rendos neša j 
$160 į mėnesį. $12,500, įnešti $1,500, 
likusius kaip rendą.

1 pagyvenimo naujas mūrinis 6 
ruimų, šiltu vandeniu apšildomai, ce
mentuotas basementas, laundry tubs 
sunparlor didelis gerret, aisbaks, g is 
pečius, viskas po najuasios mados į- 
taisyta, $7000, įnešti $1000, likusius 
kaip rendą.

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis 
namas, štymu šildomas, štoras ir ga- 
radžius, po naujausios mados, visi į- 
taisymai, $12,500, įnešti $2500, liku
sius kaip rendą.

Penkių ruimų Stucko Furnace Heat 
namas cementuotas basementas laund
ry tubs, aisbaksis, elektra, boileris, va
nos, didelis garret, $6250, įnešt 700, 
likusius kaip rendą.

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis 
namas po didelius keturis ruimus, 
maudynės, šiltu vandeniu apšildomas, 
sunparlor, elektra, vanos, cementuotas 
basementąs, laundry tubs, $12.500, |- 
nešti $1000, likusius kaip rendą.

Ant šio special bargeno pasisku- 
binkit kas norite turėti gerų namų. 
Namai randasi ant 79th St. ir Ash
land Avė. ir ant 95th St. ir Michigan 
Rores ir Calumet Avė. Tai yra sma
giausios Chicagos vietos ir geriausios 
transportacijos ir aprubežiuota (res- 
trieted) vieta.

Gausit su kiekvenu namu apdraudi
mo raštą gvarantuojantį visoj Ameri
koj žinomos Chicago Title ant Trust 
Companijos.

Atsilankykit greitai pas
ADAM MARKŪNAS,

847 First National Bank Bld., 
Telephone Randolph 7400

EXTRA BARGENAS
ant North Side.

Parsiduoda puikus namai puikiau
sioj apielinkėj, netoli Logan Sųuare. 
Naujas mūrinis namas pastatytas pa
gal naujausios ir puikiausios mados 2 
flata 5 ir 6 kambarius: gasas, elekt
ra ir maudynės, garu apšildomas, ce
mento skiepas ii* vėliausios mados sto* 
gas ir pastogės. Dideli mūriniai por- 
čiai, puikus apsodintas lotas, didumo 
32x125 pėdos. Kainuoja $12,000.000 
parsiduoda už $9.300, 4829 Nevada St.

No. 2 naujas mūrinis namas 2 pui
kus flatai 5 ir 6 kambarius, gasas, 
elektra ir maudynės. Garu apšilod- 
mas, cemento skiepas ir dideli mūri
niai porčiai, garages, lotas 31x125 pė
das. Kiana $9 300, 2719 Canton St.

No. 3 Naujas mūrinis Bungalovv, 
puikus, 6 kambariai, gasas, elektra ir 
maudynės, garu apšildomas, cemento 
skiepas ir pastogė, Garages ir du lo
tai, kaina $3200.00.
' No. 5 Kapminis plytų namas, labai 
geroj biznio vietoj, 2 augštų, 3 Da
tai ir štoras, visos vigados.

No. 6. Puikus plytų namas ant, 
South Hamlin Avė., 2 puikus flatai 
7-7 kambariai, visos vigados.

Turiu ir daugiau ko visokių didelių 
ir mažų namų ir tuqs visus namus mai 
nysiu ant lotų arba geros farmos. 
Kam tokie namai yra reikalingi, ma
lonėkit kreptis tuojaus, nes į trum- 
na laiką turi būti išmainyti arba par
duoti.

Apie išlygas pasimatykite su 
JOHN A. WALULIS 

1649 N. Girard St.
Tarp North Avė. ir Wabansia 

top floor
Av.

PARSIDUODA farma lietuvių ap
gyventoj vietoj, 80 akrų žemės, 20 ak
rų dirbamos, 5 akrai miško, ant eže
ro kranto, geri budinkai, namas su 
3 dideliais kambariais ir basementu. 
klėtis 16x20 pėdų, staldas 24x30 pė 
dų, iškastas basementas, ant viršaus 
daržinė dol pašaro, didelė vištinyčia 
16x18 pėdų, 2 vežimai, vienas nąujas, 
kitas senas, naujas diskas, plūgas, 
•'kūčios, kultivatorius ir daugiau viso
kiu ūkio frankui reikalngų pre že
mės, 7 kiaulės, 35 vištos, 4 karvės ir 
”iskas parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties — važiuoju Lietuvon. Farma 
randasi prie gorų kelių, laiškus ve
ža į namus, arti miestelio McNaugh- 
ton. 3 mylios, nuo didelio miesto 10 
mylių, kuriame randasi visokų krau
tuvių, eina du pasaŽierianiai trukiai į 
Chicago ir iš Chicago kasdien. Turė
damas reikalą Chicagoje, išvažiuoji 
vakare .pribūvi j Chicago iš ryto, ap- 
siroikalau.ii per dieną ir vakare gn*> 
ti ir ant ryto vėl namie. Norintieji 
nlatosnų žinių malonėkite atsišaukti 
no num. 2026 Canalport Avė., Chica
go, UI.

Antros lubos
K. MANAUSKIS.

PARSIDUODA — medinis namas, 
2 lotai, medžiais ansodvta. 2 kalvės, 
višrir žtisu kineliu ir ki*u daiktu rei
kalingų ant mažos formos Priežas
tis pardavimo važiuojam ant dides
nės farmos.

3909 W. 56th St.

PARSIDUODA 3V2 akrų, 4 
namas, cemento basementas, 

karvė, kiaulė, vištos ant
115 St. ir Central Park Avė.

Mount Greenwood, III.

DinFUS. BARGENAS
4 flatų mūrinis namas ir medinis 

namas. Auršta pastogė. Penda !*29, 
galima pakelti. Kaina $2 300.00, 19th 
Place, arti Peoria St. Savininkas

1813 S. Union Avė.

PARSIDUODA namas ir lotas su di 
dėlių štom. lotas 25x120 f t.’, randam 
ant Canalport Avė. Išlygos pagal 
sutarimą. Priversti parduoti iš prie
žasties naridalinimo.

Atsišaukite į Naujienas po No. 151
.......... ................. .............. ..............

> PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenuc 

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desisrning Mokykla.

Musij sistema ir mokymo budo 
w trumpu laiku išmoksite viso a 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
t tikos besimoki n damas.

Visuose siuvimo skyriuose rnaii 
bos varomo* elektros jiega

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku 
i tuo laiku, dieną ar vakarais, pas) 
>»urėti ir pasikalbėti dėl sąlygų 

Patterns daromos sulig mier«,& 
visokio stiliaus Ir dydžio iš bet ko 
• tos madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CEHMH
J. F. Kjisnicke, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake St. ant 4-tu lubų

st

Al .KNTiKE DRėkHMAKING 
COM.EGES

> n HalHied. 240? U 
1850 N U eik

i, JltHgt
*Mk.. MtJVIifH r(U_

• o Designing bizniui ii na 
tuaijih Vietos iluodunioA dykai 
•hnl. rtiHi M sUkIh. |.>n«fx>Hi> 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės.

‘ • Srvicy 1044.
SAKA PAll.h i'tniiinoit*

IŠSIMOKINK BARBĖKI AVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokinu 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai Šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuo jaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BAKBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfi
les mokiname perdėm kirpimo 

kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 

. mokinanties.
Nat. Schoo! of Garment Denigning 
Room 323, 74 W. VVashington St.

AMERIKOS I.IKTI'Vli

Mokinama: angmko« ir lietuvi* 
kns kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
'ės. stenografijos, typewHting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijoj 
obelnos Istorijos, geografijos, pob 
tikinės ekonomijos pilietvstės. dai- 
Karalystės ir tt.

<>wndov nūn ® ••vi* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai
3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

IMPERFECT IN ORIGINAL


