
NAUJIENOS
4 1139 South Halsted Street, Chicago, Illinois

TrXEPHONB CANAL 1506

First Lithuanian Daily in America

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje THE LITHUANIAN DAILY’NEVVS
Entercd as second Class Mattcr March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., nnder the Act of a re 1^.3,’ 1879.

7

VOL. VII Kaina 3c Chicago, IIL, Ketvergas, Spalių (October) 14 d., 1920 Price 3c Ne. 243
True translation filed with the post-mastei- at Chicago, III., Oct. 11, 192ūas required by the act of Oct. G, 1917

Lenkai tebesiveržia Lietuvon
Visa Lietuva ginkluojasi 

prieš lenkus
Vilniuje nėra maisto

Lenkai siekiasi pasigriebt visą Vilniaus gub
LIETUVA MOBILIZUOJASI GINTIS 

NUO UŽPUOLIKŲ LENKŲ.

lankai jau paliaubos tarybose reikalavo Vilniaus. Lie
tuva protestuoja prieš peržengimą paliaubos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Lenkai Minske
Lenkai laiko užėmę Minską, 

nors jie to ir neskelbia.

True translation filed with the post- mastei- at Chicago, I!!., Oct. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Lietuvių kovos už sostinę Vilnių
tojų ir tas užtikrina jos pasto
vumą (Associated Press žinia' 
šiuos žodžius priskaito Joffe!). 
Kareiviai greit sugrįš į savo na
mus, kraujo liejimui užsibai
giant ir p:asidedant konstrukty-j 
viam darbui".

Tekstas vakar pasirašytos sų 
tarties skiriasi nuo pirmiau pa
duotos sutraukos, apie ratifi
kavimo laiką. Tai galutinai 
tapo permainyta iš 25 dienų į 
tris savaites.

Aukso klausime lenkai atsi
sakė imti 5,000,0(16 rublių, pa
likdami dalyką išrišti galuti
noms taikos taryboms.

Mūšiai apsistos spalių 18 d.

RYGA, sp. 13. — Rusijos- 
Lenkijos mūšių paliauba, pasi
rašyta vakar kartu su laikinės 
taikos sutartimi, įeina galėn 
spalių 18 d., arba už 144 valan
dų po pareitos nakties vidur
nakčio. Tada tik Vrangelio ju
dėjimas pasiliks vienatiniu di
deliu kariniu veikimu prieš so
vietu valdžia, k- v

doje mes išslumėine priešą iš 
Pulin.

“Proskurovo kriptyj mes at
mušėm stiprias priešo atakas 
ant Novo Konlantinov. Apygar
doje Novo l’žica mes paėmėm 
miestelius Zėrniškov ir Verbo- 
vec.

Aleksandnovsk apygardoje, 
ant dešiniojo (kranto Dniepro 

upės, priešas užėmė kelis kai
mus, bet musų kontr-ataka at
metė jį su dideliais nuostoliais. 
Mes paėmėm belaisvių ir išnai
kinome du pulku Martovo divi
zijos. Mes kaujamės už Po In
gi geležinkelio kryžkelę".

f

WASHINGTONAS. — Paskelbtomis Amerikos pre- 
soj žiniomis, dvi lenkų divizijos, generolo Zelikowskio 
vedamos, spalių 9 dieną įnėjo j Vilnių. Nebegalėdami 
išsimeluoti, lenkai skelbia, jog tai jų armijos sukilėliai, 
kurių lenkų karo vadovybė nebegalėjus sulaikyti. Tau
tų Sąjungos Kontrolės Komisija buvo sustabdžiusi mu- 

. sius tarp lenkų ir lietuvių nuo spalių šeštos dienos 10 v. 
iš ryto, o po to lenkai, nepaisydami, “ką ten Ententos na
riai loja”, kaip sako vienas anglų pranešimas, — pradėjo 
visu frontu pulti lietuvius. Per dvi dienas ėjusi baisi ko
va, kuri padariusi daug nuostolių ir mums ir lenkams. 
Taip sako pranešimas lietuvių štabo. Ir mes pilnai tiki
me, jog Lietuvos kariuomenė ir šauliai yra padarę viską, 
kas buvo galima. Kaip įvyl^o ta visa tragedija, gausime 
žinių kiek paskiau, o šį kartą paduodame gautuosius iš 
Vilniaus per Berliną kablegramus:

Spalių ,7 dienos “Eltos” pranešimas gautas 9 dieną, 
skamba:

Tautų Sąjungos Kontrolės Misija Suvalkuose sustab
dė operacijas nuo spalių šeštos dienos dešimtą valandą. 
Lenkai pasiūlė mums demarkacijos liniją j vakarus nuo 
Nemuno — aštunto gruodžio liniją. Paskui išilgai Nemu
no, toliaus į pietus nuo Marcinkonių, paskui į rytus ligi 
Bastūnų; Marcikonys ir Varėnos kaimas lieka mums, 
Varėnos stotis lenkams. Lenkai nori sunaudoti geležin
kelius Suvalkai ir Alytaus Varėna užpakalyje demarka
cijos linijos. Derybos dar eina. Kontrolės Komisija ap
lankys Vilnių.

šią savaitę visos ministerijos ir augštieji kursai at
važiuoja Vilniun. — “Elta”.

VARŠAVA, smilių 13 (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas VVilliam E. Nash). 
Kariniuose rateliuose čia kalba
ma, kad lenkų kareiviai užėmė 

i Minską, nors valdžia neskaito 
! tinkamu tai Įiaski lbti oficialiai 
Vilniui ir Minskui esant lenkų 
rankose, įkūrimas Baltgud'ijos 
valstybės darosi galimu.

“Nėra jokios bolševikų mū
šio linijos vakariniame fronte”, 
pasakė man šiandie lenkų kapi
tonus. “Mes sirardėme visas 
”egulia:es formacijas ir su- 
ėmėm didžiumą nereguliarių

pradėjo

^ASHINGTON, spalių 12. — Pasak Lietuvos misijos 
šiandie gautų žinių, Lietuvos valdžia paskelbė generali- j 
nę mobilizaciją kareivių, kad atmušus lenkų insurgentų

’ bambi, kurios užėmė jų vietą. 
[Musų kavalerija gali eiti prie- 
kyn kiek tik ji nori.

True translation filed ivith the post- 
master at Chicago, III., Oct. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ABEJOJAMA APIE LENKI
JOS-RUSIJOS TAIKOS 

PASTOVUMĄ.

spėkas, kurios dabar laiko Lietuvos sostinę Vilnių.
Žinios taipgi sako, kad lenkai reikalavo laikino užėmi-1 

mo Vilniaus, kol nebus ten padarytas plebiscitas.
Misija taipjau paskelbė, kad jos valdžia jai įsakė atsi

kreipti į Jungt. Valstijos, kad jos padarytų spaudimą į 
Lenkijos valdžią privertimui evakavimą Vilniaus ir už
protestuoti valstybės departamentui prieš Lenkijos su
laužymą mušiu paliaubos su Lietuvą, pasirašytą įsakymu 
tautų lygos.

Visi šaukiami prie ginklo.
LONDONAS, spalių 13. — London Times gavo žinią iš 

Kauno, kad visi piliečiai, kurie gali nešioti ginklus, yra 
imami kariuomenėn Kaune, tikslu padaryti lietuvių 
kontr-ataką ir atsiimti Vilnių.

Tuo pačiu laiku lenkų kareiviai, sakoma, perėjo per 
Vilnių ir eina užimti senąją demarkacijos liniją.

(Taigi lenkai, nors skelbia, kad jie nieko bendra neturį 
su Vilniaus užėmimu, vis dar nepaliauja veržtis į Lietu
vą ir siekiasi pasigriebti visą Vilniaus gub., nes senoji 
demarkacijos linija yra ta linija, kurią lenkai laikė Vil
niaus gub. prieš karą su bolševikais. Ji eina visu Kau
no gub. parubežiu ir atkerta visą Vilniaus gub., įskaitant 
ir patį Vilnių, nuo Lietuvos. Lenkų kariuomenės perėji
mas per Vilnių parodo dar tai, kad gen. Želigovvskis vei
kia išvien su Lenkijos valdžia ir veikiausia jos paliepi
mais).

želigowski padarysiąs Vilniuje plebiscitą 
ir nenorįs barnių su Lietuva.

VARŠAVA, spalių 13. — Gen. Želigowski, kuris perei-

lyj apie savaitę atgal su ulanų 
eskadronu, kuris užėmė Mins
ką. Bolševikai pasitraukė iš jo 
dieną pirmiau ir mes negalėjo
me palikti miestą bejiege plė
šikų ir vagių auka. Tad musų 
kareiviai pasiliko ten nuo to 
laiko".

(Nesenai iš Maskvos buvo 
pranešta, kad bolševikai atsi
ėmė Minską, nors jokio pirmes
nių pranešimo apie lenkų už
ėmimą to Baltgudijos miesto ne 
buvo. Galbūt dabar lenkai vėl 
atsiėmė miestą, bet neskelbia to

Tuo pačiu laiku Vilniuje to
lio paskelbta vietos valdžia.

dyniui apygardos koinisionie- 
rius iš dviejų lenkų, dviejų lie
tuvių ir dviejų baltgudžių. Ar 
jie susidės su sudarytąja Mins
ke valdžia, ar bandys atsilaikyti 
vieni, dar nėra aišku. Pastara
jame atsitikime jie turės skai-

tą savaitę užėmė Vilnių, pasiuntė Lietuvos valdžiai Kau- jtytls su Ueluvos armija iš 40,- 
ne pasiūlymą, kad rubežius tarp šiaurinės (Kąuno) ir 000 kareivill-
centralinės (Vilniaus) Lietuvos butų nustatytas plebis-1 Tečiaus yra aišku, ki.d tokis 
eitu. Nota priduria, kad susidariusi Vilniuje nauja vai- dalykų bėgis yra labai patogus 

’ Lenkijai! viename dalyke. Jei- 
tgu ji negali pati pasisavinti sau 
Vilnių ir Minską, geriausia jai 
išeitini yra prijungti tuos i idea
lus prie buferinės valstybės.

stybė nenori turėti konfliktų su Lietuva.
Generolas išreiškia viltį, kad visi keblumai nustatymo 

rubežiaus galės būti pašalinti steigiamųjų seimų Kaune 
ir Vilniuje ir sako, kad Vilniaus seimas bus sušauktas be 
vilkinimo.

Ragina vilniečius dėtis prie Lenkijos.
VARŠAVA, spalių 12. — Įsteigtoji Vilniuje taryba ‘iš 

šešių žmonių pienuoja sudaryti laikinę centralinės Lietu- _______ ________
vos valdžią, kol nebus išrištas savęs apsisprendimo klau- RUgiJ0S BOLŠEVIKAI IR VfiL 
simas. Sprendžiama, kad Vilniuje liko iškabinėti skelbi
mai, skelbiantis kad Vilnius turi priklausyti Lenkijai. 
Tie skelbimai ragina padaryti žingsnių prisidėjimui prie 
Lenkijos respublikos.

Lenkai kratosi nuo želigowskio.
PARYŽIUS, spalių 13. — Lenkijos ambasadorius Pa-! 

ryžiuje grafas Zamoiskr apsilankė pas ambasadorių ta-1 
rybos pirmininką Leygues ir pranešė jam, kad Lenkijos lly 131 - Paskelbta, kad bolše- 
valdžia griežtai nepripažįsta gen. Želigowskio žygio už-;v,3<aj atsipinG svarbius miestus 
ėmime Vilniaus ir griebsis visų priemonių, kad ištraukus MariuP°lir Berdiąnsk prie Azo- 
kareivius.

Lyga reikalauja paaiškinimų.
LONDONAS, spalių 13. — Tautų lyga pasiuntė tele

gramą pulk. Chardigny, Kaune, vedėjui ten tautų lygos 
komisijos, reikalaujančią, kad jis tuo jaus pilnai praneštų 
apie Vilniaus situaciją ir kaip buvo elgiamąsi su komisi
jos nariais. Telegrama užtikrina, kad lyga jį rems.

Lenkams neoficialiai pranešta, kad lyga skaito Vii-

True translation filed with the post- 
I master, at Chicago, III., Oct. 14, 1920 
as re<i6ired by the act of Oct. 6, 1917

EINA PRIEKYN.

Atmetė lenkus ir Vrangelį. 
Paėmė du svarbius Azovo 

Uostus.

KONSTANTINOPOLIS* spa-

vo juros.

Atstume lenkus vteu frontu.

I LONDONAS, spalių 13. — 
Gautos šiandie utaminko ofi- 
cialis Rusijos sovietų praneši- 

t mas skelbia Rusijoą sovietų spė 
kų pasisekimus visa linija nuo 

.. i , . v y. . v . - - , . Minsko iki Krymo. Taipgi skel
maus si naciją a ai tuščia ir peržengimu buvusio pi e- bjama išnaikinimas dviejų pub 
miero Paderew.sk 10 pareiškimo Paryžiuje lygos tarybos kų lenkų (tivizijos Aleksand- 
susinnkime kad Lietuvos nepaheciamybę bus pagerbta. rovsk distrikte, Krymo fronte.

v įsą dalyką svarstys lygos tarybos susirinkimas Brus- 
selyj spalių 20 d.

Vilnius nebeturi maisto.

Pranešimas sako
"Įvakarus inuo Minsko, Be- 

kov ir Keidani apygardoje, mu- 
VARŠAVA, spalių 13. — Pasak gautų šiandie žinių,' šiai siaučia su įvairuojančiu 

Vilniaus miestas ir jo priemiesčiai nebeturi jokio maisto, pasisekimu, žifomiro «jpyga>

Skaitoma, kad lenkai pradėjo 
pavojingą politiką, nors patįs 
lenkai taika labai džiaugiasi.

RYGA, spalių 13 (Rašo Chi-

tas Isaac Don Levine). “Kaip 
ilgai ji tęsis?“ tokis tai klausi
mas vakar skriejo virš taikos 
stalo, kada 7:30 vai. vakare 
Lenkijos ir Rusijos sovietų11 de-

Gilini joj monarchija

laiknės taikos ir mušiu paliau
bos sutartimis.

“Ar gali būti pastovi taika, 
kuri atkerta didelę Rusiją nuo 
Vokietijos ir atiduoda Lenkijai 
4,000,000 rusų?" klausė savęs 
prijaučiantis sovietų valdžiai.

Tarp daugybės dabotojų buvo 
tokių, kurie nuo 1918 m. vie
šai skelbė atgaivinimą Lenki
jos, kurią kriminaliai išdalino 
Ekaterina Didžioji. Tie patįs 
žmonės, pamatę -pasirašymą 
Rusijos-lLcnkijos taikos, klau
sia dabar, ar jaunoji Lenkija 
dabar neseka biaurią Ekateri- 
nos politiką.

Lenkijos delegatai nedavė at
sakymo į irios klausimus. Tie 
sa, palyginus su rimtais sovie
tų pasiuntinių veidais, Lenkijos 
atstovai išrodė linksmais.

Savo baigamose kalbose de
legacijų galvos, Joffe ir Dombs- 
ki, išreikė skirtingas nuomones. 
Joffe neišreiškė savo nuomonės 
apie taiką, bet asmeniniai pa
gyrė Dombskį už jo pastangas 
padaryti taiką.

“Už šešių dienų", / (pasakė 
baigdamas kalbą Joffe, “kari
nis veikimas pilnai apsistos ir 
abiejų šalių patįs žmones pasi
rūpins. kad karas nebūtų at
naujintas. Legaliai taika dar 
nėra veikmėje, bet aktualiai ji 
jau gyvuoja abiejų šalių žmo
nių širdyse."

Teisinga taika, sako lenkai.
“Ši taika", pasakė Dombski 

atsakyme, “yra paremta tik 
ant teisės principo, būtent, gar
bės ir teisingumo. Tai yra tai
ka be pergalėtojų ir be nugalė-

Chinijos respublika esanti nu
versta monarchistų, kurie yr i 

japonų įrankiais.

SHANGHAI, spalių 12. Pa
sak vaigštančii; šiame mieste 
gandų, Fcng-tien gubernatorius 
gen. Chang Esao-Lin nuvertė 
Pekino respublikoniškąją vai- i 
džią ir paskelbė monarchiją. 
Gandas nėra patikrintas ir nėra 
gauta jokių smulkmenų, bei 
Chinijos valdininkai yra labai 
susirūpinę.

Gen. Tsao-Lin yra didelis 
militaristas, lošė didelę rolę į- 
vairiuose Chinijos kivirčuose ir 
yra skaitomas Japonijos įran
kiu. Jei tas tiesa, kad įvyko 
perversmas, veikiausia ant sos
to bus pasodintas Hsuan-Tung, 
sunūs princo Cliun.

Gen. Lisliin, komanduotojas , 
valdžios kareivių Kiangsu ir ; 
Kiangsi provincijose ir vadovas i 
stiprios politinės klikos, šialn- i 
die nusižudė nusišaudamas Nan 
kinge. Jis nusišovęs todėl, kad 
jo politika nepavyko ir paliko 
visą savo turtą, siekiantį kelis 
milionus yenų, šelpimui badau
jančiųjų ir švietimui. Tikimąsi, 
kad jo saužudystė turės didelių

Negauta žinių apie perversmą
WASHINGTON, spalių 13.— , 

Nė valstybės departamentas, nė 
Chinijos legacija negavo jokių 
žinių, kad Pekino valdžia butų 
buvusi nuversta.

PINIGŲ KURSAS.
,Vakar, spalių 13 d. užsienio pinigų

SUKILIMAS VENEZUELOJ.
CURACAO, sp. 7. 

tantįs iš Columbia žmonės pa
tvirtina žinias apie sukilimą Ve
nesueloje. Į

Sukilimu vadovauja gen. Pc- 
naloza, kuris/ įėjo su dideliu bu
riu šalininkų iš Columbijos, su
muša valdžios kariuomenę, mi

A t vyk s-

kainu, perkant Jų ne mažiau kaip už ginkuhioja ją ir užgriebia dau- 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma inLiuw oin]dn
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .j............ $3.50
Austrijos 100 kronų ........... $0.39
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.25
Danų 100 kronų 
Finų 100 markių
Francijos, už $1 ....... frankų 15.16
Italijos, už $1 ............... lirų 25.10
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $30.90
Norvegų 100 krenų ........... $31.85
šveicarų 100 frankų ........... $6.23
^yędų 100 kronų ....... $19.70
Vokiečių 100 markių ......  $1.60

gybę amunicijos ir ginklų.
Sukilėliai jau valdą vieną ap

skritį ir valdžia

“Eltos” kablegramas pasiųstas spalių 10 dieną, 5:12 
vai. iš Berlino (Iš Vilniaus pasiųsta spalių 8 dieną):

Sulig sutarties Suvalkuose, lietuviai sustabdė Varė
nos ruožte ginklus 6 d. spalio, 10 vai. ryto.

6 spalio 6 v. vak. lenkų šarvuotas traukinys kulko
svaidžiais ir armotomis apšaudė lietuvius Bekšuose, Bort- 
keliuose, užpulami yisu frontu.

1 Rytuose nuo Varėnos mes atsitraukėm ir sustipn- 
nom linija: Smolianka — Spasilių Krušaičiai *^?c‘ 
Kūnai — Montviloščizna — Nališkiai — Viktoravo — Ba
jorai — šeštokiai. .

šįryt išvažiavo lenkų frontan šiaurėje Alytaus anglų 
konsulato majoras Bargitev, franeuzų misijos kapitonas 
Puvol. vLenkai laužo Alijantų nusprendimą. I rasom griež
tai protestuoti. — “Elta”.

Nuo Vice-Ministerio P. Klimo kablegramas pasiųs
tas per Berliną spalių 8 dieną iš Vilniaus:

Su lenkais mūšiai eina visa dieną ir naktį 12-16 vior- 
stų į pietus nuo Vilniaus. Daug aukų, abiejų pusių. Įstai
gos evakuoja, bet kova vedama iki paskutiniosios. Atsi
traukimo atvėjuje, alijantų misija apsiimanti Lietuvos 
vyriausybės reprezentaciją ir musų interesų vynimą 
[?] bei saugojamą. Jų žinioje paliekama dalis komen
dantūros bei milicijos.

TPrancuzų-anglų karininkai, Counaut ir šaulys nu
vyko frontan. Sąjungos komisija dar neatvažiavo Vil
niun. — “Elta”.

Pasiųsta spalių 10 dieną, 5:20 vai., iš Berlino; iš Vil
niaus pasiųsta spalių 8 dieną:

Vakar Suvalkuose lenkai pasirašė demarkacijinę li
niją ir karo paliaubų sutartį.

Neklausydami Tautų Sąjungos Komisijos griežto 
draudimo, laužydami lenkų pasirašytąją sutartį, lenkų 
kariuomenė visu įtūžimu veržiasi Vilniaus link.

Eina atkaklios kovos aplink Vilnių; stiprinami ap
kasai.

Lietuviams pasiryžus žūti ar laimėti ir savo krauju 
atpirkti savo sostinės laimę — tėvynės nepriklausomybę, 
vyriausybė šiandien išsikelia Kaunan.

Tuo tarpu tai bus musų paskutinė telegramą iš Vil
niaus. Prašom ją išplatinti kuoplačiausiai. — “Elta”.

Milane nėra šviesos ir vandens.
MILANAS, Italijoj, sp. 9. — 

Milano elektros darbininkai su
streikavo šįryt. Dabar miestas

pasiuntė dar neturi gatvekarių, šviesos ir vau 
$13.95 į daugiau kariuomenės juos mat • 
$2.95 Sinti. '

Streikuoja.

dens.

5 ŽMONES UŽMUŠTI.
GLENDORA, Cal., sp. 10. ~ 

Penki žmonės liko užmušti, ka
da Santa Fe traukinis užbėgo 
ant automobiliaus.

Daktarų kontr-streikas.
BERLINAS, sp. 13. — Chem- 

nitzo daktarai ir dentistai pa
skelbė kontr-st veiką prieš mies
to darbininkų streiką.

VIENNA, sp. 3. — 2,(MM> kler
kų, dirbančių krasos taupymo 
banke, sustreikavo vakar, rei
kalaudami greitesnio pakėlimo 
į augštesnę vietą. Publika la
bai pasipiktino tuo streiku ir 
bandė šturmu paimti triobėsį.

■ ■jį

SKAITYKIT IR PL A TINKO 
“N A U J I E N O S” j

Paderew.sk


2 NAUJIENOS, Chfcago, BĮ.

Laiškas iš Kauno
naujienietis A. Rypkevičia.

Ketvergas, Spalių 14 d., 1920
..... ...........................................  -i-

Otelyj; otelis turi viso 67 kam- savę ėmėme šauktis pagal- 
barius, bet tik du buvo užimti bos; tuojau atbėgo arti buvti- 
per tas tris dienas mano būvi- šieji Badip stoties kareiviui ir 

plėšikai pasmuko. Čionai rei-

ko išsigandę, veidai išblyškę, 
nusiminę; matyt išalkę. Pama
tę atvažiavusį svetimą žmogų 
išpradžių tik ištolo seka paskui, 
rodos norėdami pasakyti: 
“gryžk atgal”, bet paskui kiek 
įsidrąsinę prieina artyn ir ima 
prašyli pagalbos. Vieni jų la
bai nuplyšę, basi, kiti ir gana 
gražiai apsirėdę ir tie labai ne
drąsiai ranką atkiša. Paklausus, 
kodėl jie toki suvargę, gauni* at-

Rašo 
I

Juo
tuo labiau tenka įsitikinti, kad 
ekonominės musų krašto sąly
gos yra tokios, kati Amerikos 
lietuviams norintiems ' grįžti 
Lietuvon, reiktų gerokai apsi- 
mąstyti. Kur nepasisuki, 
gas, skurdas nedarbas, 
geny be ir tam panašiai. _ _
žiuojantys iš Amerikos lietuviai čmė lenkai, iš kitų bolševikai 
ir turintys po keletą tūkstančių . taip viską sunaikino, kad 
dolerių mane, jog išsimainę daugelis jų jau kelios dienos

ilgiau gyveni Lietuvoje,

va r
brau-1 sakymą, kad svetimi grobikai 

Va- viską iš jų atėmę. Iš vienų

juos ant auksinų galės pusę 
Lietuvos nusipirkti, bus turtin- Dirbtuvės, kurios da dirbo 

lenkams viešpataujant, bolševi
kai sunaikino; išvešdami maši
nas ir viską kas buvo reikalinga

Bet parvažiavę h* pasibąstę pro
vincijose pamatė, kad ten nieko 
negali pradėti su savo kapitalu, dirbtuvės išlaikymui, levito jo- 
nes permažas, o sudėti pasku- kių darbų nėra, ir biednuome- 
tinius bijosi, kad nelikus vėl to- nes gyvenimas tiesiog baisus, 
kiani, koks jis buvo kadaise, 
išvažiuodamas Amerikon. Tat 
važiuoja į Kauną, manydami, 
kad tokiame mieste bus daug 
lengviau kas pradėti. Bet čia 
tas pats. Kurie spėjo įsikurti

mo...
Visi tikisi, kad persikėlus kia pažymėli, kad A. Benekic- 

Lietuvos valdžiai Vilniun viskas ; raitis, kuriam pavyko pro lan- 
turėsią čia atgyti. Ministerijos gą pabėgti, šaukė pagalbon mi- 
jau pradėjb kraustytis savo lik-.......
rojo n sos t i nė n.

Pastaruoju laiku Kaune daž
niau ir dažniau pradėjo atsikar
toti plėšimai ir žmogžudybės. 
Apie dvi savaitės atgal Kauno 
miesto komendantas Mikuckis 
nušovė vieną Kaune žinomą vei 
keją, A. Dirsę. Priežastis nušo
vimo buvo, moteriškė, apie ku
rią abudu sukosi. Už tą žmog- 
žudybę Mikuckis, kaipo komen
dantas, gal butų ir išsisukęs 
nuo bausmės, bet tarddnt su
rasta daugiau jo šunybių, ir 
dabartiniu laiku jis sėdi kalėji
me.

licijantus, kurių buvo keturi, 
bet pastarieji atsisakė eiti, sa
kydami, kad jų esą permaža ir 
jie. bijosi...

Plėšikai atėmė iš A. Bcnckie-

rugsėjo gink-

si, nes ^sgi >kį tok) gyvenimą 
padaromo p irdavus biznedį, iš 
piųigų gyvenant neilgai jų iš
teks, esant tokiai brangenybei.

Taigi ir Hhune ką nors pra
dėti ysa sunku.

Paskutiniu laiku atsidarė ke
lias į Vilnių. Amerikiečiai lie
tuviai ir pradėjo traukti buriare 
manydami, kad ten tai viską 
pamestinai galės pirkti, nes pa
gal kai-kurių pasakos, buk Vil
nių užėmus bolševikams, o da
bar lietuviams, visi lenkai išbė-

Kad palaikius gyvastį, eina į 
kaimus, ubagaudami; kitį mies
te nuo praeivių prašinėja, o 
daugelis tiesiai užsiima vogi
mais, plėšimais ir tt.

Man teko kalbėtis su krimi
nalinio departamento viršinin
ku; jisai pasakojo, kad jie nei 
dešimtos dalies kriminalinių 
skundų negalį ištriti. O tų len
kų paliktų namų, lai teisybė, 
yra gana daug, bet pasisavinti 
jų visgi negalima. Kurių savi

lį ei šbėgę, tai besirengią bėgli; 
dėlto ten galima viską pirkti 
pamestinai ir pralobti.

Tokių pasakų prisiklausęs ir 
aš išsirengiau į Vilnių, kad už
ėmus kokio pabėgusio lenko 
rūmus pasMyrius turtuoliu.

Nuvažiavęs, tris dienas vaik
ščiojau po Vilnių, bet dykai nie
ko negalėjau gauti. Žmonės 
vaikšto gatvėmis, lyg kažin

ninkai išbėgiojo, tai durys ir 
langai užkalinėti, negalima įei
ti; o kurie likę, tai patys laiko 
užėmę. Kiekvienas jų norėtų 
išnomuoti, bet neduoda ilges
niam laikui kaip vieniems 
tams. Tat pavaikščiojęs 
dienas, gryžgu Kaunan.

Vilnius yni gražus miestas. 
Namai gražus, daugiausiai mū
riniai. Aplamai, miesto išvaiz
da tokia, kad Amerikoj reikėtų 
dar j ieškoti panašaus. Tik tuo 
skiriasi, kad gatvės akinenais 
grystos. Oteliai labai gražiai 
ištaisyti, bet tušti. Kai-kurių 
rakandus bolševikai išsivežė į. 
Rusiją; bet iš kurių nesuspėjo 
išsivežti, tai labai puikiai a t lo
do. Man teko nakvoti Bristol

me- 
tris

Kalno valgyklos savininkus, 
taipgi ir mane patį. Mat taip 
vadinamas Vytauto Kalnas, ku
ris prieš karą vadinos “Petrov- 
ka”, dabar priklauso Kauno 
miestui. Ant jo randasi val
gykla, bufetas ir šokamoji salė. 
Yra labai graži vieta pasivaik
ščiot ir pakvėpuoti tyru oru. 
Mes, keletas amerikiečių, nusi
nuomojome vasarai tą vietą, 
ir nuo to laiko ji paskilbo kaipo 
“amerikiečių užeiga.” Matyt, 
plėšikai ir nutarė pasipelnyti iš 
“amerikiečių”. Vakare, 11 vai. 
šokiams pasibaigus ir žmonėms 
išsiskirsčius, užrakinėjome 
sas duris ir ruošėmės eiti 
silsiu. Virtuvėje virėja dar 
karieniavo ir dmįs nebuvo 
darytos. Astuoni apsimasl
plėšikai įpuolė į virtuvę iv re
volverius atstatę nusivarė virė
ją į sargo kambarį; ten besira- 
dusius sargą su žmona, sargo 
brolį (tą patį vakarą atvažiavu
sį į svečius pas sargą ir tik sa
vaite laiko kaip parvažiavusį iš 
Amerikos) ir jo moterį, motiną 
ir du mažu vaikus, liepė iškelti 
rankas, susodino ant žemės, pa

laikrodėlį; iš Ant. Juškos (chi- 
cagiečio) apie 9(X) a ūks. laikro
dėlį ir Amer. pasportą; iš ma
nęs atėmė. 227 auks. ir laikrodė
lį. Plėšikai, matyt, buvo prisi
rengę išanksto, ir dideliam gro
biui, kadangi už daržo tvoros 
turėjo vežimą ir darže keletu 
arklių. Žinoma, jeigu nebūtų 
niekas jų išgąsdinęs, butų vežę 
visus drabužius ir kitus daik
tus, nes buvo nuvilkta nuo pa
durkų užvalkalai ir pradėta dė
ti visi kiti daiktai. Taipgi butų 
pelnę daugiau ir pinigais, nes 
nespėjo visų apjieškoti; ypa
tingai butų pelnę dolerių.

'Ant rytojaus buvo duota ži
nia atatinkamoms įstaigoms, 
kurios pradėjo masinius areš
tus; buvo suareštavę apie 50 
asmeny, bet mes juos peržiūrė
ję negalėjome nė vieno įvardy-

mc. Ir iki šiai, dienai nėra nė 
vienas jų sugautas.

pa-
va- 
už-

nai atsitinka, bet labai retai 
kur-nors plėšiką tesugauna.

Aplamas Lietuvos ekonomi
nis padėjimas labai prastas. Be
veik jokių išdirbysčių nėra ir 
nematyti, kad jos greitai įsi
kurtų. Mat, nėra kapitalo ir 
specialistų. Vienintelis būdas 
tai korporacijų organizavimas, 
bei tai galėtų padaryti tik Ame
rikos lietuviai. Į juos iir yra vi
sų akys atkreiptos. Tik nelai
mė, kad Amerikos lietuviai 
mažai tuo rūpinasi, arba nešu

poracijas ir jungus daiktai! rei-

ir liepę
iškelti, suėmė

Bufete tuo laiku 
aš su sa

rengia
SIETYNO” MIŠRUS CHORAS 

Nedėlioj, Spalio-Oct. 17 d., 1920 
M. Meldažio svetainėje, 

2242 West 23rd PI.

Stato scenoje
“SVETIMAS DIEVAS”

Drama trijuose veiksmuose, parašyta Br. Vargšo.

Taipgi dainuos “Sietyno” M. Choras ir griežš puiki muzika, todėl 
bus galima linksmai praleisti laiką.

Atsilankusieji į Šį vakarą, tikimės bus užganėdinti.
Durys atsidarys 6 vai. vak. Lošimas prasidės 7 vai. vak.

Kviečia KOMITETAS.

Metines Sukaktuves balius
Rengia

Dr-ja Lietuvių Moterų Pašelpinio Kliubo 
Nekėlioj, Spalio-Oct. 17 d., 1920 

Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. įžanga 35c ypatai su war tax
Gei ūmieji lietuviai ir lietuvaitės meldžiame 

atsilankyti ant musų iškilmingo vakaro. Taipgi bus 
įvairiu paniarginimų ir dovanų. x

Kviečia KOMITETAS.

EXTRA! EXTRA!
Didelės Prakalbos ir Krutami Paveikslai

— ĮVYKS —
Ketverge, Spalio-Oct. 14 d., 1920

Brolių Strumilų Svet., 107-ta ir Indiana Avė.
į Roscland, III. 7:30 vai. vakare

lietuviškai kalbės DR. A. L. GRAIČIUNAS ir kiti. Angliškai 
kalbės Prof. M. A. De Sherlinin. Prie to bus rodomi labai žingeidus 
Krutami Paveikslai. Ateikite visi, o busite užganėdinti.

ĮŽANGA VELTUI.
Užkviečia visus,

LIET. KRIKš. L1TER. DR-GHA 
Juozas Vaitulis, Pirm.

o kiti šeši per sargo kambarį ir 
salę įpuolė į bufetą 
mums rankas
musų pinigus, kuriuos tuo lai
ku skaitėme.
buvome trys žmonė 
vo pusininku ir mano žmona. 
Antanas Juška, vienas musų 
svečių, buvo palydėjęs tarnai
tes namo; jam sugrįžtant, vie
nas plėšikas pasiliko jį su re
volveriu pas duris, atsivarė prie 
musų į bufetą ir užkamandojo 
visiems eiti į sargo kambarį. Aš 
atėjęs prio sargo kambario pa
mačiau, kad jie visi sėdi susė
dę, ir man atrodė, kad jie nieko 
nežino upid šitą užpuolimą; 
lodei visu smarkumu puoliau 
[sargo kambarį, užtrenkiau du
ris ir ėmiau šaukti pagalbos. 
Sargo kambaryje buvusieji plė
šikai ėmė į mane šaudyti ir 
dvi kulkos pataikė į sieną per 
pusę colio augščiau mano gal
vos. Tada supratau, kad mes 
esame iš visur apsupti, ir prisė
jo pasiduoti. Suvarė mus visus 
į vieną kambarį, apkraustė, pa
ėmė laikrodėlius, apžiurėjo žie
dus, surišo kojas ir rankas ir 
paguldė ant žemės. O keturi 
plėšikai, a ps‘i maskavę, paėmė, 
mudu, to bufeto savininku, ir 
nusivedė ant antro augšto, kur 
buvo musų kambariai. Nusive
dę ėmė klausinėti kažin kokių 
“slaptų dokumentų”, popietų 
priešais sovietų valdžią; bet, su
prantama, tai buvo daroma kad 
pridengus savo darbą. Pasa
kius, kad pas mus nieko nėra 
paslėpta, pradėjo mušti ir ant 
galo rengėsi piaustyti ar kitaip 
kankinti. Tuo laikų betgi vie
nas amerikietis, A. Bcnekierai- 
tis, kuris buvo surištas sargo 
kambaryj, nematant nupjovė 
šniūrus, kuriais buvo surištas, 
ir visu smarkumu šoko pro ap- 
simaškavusią sargybą, parniuš- 
damąs juos ant žemės, išmušė 
langą ir išbėgo. Atsikėlę tie
plėšikai ėmė šaudyti, bei į bė
gantį nepataikė. Mus kanki
nantieji plėšikai, išgirdę lango 
skambėjimą ir šūvius, manė,

Tada nu sinu
są nkro vėlę ir

pabėgo. Tokiu būdu pasiliuo-

pavieniais, manydami, kad par- 
sivežę keletą tuksiančių dolerių 
galėsią kažin ką įsisteigti. Bet 
parvažiavę pamato, kad negali 
nusipirkti nė kiek tinkamesnio 
žemės ūkio.
n moja kokią
skursta, arba grįžta atgal Ame
rikon. Pavyzdžiui, Lithuanian 
American Clothing Manufactu- 
ring korporacijos narių yra pri
važiavę nemaža. . Jie, pavaži- 
nėję šian ir ten po provincijas, 
grįžta vėl Kaunan ir j ieško tos 
korporacijos atstovų, norėdami 
gaut darbo, o paklaustas, ar 
daug turi akcijų nusipirkęs, at
sako, kad vieną arba du, bet 
dabar jau nesigailėtų įdėti ir 
keletą tūkstančių dolerių, nes 
pamatęs, kad pavieniui nors ir 
su keletu tūkstančių nieko ne
gali pradėti. Labai gaila, kad 
kalbamoji Rūbų Išdirbinio 
Bendrovė tai}) ilgai ten snaud
žia. 'Purėtų kuogreičiausiai 
važiuoti Lietuvon nors ir su 
mažu kapitalu, o čionai atsiras 
daug tokių, kurie pirmiau spiau 
dė į tokius sumanymus, bet da
bar mielai prisidėtų su gana di
deliu kapitalu. ,

Gaila, kad aš neturiu įgalio
jimo priimti Šerus; pasiseki
mas butu didelis, čia yra to
kių, kurie jau turi po vieną ar 
du Rūbų Išdirbinio bendrovės 
Šerus, sėdi viešbuty] Kaune ir 
laukia parvažiuojant dirėkei- • \ JOS.

Audimo ir verpimo bendro
vė yra labai reikalinga, nes Lie
tuvos valdžia yra priversta li
nus vežti į užsienį; ir jeigu da 
nors pora mėnesių neatsiras 
tokios įstaigos, kuri galėtų juos 
sudoroti ant vietos, tai bus iš- 
likrųjų priversta tai padaryti.

Todėl draugai amerikiečiai 
nevažiuokite nė vienas pavie
niui, liet telkite savo uždirbtus 
centus į daiktą, prisidėdami 
prie tokių bendrovių, kurios 
pajieglų įkurti tinkamas dirbtur 
ves, tuo pakeldamos Lietuvos 
pramonęi parūpindamas geres
nių sąlygų darbininkams ir ne
mano atlyginimo duotų patiems 
tokių bendrovių dalininkams.

• — A. Rypkevičia.

Lietsreoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 

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

Pinigus gavo:
Ona Likienė 
Marijona Likasaitė 
Veronika Speičienė 
Ježy Minkievicz 
Ona 'Kazlauskienė 
Liudvika BobinienS 
Nastazija Kakienė 
Bronislovas Paulauskas 
Muz. Jonui Davnorui. 
Petronėlė Jaščikevičienė 
Kaz. Jul. VValinskis 
Filicijona Širvinskienė 
Petras Kanse 
Kazimieras Kulikauskas 
Agnieška Juščius 
Morta Mįronienė 
Ona T. Vizgirdaitė 
Vladislovas Stieva 
P. Vitartas 
Mikolas Januševičia 
Barbora Tarutaitū 
Povilas Vikaras 
Petras Povilonis 
Justinas Zambacevičia 
Anielė Ępranauskienė 
Vaclovas Rimkus 
Jonas Uždravaitis 
Rozalija Churas 
Vincas Tarasas 
Marijona Kondrotienė 
Viktorija’ Tamošiūnienė 
Stanislova Jokubaitienė 
Paulina Bislienė 
Tamošius Aukštikalnis 
Jonas Klišauskas 
Jadvigh Siratavičia 
Franas Peleckis 
Marijona Latušinskienč 
Jurgis Beinoris 
Anufras Karbauskas 
Levenora Ratkienė 
Barbora Vainauskienė 
Jonas Sabunas 
Petras Šliužas 
Feliksas Kairis 
Ona Maldaikis 
P. Petrauskas 
Marijona Čepienė 
Antanaina Vitauskaitė 
Matešas Sereika 
Petras Maziliauskis 
Pranciška Petrauckaite 
Mikolas Kamila 
Barbora Vainauskienė 
Dominikas Kukis

Domicėlė Norkaitieni 
Alexandras Kazlauskas 
Alexandra Stakakavičius 
Juozapas Vitkauskas 
Kasparas Gavėnia 
Aleiandra Puchinskas 
Uršulė Stulginskaitfl 
Franciškus Miknius 
Stanislava Butvilienė 
Ananas Miksa 
Ignacas Bužis 
Juozapas Preskinis 
Juozapas Briedis 
Vincentas Jasunas 
Martinas Povilaitis 
Jonas Kamauskas 
Lcvonora Kliknienė 
Petronėlė šveistienė 
Juozapas Mačulis 
Marijona Sankevičienė 
Simonas Pilkis 
Adomas Ragauskis 
Marei joną Rukužienė 
Pranciškus Bracas 
Ona Ramanauskienė 
Magdalena šalčiunienė 
Andrius Rasimavičius 
Antanas Mačiulis 
Marijona Aliukonienė 
Kazimieras Burba 
Ona šeulienė 
Vincas Klimauskis 
Juozapas Bačiulis 
Magė Trumpaitienė 
Adelė Jono Bertašiukė 
Jonas Sev. Daučauskas 
Julijona Matulaitienė 
Viktoria Savickienė 
Juozapas Šimkus 
Pelicijonas Lubartas 
Leonas Papalas 
Jonas Pečulis 
Franas Kasparavičius 
Pranas Gedgaudą 
Marijona Jurgelienė 
Ona Virbalienė 
Kazimieras Makaveckas 
J. Ivaranavičia 
Juozapas Zveda 
Pranciškus Kavaliauskas 
Jonas Stolis
Teodora Filipauskaitė 
Juozapas Stančikas 
Jurgis Kregždis 
Rožė Martinkevičienė

Jurgis Simonaitis 
Motiejus Staškunas 
Petras Natidinas 
Felicija Martinkienė 
Mikolas Kukta 
Raulinas Krikščiūnas 
Mykolas Unikas 
Jurgis Drignis 
Anielė Reižienė 
Kastantinas Liutkus 
Marijona Adomaitienė 
Mateušas Viselga 
Antanas Kylišauskas 
Franciškus župerpa 
Petras LaČius 
Zigmantas Jančauskas 
Antanina Butkienė 
Magdalena Vidikienė 
Rozalija Markunienė 
Jurgis Mickus 

'Antanas Stiklius 
Jonas Burokas 
Ona Lazaunikienė 
Marijona Bružienė 
Zuzana Basiurienė 
Dominikas Arbačauskas 
Mikase Martinaitienė 
Juozapas žvirblis

. Marijona AnČerevičienč 
Ona Griniūtė 
Ona Siliunienė 
Juozas Valatka 
Paulina Julevičienė 
Ona Zokaitytė 
Rožė Banevičienė 
Viktorija Chmieliauskienė 
Teofile Patašienė 
Kastantas Rimkus 
Andrius Karklis 
Kazimieras Dzikas 
Petras Melinavičia 
Pioti^Kluk 
Mikalojus Dočkus 
Adelė Venclovienė 
Petras Kasinskas 
Antanas Budrius 
Jonas Tauras 
Franciška Lazdauskienė 
Raulas Krikščiūnas 
Jurgis šemeškevičius 
Mykolas Grinius 
Kazimieras Cinikas 
Petras Valaitis 
Kastantas Dzvankus

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE, j

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA. .

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kableg’ramai paprastai nueina į Kauną, i porą dienų, o iš Kau

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

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

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

‘ NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMŲ SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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KENOSH/V, WIS.

Vietos L. M. P. S. 72 kuopa 
sumanė rengti, motery ranku 

dalbų parodą šių melų grudžio 
19 dieną. Paroda bus Polonia 
Liberty Hali salėj. Kartu bus ir 
koncertas su įvairiais pa margi
nimais, dalyvaujant Waukega- 
no Liuosvbės Chorui ir vietos 
Aido Chorui. Pati viena L. M. 
P. S. kuopa nepajiegdama visa 
tai nuveikti, tallkon pasikvietė 
dar L. Balso draugiją ir L. S. 
A. 212 kuopą, kuriedvi mielai 
apsiėmė dalyvauti ir bendrai 
veikti. Koks iš to bus surink
tom pelnas, slcir-iairruns I^ietivvių 
Svetainė įkūrimui. Kas <Iar no
rėtų prie to darbo prisidėti, te
sikreipia į p. N. Mickevičienę, 
726 Park avenue.

Darbai pradeda silpnėti. Kai- 
kurios dirbtuvės jau pigiu ia

kainas, bet dar vis dirba po 10 
valandų ir po 5l/£» dienos savai
tėje. Darbai gi Barinei visai 
silpnai eina. Keiso dirbtuvės 
paleido 1500 darbininkų, Mit- 
chell IMK), Amalton Bidz -- 
800, Boberinė 500, Walas- 
trektor — 800; labu 4500 daibi- 
ninkų liko be darbo. Pirma na
mų tiesiai nebuvo galima gau
ti, o dabar kiek tik nori, Taip 
rašo man mano švogeris Kazys 
Kontautas.

Del darbų, Kenosha buvo ge
riausias miestas: darbo buvo 
pilna. Ir dabar, nors tie dar
bai eina silpnyn, bet vis dar dir- 
L»a S valandas dienoj ir darbi- 
ninkų neatleidžia taip kaip ki
tur. Miestas auga kai ant mie
lių; namai dygsta kai grybai po 
lietum. Gyventojų turi dau
giau kaip 40 tūkstančių. Daro
ma visokių pagerinimų mieste. 
Miestui plėtojanties, farmeriai

' 1

LIETUVIS
VAISTININKAS A. BELSKIS

Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street

savo žemes parduoda totams, 
ant kurių jau daug naujų namų 
tatoma, ypatingai vaakrinėj ir 
pietinėj dalyse. Kad aš atvažia
vau į Kenoshą pradžioj kovo 
mėnesio 1907 metų, miestas te
turėjo gyventojų vos apie 18 
tūkstančių, o dabar jau dau

giau kaip dvigubai paaugo. 
Tarp biznierių yra ir lietuvių 

-sankrovininkų, siuvėjų, foto
grafų, saluninkų etc. Turime ir 
realės nuosavybės įmonę Anta
no Pakšio. Ko trūksta, tai lie
tuvių gydytojų, dentistų, advo
katų, bet užtai polieanoną lie
tuvį tai turime.

Didžiausia čia lovų dirbtuvė 
Simmons Mfg. Co. pernai savo 
darbininkams davė šeštą nuo
šimtį savo pelno; šiemet, kaip 
girdėt, duosianti dešimtą. Tai- 
ui darbininkai turės kuo dova
nų kalėdoms pirk ties.

Tarp lietuvių čia dabar ne
menkas bruzdėjimas: vieni ap
laidžia Ameriką ir važiuoja Lie
tuvon, kiti važiuoja į kitus imies 
tus dairytis ir laimės jieškoti; 
likusieji gi ant vietos dirba ką 
galėdami. Dabar jie susirūpi
nę Lietuvių Svetainės .strigi
mu; tam, žinoma, yra ir prie
šingų, bet juos galima ant pirš
tų suskaityti; ir nemanykite, 
kai tai bažnytiniai, ne, — pir
meiviais save vadinantys!

—Kaz. Brąževičius.

■ DYKAI! <WCK00-CL0CK” DYKAI! »
Ar jus mėglritumet turėti šitą vertingą “cuckoo-clock”, CUCKOO CL.OCK 

kuris yra vėliausio šios gadynės išradimo? Jeigu taip, tai WITH BAROMETER n 
rašyk tuojaus, nes mes turime tik 2,000 “cuckoo” laikro
džių, kurie bus pasiųsti, visiškai dykai kiekvienam, kuris 
prsiųs užsakymą ant auksinio laikrodėlio ne vėliau kaip 30 
dienų nuo dabar.
Jus da niekad neturėjote mažiausios progos pamatyti šitą 
puikų Laikrodėlį su Barometru, kurį mes duosim visiškai 
dykai su kiekvienu Lakrodėlio pirkimu. Mes teikiame jums 
šitą pasiųlymą dėl tos priežasties, kad jus susipažintumet 
su musų augštos njšies Amerikonų išdirbimo Laikrodėliu, 
šitas Laikrodėlis yra paauksuotas, turi puikiai išmargntus 
dubeltavus kiautus ir yra dailaus nudirbimo —r išrodo kaip 
šimtadolerinis'Laikrodėlis. Musų Laikrodėlis turi pilnaak- 
meninius Amerikonų išdirbimo vidurius ir yra geriausia 
LAIKRODĖLIS, ką pinigais galima nupirkti — ir yra ga
rantuotas 20-čiai metų. Mes augštinam savo tavorą, bet 
tiktai paduodam aiškius faktus, ką jus galit greitai supras
ti iš musų musų dykai mėginimo planą, pagal kurio mes 
pasiųsim jums šitą Laikrodėlį 10-uiai dienų dykai išmėgin 
ti, ir jeigu, pasibaigus tam laikui, jus nerasit jį taip, kaip

■ jis buvo perstatytas, tai mes noriai sugrąžinsime jūsų pinigus. Ar-gi tas negana teisinga? Ar jus galit reika- ■
■ ląuti geresnės garantijos? šitas laikrodėlis yra vertas $20.00, bes mes leidžiame jums įsigyti jį per šį mėnesį i
■ tiktai uz $12.9o. Šitas kaipo specialis supažindinimo išpardavimas yra geras per šį mėnesį tiktai, ir mes pata- ■ 
H riame jums veikti tuojaus. Jus niekada nesigailėsit. Beto, jus gausit šitą naudingą Laikrodį su Barometru ■
■ visai dykai, ir atminkit, kad jis padarys dailų pagrąžinimą jūsų namuose! šitas stebėtinas išradimas ne-tiktai H

I parodo dienos laiką kaip kiti visi laikrodžiai, bet taipgi pasako dvi dieni iškalno oro padėjimą — ar lietų, ar ®
■ giedrą. Kievienas privalo pasinaudoti proga šio didelio pasiųlymo. M

! PIRMIAU ATĖJUSIEMS—PIRMESNIS PATARNAVIMAS. ■
J Nesiusk jokiu pinigu — tik iškirpk šitą paskelbimą ir j j jj prisiųskit mums su 25 centais pašto ženkleliais na- '

H dengimui parsiuntimo leSų. Likučius išmoResit tada, kada Laikrodėlis ir Laikrodis su Barometru bus iums 
g pristatytas. NE ABEJOK — RAŠYK šiandie j m

■ UNION SALES COMPANY 2029 W. Chicago Avė. CHICAGO, ILL. ■
■ Department 562 ■

Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
Tel. Canal 114.

Skaitytoji Balsai
[ITi išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

Spalių 8 <1. telegramoj iš Sto
kholmo buvo pranešta, kad 
švedų Raudonasis Kryžius susi
taręs su sovietų valdžia ir ke
liaująs tuojau į’ Petrogradą, 
idant kovojus su ligomis i,P gei
bėjos žmones nuo bado ir šal
čio. Toje žinioj buvo taip jau 
minėta, kad Švedų Raudonasis 
Kryžius tikįsis, jog tam reikalui 
jam busią leista naudotis ir 
tais samteliais, kurių Amerikos 
Raudonasis Kryžius turi su
krovęs artimuose Baltijos por
inėse.

Ant rytojaus vėl buvo paskel
bta, kad Amerikos Raudonasis 
Kryžius pradėjęs savo šelpia-

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rųšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, 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 duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų-

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mėlina ir ruda od£, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eiles, nepraleiskite šitos pro-

tik $37.00 gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite be 
nt 75 nuošimčius Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 
, Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 ▼. iki 4 v. po piet.

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

Or. A. R. Blumenthal

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligą.

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 Drexe) 2880

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS; 8412 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

JEI ESI VIRŠ 40 METŲ
Tas apsimokės

Gerai progai atsitikus vengti systemps visokių negerumų; pagerins 
vidurių lengvą veikimą, prašalins inkstų nuodus, sutvirtins silpną iš
badėjus) kraują. Gamta gali būti pavaduota tik gamtos.

BULGARIAN BLOOD TEA
Yra gamtos gryniausis receptas

Parduodama visur vaistinyčiose arba per apdraustą laišką 1 di
delis šeimynai baksas $1.25, arba 3 baksai $3.15, arba 6 baksai $5.25.

Antrašas:
Marvel Products Co.,

H. H. VON SCHLICK, PKESIDENT

451 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.
_____________ —— ■ ■ . ! —— J
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šiuomi pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad aš atidariau === 

= saliuną, kuriame pardavinėsiu labai gardžius gėrimus. Todėl užpra- 
~ šau visus atsilankyti ant iškilmingo atidarymo subatos vakare, 16 d. =S 
== spalio. ==

CEZARAS PAPLAUSK IS,
716 W. 22nd St. Chicago.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
ouo kitokios ligos; deltogi ir nelšsigy 
do.

Kirmėlės ženklai

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
I gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių .simptomų turi, tegu) atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpi 
laiku.

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

TIK SAVOMS JIEGOMS 
PASITIKĖTI.

Amerikos ir Uotu vos atža
gareivių “diplomatai” jau ne
kartą klaupėsi prieš talkininkų 
diplomatus. * Pas juos tie “di
plomatai” tikėjosi rasti, tai, kas 
reikalinga nepriklausomos Lie
tuvos išlaikymui. Į< plačiąją 
savo krašto liaudį jie maaž te
kreipė domės. Dažnai jie ėjo 
dagi prieš jos (liaudies) norą. 
O kur galėjo — spaudė ją.

Ko jie atsiekė? Ar talkinin
kų diplomatei padėjo |Lietu- 
vai ?

Atsakymas nereikalingas. Lie 
t u vos sostinės Vilniaus likimas 
pats už save kalini. Paryžius 
ir Varšuva jau senai buvo pa
reiškę, kad Lietuvai gero jie ne
nori. Tą patį pasakė ir Va
šingtonas. 15k vienas Londo
nas dar kokietavo. Bet ir jis 
dabar tyli.. .

Lenkų plėšikų gaujos drasko 
Lietuvą. Patįs Lietuvos valdy
tojai, iki šiol ėjusieji prieš liau 
dies valią, dabar šaukia ją gin
ti šalį.

Ar liaudis paklausys jų? Ar 
tie “diplomatai” pagalios susi
pras, kad Lietuvos nepriklauso
mybes išlaikymas yra tik pačio
je Lietuvos demokratijoje? Ar 
jie supras, kad tik savomis jie- 
gomis tegalima pasitikėti?

Dar pamatysime.— T. K.
DR, DICKSON

1645 West 47th Street.
Tarp MarshHeld ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 8 vai. vakar* 

Np<tėlin»ni< nuo 10 iki 12 titaną

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

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

iki 5-tų lubų., Chicago, Iii.

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

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

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

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

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

1(19 W. 47th SL Tel. linulevard 1892. Chicago, IU.

Žmonių marinimo 
politika.

[Specialė Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija] 

PAUL HANNA
Wasiiingtonas, spalių 11. — 

Amerikos Raudonasis Kryžius 
turi Estuose sukrovęs didelių 
sandėlių maisto, rūbų ir medi
kamentų, skirtų Rusijos žmo
nėms gelbėti; bet visa tai pūva 
sukrauti, kadangi Jungtinių 
Valstijų valstybės departamen
tas neleidžia Raudonajam Kry
žiui gabenti tuos daiktus Rusi
jon ir ten teikti reikalingos 
žmonėmd pagalbos.

Tokį paaiškinimą davė čia 
vyriausioji Am. Raudonojo 
Kryžiaus raštinė. Taigi valsty
bes sekretorius Colby, o ne kas 
kitas, kaltas dėl to, kad kas sa
vaitė tūkstančiai moterų ir vai
kų miršta nuo įvairių epidemi
jų ir šalčio, tuo tarpu kaip vos 
už keliolikos myliipnuo jų ran
dasi didžiausi sandėliai daiktų, 
kurie galėtų suteikt jiems rei
kiamos pagalbos.

mąjį darbą Krimo srityse, taigi 
daly j, kur veikia generolo 
Vnmgelio armija. Vrangelis 
kariauja su sovietų Rusija. Da
bar kyla klausimas, kodėl civi
linėj Rusų karėj Amerikos 
Raudonasis Kryžius turėtų savo 
pagalbą teikti lik vienai pusei?

Vienas Am. R-uulonojo Kry
žiaus valdininkas aiškindamas 
tą myslę šitai ką pasakė:

“Mes labai susirūpinę neši
mu pagalbos sovietų Rusijos 
žmonėms, ir buluine senai tatai 
pradėję, jeigu tik valstybes de
partamentas butų mums leidęs. 
Estuose mes turime didžiau
sius sandelius medikamentų ir 
kitokių daiktų ir musų darbuo
tojai pilnai prisiruošę eiti sovie
tų Rusijon ir dirbti nežiūrint vi
sų ten ‘nenusistovčjusių sąly
gų’, jeigu lik valstybės departa
mentas mums leistų. Kai kurie 
musų sandėliai nesenai tapo 
pargabenti atgal Erancijon kai 
pasirodė, kad palikti juos ten, 
kame jie yra, nelabai1 saugu; bet 
dabar dalykai šiek tiek aprimę, 
ir didesnė dalis pasilikusių Es
tuose musų sandelių butų gali
ma tuojau pavartoti teikimui 
pagalbos sovietų Rusijos žmo
noms.”

Aš paklausiau, ar iš Stokhol
mo atėjusi žinia apie tai, kad 
Švedų Raudonasis Kryžius eina 
darbuotis ten, kur , amerikie
čiai bijojo eiti, neskatina nei 
kiek Amerikos Raudonąjį Kry
žių pasiliuosuoti nuo valstybės 
departamento kontrolės ir eiti 
dirbt savo darbą? Ir gavau to
kį atsakymą:

“Per pastaruosius dvylika 
menesių nebuvo nei vienos die
nos kur mes nebūtume svarstę 
ir taręsi, kaip aplenkti tuos var
žymus ir eiti sovietų Rusijon su 
savo šelpiamuoju darbu. Bet 
valstybės departamento politi
ka buvo neatmainerma. Priešin
gai, dabar jis nusitaręs visai ne
leisti niekam įžengti į sovietų 
Rusiją.”

Tasai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus valdininkas sako, kad 
kiek jis žinąs, sovietų Rusijoj 
iki šiol neveikus nė jokia sveti
mų kraštų šelpiamoji organiza
cija, išskiriant kuopelę kvėke- 
rių, kurie, matyt, turi daugiau 
pasišventimo žmonijai negu pa
garbos valstybes departamen
tui.

ISIDOR YACKTIS
Lietuvys Advokatas

(Reg. Liet. Atstovybės Notaras) 
Veda provas visokiuose teismuose, 
parūpina pasportus ir daro visokius 

legališkus dokumentus.
Hay Bldg., 6th & Washington Sts, 

Špringfield, Illinois.

kas yra reikalinga.

DR. VAITUS11, O. D.
Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada ; 
kreipiesi prie 

atiduo
Ii į jo rankas 
avo sveikatą 

ir ateities liki- 
ną, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
oatyrimą ir at
sargų gydymą, 
les tik tokis

gali suteikti tą,

Lietuvis Akių 
, Specialistą*

Palengvins akių įtempimą, kun 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, nervuG 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai 
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę tr toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimai 
aroma su elektra, parodančia 

žlausias klaidas. Specialė atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piei 
Ofisas 1553 W. 17th SU kampai 

Ashland Avė Tel. Drover

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

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

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

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

39 So. State ir kampas Monroe, 
12 flioras, ruimas 112, 

Chicago, III.
Vai. 9 A. M. iki 8 P. M. 

Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

Daktaras

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

3501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatvės

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

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

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak. 
Ūkavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

8113 B. Halsted St. Chicago, III.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v 
k  —Z

------------------------------------------- 1-------------------------------

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS’
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėhomis ofisas uždarytas.

s

DR. R. WAGNER
Mano specialis gydymas yra chroniš

ką, — nervišką ligą.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki

1553 W. 47th St
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9669

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

!■■■«■■■■■■«■■■■■■J’ 
“ Telephonc Yards 1532

i- DR ,J KULIS g
■ LIETUVIS P!
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M

Gydo visokias ligas moterų, vai- 
® kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

P 3259 So. Halsted St., Chicago. M

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

DENTISTAS
Mes savo darhą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street
L ......... i m /

/—,l" .......... .......... .........................
Tel. Yards 8654

Mira. A. Michniewich

DR. C. K. KLIAUGA ]
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, (11 
kampas 18th St.

Valandos; 9-12 ryto Ir 1—9 vak 
Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare
------ _ v

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki | 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago,

DR. S. BIEz^lS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

2""dr."yuška""j
S 1900 S. Halsted St. J

Tel. Canal 2118 ■
H Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki g 
g 8 vakare.
0 Rezidencija: 2811 VV. 63rd St. ® 

Tel. Prospect 3466
!■■■ (!■■«■■■■ ■■■■■■■■

PRANEŠIMAS ]

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

1616 W. 47 St., Tel. Boui. 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 263K;----------

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

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III. "
■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■
/—. 11 1

Tel. Pullman 3180
DR. L E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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delius akmenų gabalus, kokių 
žmogus pakelti pats negalėtų. 
Jų budavonėse patinkama ak-

kia visose dalyvavusiose di
džią jame kari; valstybėse. Vy
riausias tos asociacijos uždavi-

Kas bus?Bet štai dabar patys klerika
lai yra priversti priimti tą aiški-Uždraudė žydų

“ Bandą Lenkijoj e nj, iššaukė daug neprielankių
,--------- ,----- ----- — ’ ve socialistai ir kuris griežtai bolševikams komentarų Euro-

Berlino “Freiheit” rašo, prieštarauja visai klerikalų ti
kai! Lenkijos valdžia nutarė losofijai. 
uždaryti žydų socialistų or-J ----------- t ,

“Rund” h* LIAUDININKŲ IR TAUTININ- tu bolševikams budu, būtent: gamzaciją Būna , uz tai,| V1T 
kad ji pasirodžiusi prielanki 
Rusijai ir stojusi prieš Len- 
kiją.

Šitas lenkų valdžios žings-l nuosakumą, kad jie priešinosi 
nis yra pilnam sutikime su km'fs stovio Paskelbimui Lietu-

,7.00 per y.er oeUĮd. <>f Chloro. | ylsajOS antisemitine politika (|Jni> jogpį V(.(|a pric
Lenkų kariuomenė visuose tarizmo. Tas laikraštis sako, 
miestuose, iŠ kurių jai teko kad Lietuva turi gintis nuo už- 
pasitraukti, kuomet buvo puolikų; be to, jisai pastebi, 
atėję bolševikai, darė bai- kad Hlksi’(,s bolševikai, atėję į 
siausias žydų skerdynes, žy- Vi,lni,-b (I’askdbf ??ai net “P" 

J c J J 1 gulos stovį ir mėgino mobili-
Tad, 

pasak “L. U.”, socialdemokra
tai turėtų pirmiausia protestuo
ti prieš bolševikus.

Šitie Valstiečių Sąjungos or
gano priekaištai neišlaiko jo
kios kritikos. Viena, yra visai 
nelogiška teisint blogą Lietuvos 
valdžios jiolitiką tuo, kad kitos 
šalies valdžia elgiasi, taip pat 
blogai arba dar blogiau. Antra 

x i yra neteisinga kaltint Lietu- Chicagos Draugas rašo: * . . . .° vos socialdemokratus tuo, kad
“Anais metais tariamieji jie buk nekovoję prieš žiaurų

Prūsijos teutonai kaip žnyp- bolševikų šeimyninkaVimą Vil- 
lėmis^uspaudė vakarinę Eu- niuje. Kaip tik priešingai: so- 
ropą. Išsigelbėti nebuvo jau cialdemokratai buvo griežčiau- 
vilties. Nes mirtis siautė ant siu budu nusistatę prieš tai. Jie 
žemės, padangėse ir vando-|net reikalavo neratifikuoti tai-1 
niuose.
kad autokratija tuč-tuojaus | šie neduos pasižadėjimo 
pragaišins demokratiją.

Tad pakeltas skardus obal-1 Vilniaus. Socialdemokratai bu- 
sis; Gelbėti demokratiją! vo vienintelė partija Lietuvos 
Tas obalsis atsiliepė ir šiapus Seime kuri statė šitą reikalavi- 
Atlantiko. Ir čia visur šauk- mą; visos kitos partijos — ir 
ta: Už pasaulio demokratiją! krikščionys demokratai, ir

Pakilo tautų sūnus. Veda- liaudininkai, ir Valstiečių Są- 
ini pasaulinės demokratijos junga, ir tautinės grupės — sto- 
obalsio sutriuškino tariamuo jo už ratifikavimą be jokių su
sius teutonus. Pasibaigė ka- lygų (vienas s.-d., Plečkaitis, 
ras ir laukta prašvintant nau- beje, ėjo šitame klausime iš
jos gadynės pasaulyj. vien su dešiniaisiais).

Pasekmėje pasirodė, kad 
tuo gražiu obalsiu buvo pri
dengtas vakarinės Europos 
imperijalizmasr Šitas menkai 
kuo skiriasi nuo autokratijos 
su militarizmu. Tas impe
rializmas pakėlė Lenkiją. 
Pakilusi iš imperializmo Len
kija ir cme imperialistiniai 

švaistyties. šiandie imperia
listinė Lenkija ruošiasi pri
slėgti visas kitas demokrati
nes šalis, pakilusias sekant 
karo meto gražų obalsį.

Koks tai skaudus ir baisus 
apsivylimas visų tų, kurie 
kraują liejo ir vargo už ta
riamąją pasaulio demokrati-

Iš to turės gerų pamokų 
skriaudžiamųjų gentkartės.”
Pagalios, tad ir “Draugas” 

paregėjo. Ir jisai suprato, kad 
po gražiais “demokralybės” 
“tautų paliuosavimo” ir tt. 
ūbaisiais slėpėsi didžiųjų vals- 
stybių imperializmas, noras 
pavergti ir išnaudoti silpnesnes 
tautas.

Bet kiek laiko ėmė klerikalų 
organui suprasti šitą paprastą 
dalyką? šešis suviršurn metus! 
Per šešis suviršurn metus turė
jo lietis kraujas visame pasau
lyje, kol klerikališki “moksli
ninkai” ėmė numanyti, kad 
karės tarpe valstybių kyla ne 
dėl kokių-nors prakilnių idėjų, 
o dėl materialės naudos, dėl iš
naudojimo.

“Draugas” tečiaus veikiausia 
da ir šiandie nebūtų to supra
tęs, jeigu į imperializmo nasrus 
nebūtų patekusi Lietuva.

Klerikalams yra sunku su
prasti tuos dalykus dėlto, kad 
jų filosofija, jų pažvalga į pa
saulį, yra klaidinga paįiam pa
mate. Jų filosofija yra idealis
tiška: jie. mano, kad pasaulį 
valdo idėjos, arba tų idėjų “įsi
kūnijimai,” dvasios (dievas ir 
velnias). Kada socialistai sa
ko, kad visuomenės gyvenimo 
pamatas yra ekonominiai žmo
nių reikalai ir kad tų reikalų 
keitimąsi yra svarbiausia prie
žastis atmainų, įvykstančių vi
suomenėje, — tai klerikalai 
keikia socialistus ir vadina juos 
už lai visokiais bjauriais var
dais.

NAUJIENOS
UTHUANiAN S5A1LY NKWS

Publiahed Daily exeept Suaday by 
tke Lithuanian Newe Pub. CeM Ine.

Kdftor E ®rigaitf«

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1SM

KŲ STENAVIMAI.

“Lietuvos Ūkininkas” prikai
šioja socialdemokratams lie

Subscription Kates i
$8.00 per year in Canada.
L-:: - - ,
$8.00 per year ln Chicafe.

8c per copy.
Entered as Second Class Mattar

March 17th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, UI., ander the art ef 
March 8rd, 1879.__
Naujienos eina kasdien, liskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujieną Ben-
nu - ihZ3*1“*0’I dų-gidarbininkų organizaa-|Xu Lietuvos"piuX8.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

Metams —....... ..........
Pusei meti ■
Trims mėnesiams , r -
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui , —

Chicagoje — per nelietejnsi
Viena kopija
Savaitei - , , ---------
Mėnesiui ...... ......... .......

Suvienytose Valstijose. M Chicagoj, 
paltu:

Metams . $7.00
Pusei meti z. i n.— 4.00
Trims mėnesiams t r r 2.00
Dviem mėnesiams - ■■ 1.10
Vienam mėnesiui r-r i . i .75

Metuvon ir kitur ufdeniueMl
(Atpiginta)

Metams __  - — - į t- $8.00
Pusei metų - ..... - .... - r-. 4J0
Trims mėnesiams - 2JI

Pinigus reikia siąst palte Meney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
$4-50
2.26
1.75

, 1.00

03
18
75

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 14, 1920 
as required by the act oi Oct. 0, 1917

Da nor kariaut.
Rusai su lenkais jau pasi

rašė po musių paliaubos ir 
laikinos taikos sutartim, bet 
kariaut jie da nepaliauja. 
Mūšiai sustos tiktai po vi
durnakčio 18 d. spalių.

Bolševikai buvo pasiūlę, 
kad karė pasibaigtų už ke
turių dienų po laikinosios 
taikos pasirašymo, bet len
kai refkalavo, kad .karė dar 
tęstųsi šešias dienas, ir bol
ševikai nusileido. «

Kodėl toks keistas reika
lavimas?

Dėlto,, kad lenkai dar ne
pabaigė savo plėšikiško žy
gio prieš Lietuvą! Jeigu 
mūšiai su Rusija butų su
stabdyti, tai butų visam pa
sauliui aišku, kad lenkai, ka
riaudami prieš Lietuvą, el
giasi, kaip užpuolikai. O da
bar jie gali laužtis į Lietuvą, 
skelbdami, kad tai esanti ka
rė prieš bolševikus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Apsimainė 
komplimentais.

Chicago “Daily News” koz- 
respondentas paduoda vieną 
įdomią smulkmeną iš rusų ir 
lenkų derybų Rygoje.

Lenkai pareikalavo sau di
delio sklypo žemės, priklau
sančios Ukrainai, užmiršda
mi, kad visai nesenai jie bu
vo padarę sutartį su Ukrai
nos tautininkais prieš tusūs. 
Bolševikų atstovybės galva, 
Joffe, delei to pastebėjo len
kų delegacijai:

“Jus išdavėte Ukrainą”.
O lenkų astovas, Grabskis, 

atsakė jam:
“Mes išdavėme Ukrainą, 

o Jus išdavėte Lietuvą!”
Ir po to pasikalbėjimo 

abeji pasiliko patenkinti ir 
nutarė susitaikyt.

Anot tos patarlės: “Toks 
tokį pažino ir į kumus pava
dino.”

Tas areštas įvyko Maskvoje, 
ir žinia apie jį, pasiekusi užsic-

pos spaudoje. Taigi “Soviet 
Russia” mėgina pateisint bolše
vikų valdžią ir daro tai papras-

Lietuvos darbo žmonių lau
kia nauji vargai. Jiq visa imate 
ir perkentėjo žiaurios vokiečių 
okupacijos metu. Tatai jau 
praėjo. Lietuvoj susikūrė savo 
valdžia. Ji kadir ne darbininkų 
draugė, vis dėlto Lietuvos liau
dį nesmaugė ir nesmaugia 
taip, kąip kad ją smaugė vokie-

jas lenkų valdžia persekioja 
dar žiauriau, negu visą žydų 
tautą.

Į “Ap^alga^ j
KLERIKALŲ APSIVYLIMAS.

i stengiasi prirodyti, kad koope
racijų darbuotojai esą “kontr
revoliucionieriai.”

Kartoti čia tas bolševikų pa- Į ^”0^antai ir včlhu be’rnon 
sakas apie “kontr-revoliucio- 1 

1 n torius” nėra jokio reikalo, nes 
juk yra žinoma, kad jiems yra 
“kontr-revoliucionieriai” visi, 
kurie tik nepritaria bolševikų 
partijos diktatūrai; o iš antros 
pusės, bolševikai skaito “tikrais 
revoliucionieriais” neit senuo
sius caro l>emus, kurie už pini
gą tarnauja komisarams.

Pastebėtina tečiaus, kad Ru
sijos kooperacijų vadai jau irgi 
pateko į “kontr-revoliucionie- 
rių” sąrašą!

11 ■ .......... ■

DŽIAUGIASI, KAD GAL 
ĮVYKS SKILIMAS.

negu 
vadas

Brooklyno chamunistų orga
nas sakosi patyręs, kad Italijo
je ^dalykai esą blogesni, 
jisai manęs. Socialistų
Turą t i, kuris smarkiai kovoja
prieš komunistus, turįs daug 
pritarėjų partijoje, ir jeigu ko
munistai norėtų prašalinti tą 
“centrininką,“ tai butų partijos 
skilimas. Be to,

“Didžiuma partijos depu
tatų iiarlamcnte yra centri
ni nkai. Tai dar blogiau, ne
gu mes manėm.“
Kitas labai nemalonus cha

munistų organui faktas yra 
tas, kad Italijos partijos centro 
komitetas nutarė tik septyniais 
balsais prieš penkis pasilikti 
Maskvos Internacionale. Wrma 
ta partija buvo nutarus vien
balsiai prisidėti i>rie komunistų 
Internacionalo. Kada pačiam 
centro komitete, susidedančiam.

Taigi nenuosakumas yra ne I radikališkiausių elementų, 
socialdemokratų, o liaudininkų dabar apsireiškė tokia stipri 
ir jų sėbrų pusėje. Iš pradžių opozicija prieš Maskvą, tai ga- 
jie sutiko daryt taiką su bolšo-1 bnia laukti, kad partijos suva- 
vikais; nereikalaudami, 1_
bolševikai tuojaus pasitrauktų 
iš Vilniaus, o paskui jie dejuo
ja, kad bolševikai spaudžia Lie
tuvos piliečius Vilniuje!

Musų “bepartyviškoji” 
vyne” tečiaus pilnai remia 
nesąmoniškus “Lietuvos 
ninko” priekaištus socialdemo
kratams ir dar prideda prie jų 
savo dvyleki. Girdi: 

V v
“Taip, tokiuose lietuvių 

pasielgimuose netik kad nė
ra teisybės ir nuoseklumo, 
bet aiškiai matosi dar dau- 
giaus kas... Pas musų tūlas 
partijas senai pastebėta ta 
vergiškos taisyklės liekana: 
kuomet Lietuvą kiti užpuola 
ir kankina, tai jiems nieko 
nesakoma; bet kuomet Lietu
va pradeda ruoštis save gin
ti nuo užpuolikų, tuomet di
džiausio triukšmo 
Nejaugi tas reiškia 
nuoseklumą?“
“Tėvynė”, vadinasi,

Tuomet imta šaukti, |kos sutarties su bolševikais, kol 
iki 

tam tikro laiko išsinešdinti iŠ

liniukų gaujos. Pavojaus bu
vo tik iš “kaimynų lenkų” pu
sės. Sėkmingumai tarybų vald
žios ofensyvas tečiaus ir tuos 
buvo .nubloškęs toli už Baltsto
gės. Padarytoji su tarybų vald
žia taika jau rodė, kad galų ga
le Lietuvos liaudis visas didžią
sias sunkenybes pergyvęno. Iš
rodė, kad Lietuva “atsistos ant 
kojų”.

Bet...
Šiandie Lietuvos darbo žmo

nėms grūmoja naujas ir dar di
desnis pavojus. Tai plėšikiškos 
lenkų imperialistų gaujds pa
vojus. Gautomis žiniomis, len
kų kariuomenė jau užėmė Lie
tuvos sostinę Vilnių. Neįsotinan 
mieji lenkų imperialistai ir vėl 
pakėlė galvas. Jų kariuomenė, 
svetimų valstybių durtuvo pa
dedama, ir vėl atsidūrė už Min
sko. Lenkų slibinas jau taiks
tosi praryti savo silpnesnį kai
myną
ro visais jam prieinamais 
dais — ir šlėktos diplomatija ir

Lietuvą. Tai jis da- 
bu-

nys yra kovoti prieš militaristų 
sumokslus, kitaip — skelbti ka
rą karui.

Draudžia dalyvauti politinėj 
darbuotėj.

Washington. —- Federalinės 
valdžios darbininkams griežtai 
draudžiama dalyvautii by kokia
me darbe, kuris turi ką nors 
bendra su kokia nors politine 
partija. Mat, daugelis federa
linės valdžios darbininkų, ku
rių algos nėra tokios, kad “ga
lėtum gyventi be bėdos”, ima
mosios rinkimų kampanijos me 
tu buvo manę užsidirbti šiek 
tiek “dkstra pinigų”.1 Dabajr 
tos jų viltįs tapo sunaikintos. 
Ir jas sunaikino taip vadinamo
ji Civil Service komisija, kuri 
savo patvarkyme be kita pa
reiškė, jogei federalinės val
džios darbininkų dalyvavimas 
kokios nore politinės partijos 
darfbuotėj yra peržengimas pri
imtų taisyklių.

ANGLIJA.
Nedarbo šmėkla Anglijoje.
Londonas. — Profesinių są

jungų viršininkai dideliu susi
rūpinimu dabar tariasi apie tai, 
taip ir kokių įmonių stvertis 
cada pašalinus grūmojantį dar
bininkams vargą, kuris turės 
sekti kartu su laukiamu sekamą 
žiema nedarbu. Manoma, kad 
jedan>ių skaičius sekamą žie
mą pailidės dvigubai ir gali būt 
trigubai. Tariamasi reikalauti 
valdžios, ką^l ji bedarbius steng 
tusi panaudoti viešiesmiems 
darbams: pataisymui kanalų, 
rinkamam juros pakrančių į- 
rengimui ir t.t. Be to, reikalau- 
ama, kad valdžia duotų tinka

mo atlyginimo sužeistiems, ir 
todėl negalintiems dirbti, ka
reiviams.

menų gabalai 1.25 metro augš- 
čio ir pločio, ir dar daug dides
nių, kokių, suprantama, savo 
rankomis žmogus pakelti negali. 
Prie senos tvirtovės Sachua- 
man kampo sienoj yra akmuo 
5.80 metrų augStas, trijų metrų 
platus. Visi dabartinių laikų 
tirinėtojai senovės peruvijonų 
kultūros negali suprasti, kokiais 
budais jie galėjo sunkenybę to
kių milžiniškų akmenų į Budavo
nės vietą atgabenti ir į reikalin
gas Vietas sienose įkelti, o kaip 
pasirodo, nuo akmenų kasyklos 
iki Budavonei tokias sunkeny
bes reikėjo sausu keliu, ne van
deniu, gabenti 80 kilometrų; o 
dar reikia neužmiršti, kad nei 
arklių nei kitokių sunkenybėms 
gabenti žvėrių Amerikoj senovėj 
nebuvo. Net darbą sujungtoms 
daugelio žmonių pajiegoms ne 
visur galima išaiškinti ir supras
ti. Kaip, neturint nei maši
nų nei sunkenybėms vežti gyvu
lių, peru vi j onai budavonės vieton 
galėjo atgabenti sunkenybes sve
riančias iki 6500 kilogramų? 
Beto, daugelis budavonių yra vi
sai neprieinamose vietose, kur, 
neturint nei jokių mašinų, reikė
jo sunešti visa reikalingoji me
džiaga. Akmenis prie budavo
nių butų galima gabent vande
niu, sukrovus upėse ant tam 
tikrų plaukiamų medžio tiltų, 
bet ten, kur yra tos peruvijonų 
budavonės, medžių beveik nėra. 
Todėl tuos milžiniškus akmenų 
gabalus patys žmonės turėjo 
savo pačių jiegomis į vietą su
nešti arba suvilkti.
i h

Įdomių ir tokių jau gražių 
budavonių Amerikoj yra ne vien 
Peruvijoj, bet taipgi Maya kraš
te ir Meksikoj. Jas ten gyvenan
čių tautų žmonėms ne lengva 
buvo pastatyti, nes jiems truko 
ne tik tinkamų įmonių suveži- 
mui medžiagos, bet ir geležies, 
nes jie jos visai tuomet nepaži
nojo. — šernas.

Kas bus? Ar Lietuvai bus 
lemta atsidurti plėšikiško savo 
kaimyno “globon”? Tai paro
dys netolima ateitis. Nusimau
name. Jeigu Lietuvon įkels sa
vo koją godus lenkų imperialis
tai, Lietuvos darbo žmonėms 
teks pergyventi dar didesnių 
vargų nei tie, kuriuos jie jau 
pergyveno. Pasvaigusi lenkų 
Šlėkta Lietuvon atneš senąją 
viduramžių vergiją, tik gal ki
ta spalva nudažytą, bet vis tiek 
vergiją Lietuvos darbo žmo
nėms. Nuo šitos nelaimės Lie
tuvą galėtų išgelbėti tik Ūmus 
ir sužinos pačios Lietuvos liau 
dies veikimas. Ar ji šitai pada
ryti pajiegs, ar plėšrus lenkų 
imperialistai bus priversti ap
leisti Lietuvą, dar pamatysime. 
Tuo tarpu visa betgi rodo, kad 
Lietuvos padangėj kopiasi tam
sus nepermjąito'mji diebesįs.
\ Kas bus? — Darbo žmogus.

ČEKOSLOVAKIJA. 
Čeko-Slovakijos socialdemokra

tų partija suskilusi.
Praga. — Tai ,kas buvo gali

ma sumatyti ir pirma, jau įvy
to. čdko-Slovakijos socialdo- 
mokratų partija suskilo. Suski
do dėl klausinio apie prisidėji
mą prie trečiojo Internaciona
lo, Viena dalis, vadovaujama 
nuosaikiųjų socialdemokratų 
darbuotojo ir ministerių pirmi- j 
ninko, Vlastimil Tusar’o, buvo 
griežtai nusistačiusi prieš pri
ėmimą tų sąlygų, kurias pasiu- 
ė trečiojo Internacionalo kon

gresas. Kita gi dalis reikala
vo, kad tos sąlygos butų pri
imtos ir kad partija prisidėtų 
>rie kalbamojo Internacionalo. 

Galų gale šitie ginčai nuvedė 
lartiją prie suskilimo ir dagi 
brie rezignavinio paties minis
terių kabineto, kuriam vadova
vo Tusar.

Abidvi besivaidijančios frak
cijos dabar varžosi už partijos 
spaudą ir josios spaustuvę. Kai- 
kur terčiojo Internacionalo ša-

kad į žiavimas visai atmes Maskvą. |
Bet Brooklyno smarkuoliai 

nenusimena. Jeigu nuo komu
nistų atsimos ir didžiuma parti
jos narių ir parlamento atsto
vų, tai, girdi, tatai nieko nerei
škia — bi tik bus “apsivalyta 
nuo oportunistų.” ■
» i

Vokietijoje komunistų • po
pieriai taip pat nepuikiai stovi. 
Prisidėjimui prie III Interna
cionalo priešinasi svarbiausieji 
Nepriklausomųjų Socialdemo
kratų laikraščiai, “Freihcit” 
Bortine ir “Volkszeitung” Leip
cige, taip pat ir visi įžymesnie
ji partijos vadai. Pats Brookly
no laikraštis pripažįsta, kad 
“abclnai imant, dauguma inte
ligentų, dauguma reichstago 
narių” yra priešingi Maskvai.

Išvada iš to yra aiški, kad 
užį komunistų Internacionalą 
tenai stoja neinteligentiški, ne
apšviesti žmonės; ir jeigu jie 
paimtų viršų partijoje ir “apva
lytų” ją nuo Maskvos Interna
cionalo priešų, tai partija ne
sekt ų| savo geriausiųjų jicįgų. 
Bet chamunistų organui tai bu
tų tiktai džiaugsmas; nes, mat, 
“(kairiasparniško j i” Nepriklau- 
somųjų Socialdemokratų atska
la tuomet susivienytų su “spair- 
takiečiais,” kurie jau buvo visai 
nusmukę nuo koto.

žodžiu, labai puiku, kad Eu
ropos Socialistų partijos gali 
suskilti delei IR Internacionalo. 
Imperialistinės valdžios! to tik 
ir laukia — kartu su Frainos 
biči uoliais!

Kazimieras Gugis

tuos
Uki-

keliama, 
vien ne-

jau pri
kaišioja socialdemokratams ne 
tiktai stoką nuosakumo, o ir 
vergiškumą, ko nedrįso jiems 
primesti net “Lietuvos Ūkinin
kas.”

Ji drįsta pasakoti, kad Lietu
vos socialdemokratai esą “ver
giškumo” palaikytojai, po to, 
kaip ji pati rėmė Smetoną ir 
Galvanauską, kurie visą laiką 
lekajavo Franci jos diploma
tams — tiems patiems diplo
matams, kurie šiandie begėdiš
kiausiu budu pardavė Lietuvą 
“šlachetniems” lenki] plėši
ką mš! ' v

Ištiesų, tie yra smarkiausi so
cialistų niekintojai, kurie turi 
mažiausia laisvo žmogaus dva
sios ir sniegenų.

KOOPERATORIŲ SUARĘS 
TAVIMAS RUSIJOJE.

Oficialia bolševikų organas 
Amerikoje, “Sovief Russia’’ 
spalių 2 dieną rašo apie suare
štavimą centralinio visos Rusi
jos kooperacijų komiteto, “ccn- 
tjųo-sojuzo.”

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vafkarykščio “Ndnų” nume
rio Apžvalgoj įsibriovus klai
da, 
Straipsny “Šveicarijos socialis
tai ir III Internacionalas” ketvir
to posmo antras sakinys išspaus 
dinta: Telegarma iš priimti, ir 
patarė... Visas tas sakinys tu
rėjo būt šitaip: Telegrama iš 
Berno praneša, kad centro ko
mitetas nutarė 47 balsais prieš 
12 atmesti lllčiąjį Intcruaciona-

atitaisyti.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Nedarbas rūbų siuvimo 

industrijoje.
New York. — Rūbų siuvimo 

industrijoje jau ir dabar yra di
delis nedarbas. Bet bėgiu ke
lių sekamų meensių jis dar la
biau turės padidėti, jeigu tos in
dustrijos viešpačiai ant žut-but 
užsispirs pravesti savo pienus. 
Tie pienai, trumpai sakant, yra 
tokie: uždaryti kiek galima dau
giau dirbtuvių ir vėliau steng- 
ties pravesti darbą nuo stukių. 
Po to busi daroma pastangų 
grąžinti “senus gerus laikus”— 
nelinijines dirbtuves.

Darbininkų rateliuose delei to 
reiškiama didelio susirūpinimo.

Pasikėsinimas ant darbininkų 
teisių.

Washington. — Labai gali
mas daiktas, kad Clyntono pa
taisa prie taip vadinamo įstaty
mo prieš trustus bus panaikin
ta. Šitos pataisos likimą turės 
nuspręsti augščiausias teismas. 
Kad pataisa butų panaikinta, to 
reikalauja didieji pinigų maišai 
iš Arizonos ir Ohio valstijų. Ir 
reikalauja todėl, kad 'ta patai
sa streiko metu darbininkams 
suteikia tūlų privilegijų — tei-

Prisidėjo prie internacionaJės 
buvusių kareivių asociacijos.
Minneapolis. — Didžiojo ka

ro veteranų (buvusių kareivių 
World War Veteran’ų) organi
zacijos nacionalinis komitetas 
pranešė, kad toji organizacija 
pagalios prisidėjo prie interna
cionalinei buvusių kareivių, aso
ciacijos. Toji asociacija vei-

liniukams pavyko užvaldyti 
partijos skyrius, bet didžiumos 
jie dar neturi. Profesinės są
jungos laikosi nuošaliai.

Visų čia manoma, kad šita 
kova galų gale nuves prie su
sikūrimo dviejų griežtai priešių 
gų viena kitai partijų — komu
nistų ir socialdemokratų.

AUSTRALIJA.
Kuria streikininkams šelpti 

fondą.
Sydney. — Australijoj dar

bininkai praliejo rūpintis tuo, 
kad sukinus stiprų fandą strei
kuojantiems savo draugams 
šelpti. Fondan norima sudėti 
apie pustrečio šimto tūkstančių 
dolerių.

Iš Įvairių Sričių.
Senovės Peruvijos budavonės. 

Tirinėjimai senovės Peruvijos 
civilizacijos parodo, kad peruvi- 
jonai ne ant žemo kultūros laip
snio stovėjo. Iš mokslų ten 
ypač augštai pakilusi buvo ar
chitektūra, taigi mokslas triobe- 
sių statymo. Peruvi jonų mokėta 
nors, žinoma, jie neturėjo dabar
tinių laikų mašinų, kilnoti prie 
dirbimo savo budavonių labai di-

Vtda vhokias reikalai, kaip kr {minai (iku099 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokiai dokumentus iępopitrasi
Namq Ofisas:

132$ $. Hilttrt St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
127 N. Bssrborn SI 

1111-11 UnlIyBItf g.
Tel. Central 44111

_______ 1

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia PiniKūB. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS

809 West 35th StM Chicago, III. 
Kampas ELalsted St.

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052 

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedeliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted StM Chicago, III.

Tel. Boulevira 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St.. Chicago 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomija, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieuą. istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po- 
eziią ir teatrams knygas. Taipgi 

■ priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”* “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgeles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiuskite sykiu už 6c 
krasaženkliu.
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PALIKTA STORAGE’Y

ižiot? Man čia puiku... šilta ir —Ir ką jis mate, miręsĮ Saka- 
, las, tuščioj erdvėj šitoj, be ga- 

Daina apie Sakalą Taip Žaltys atsakė liuosam ■ lo ir krašto? Kodėl tokie kaip 
Į paukščiui ir patd sau nusišypso- jis drumsčia sielą savo ' geidi- 
I jo už tas nesąmones.

Augštai ant kulną užšliaužė i Pa,nan^
žaltys ir atsigulė ten drėgnam „ ,... ... , ..j žemę gulsim, visi dulkėmplvšyj, susivyniojęs kamuoliu . v * . x ,, . . , sini...ir zuredamas 1 jūres. « a « 1 1 j . •. . . 1 Bet Sakalas drąsus staiga su

MAKSIM GORKY.

VERTĖ UNĖ B.

lė, ir kalnai karščiu dūsavo į ,u‘’ 1 . i >: • x • (kure po bedugnę,dangų ir vilnys apačioj mušęs j „ 1 x .. . . ., . . i Per apžaliavusią uolą vanduoakmenis... ! . , , ...... . . . sunkės ir buvo tvanku tamsiojIr |>er dideliausi kalnuose. , ...... ..., x. . - ' i _ bedugnei ir dvoke puvėsiais,plyšį vand.npuolys bego jūron | ^klikc/Sakalas skausn.in- 
šokinėdamas per akmenis. I .... . . . ...... . !. . ... gal liūdnai, sulinkęs paskutines—Visas baltose imtose, žilas n .... . _ . , . savo jėgas:ir galingas, jis piove kalną ir ? ? . . .. • •, , • . ' j - O, kad 1 dangų nors kartąkrito iuron, piktai staugdamas.. . 1 , .. . • , į dar pasikelt!.. Priešę pris pau-Staiga 1 ta plyšį kur susi ra n- ... . v . . ,, ?. 1 j • o scia as... prievaizdų mano kmx»ęs Žaltys, puolė is padangių Sa- _ . , . . ..? i v . . , ? • tinęs ir... uždustų jis manokalas, sužeista krutino, krauju . . , . r _,, , . _ kraujuos!... O laime kovos!....v.vl iJiinl’cnn > r I J

Ir Žaltys pamanė: “turbūt 
dangui ištikrųjų pagyvent ma
lonu, kad jis taip trokšta!...”

Su trumpu riksmu jis nukri
to ant akmenų ir bejėgiam pyk- 
tyj mušės krutinę j aštrius ak-1 
menis.

Žaltys išsigando atbulas pasl-į 
įraukė kiek toliau, bet greitį 
suprato, kad gyvastis paukščio 
dvi trys minutes...

Prišliaužė jis visai arti 
sužeisto paukščio ir prašnypštė; 
jam tiesiai ausysna:

—Ką, miršti?
—Taip, mirštu! — atsakė Sa

kalas, giliai atsidusęs.—Aš pui- Į 
kiai pagyvenau!...

Aš pažinau laimę!.,- 
žygiškai mušiaus... A 
dangti... Tu nematysi 
arti... E tu, nabagas!

eini: — O tu užlipk ant viršaus 
uolos ir,pulk žemyn:

j —Gal būt sparnai dar įstengs 
j pakelti ir tu pagyvensi valan
dėlę savojoj stichijoj...”

Ir sudrebėjo Sakalas ir, silp
nai surikęs lipo ant viršūnes, 
slysdamas nagais per puvėsius 

Į uolų. • v
Ir užlipęs jis ištiesė sparnus, 

t atsiduso visa krutinę, sužaiba- 
vo akimis ir... puolė žemyn...

As kai- ir ajcinuo slysdamas
• per uolas, jis greit krito laužy- 

laip • damas sparnus... pamesdamas 
i plunksnas... z,/

—Na, kągi dangus? Tušti| Vilnis vandenpuolio pagavo 
vieta... Kaip man ten šliau- jį ir, apiplovus kraują^ apdengė 

putom, nunešė jūron. O vilnys 
juros baisiai staugdainos dau- 

į žės į uolas. Ir lavono paukš
čio nebuvo matyt begalinėj 
platumoj jurių...

IL
Tysaudamas plyšyje Žaltys, 

ilgai mąstė apie mirtį paukščio,

T. Pullman 5432

AKUSERKA I
A.SMUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu-

kį laike ligos. 
10929 S. State Str.

Chicago, III.

mais pasikelt dangun? Kas 
skraidyk ar • jiems ten aišku? O aš juk galč- 

šliaužiok, galas vienoks: visi į čia sužinpt visa tai, nuskridęs 
lik- dangun nors neilgam.

Tarė — ir padarė. Susisukęs 
žiedan jis šoko į orą ir siauru 

apsi-j kaspinėliu sužvilgėjo a,nl sau
les.

Užgimęs šliaužti — skraidyt 
negali... užmiršęs apie tai jis 
krito ant akmenų, bet neužsi
mušė, o garsiai sujuko...
- Tai štai kame, visas malo

numas skridimų dangun! Jis 
puolime!... Juokingi paukš
čiai!... žemės nežinodami, ant 
jos budėdami, jfc kelias augalai 
dangun ir jieško gyvenimo ny
kioj tuštybėj.

Ten tiktai tuš’u.. Ten daug 
šviesos, bet nėra ten maisto ir 
atramos gyvam kūnui.

Kam gi puikybė? Kam išme
tinėjimai?

Tam, kad jais pridengi be
protystę savo geidulių ir pa
slėpt už jų savo negalę atlikti 
darbus gyvenimo.

Juokingi paukščiai!... Bet 
neapgaus manęs daugiau, jų 
kalbos! Aš pats viską žinau!

Aš — mačiau dangų!... Nu
skridau dangun aš, jį išmata
vau, pažinau puolimą, bet nouž- 
simušiau o tiktai dar tvirčiau 
pasitikiu savim. Tegul tie, ku
rie mylėt žemę negali, gyvena 
apgavystėmis. Aš žinau teisy
bę.. . Ir jų šauksmams aš nebe
tikėsiu.

Žemės tvarinys — žeme gy
venu aš.

Ir susirangė jis ant akmenio 
pasitenkinęs savimi.

Blizgėjo jura visa skaisčioj 
šviesoj ir rūsčiai vilnys mušės į 
krantus.

Jų žvėriškam kaukime griau
dė daina apie puikų paukštį, 
drebėjo uolos nuo jų smūgių, 
drebėjo dangus nuo .rūsčios dai
nos:

“Beprotystei narsių giedam 
mes himną garbes! —Beprotys-

riu ligonę ir kudi- apie troškimą dangaus.
Ir štai pažiurėjo jis į tą augŠ- 

. tuma, kuri visuomet viliojai 
į akis svajonėmis apie laimę.

tei karžygių — štai išmintis gy

«I KUR
SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS, <

1707 SO. Halsted St., ’ Tel. Canal 6417 Chicago, III.

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
Victrola, kaip naujas, 
vertas $185, už 

$35 Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamą. 
Turimo Jabai gražią 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma.

f 
j 
I

$35.00

WESTERN FURNITURE

Persikėlimo Pranešimas
Pradedant nuo Spalio-October 11-tos, 1920, Keis

tučio Paskolos ir Budavojimo Draugijos No. 1, raš- 
tynė persikėlė po No. 840 West 33rd Street.

Mokesčiai dėl taupinimo ir paskolų bus priima
mi kas dieną.

Su pagarba,
JOHN P. EVALDAS, Sekr.

VARDAN SAVO VIDURIŲ!
> PABANDYK “LIEPILKOS”

GARSAUS VIDURIŲ SPECIALISTO , .<
GYDUOLIŲ NUO j

KRONIŠKO VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO
Ir nuo to paeinančių ligų, kaip tai: — Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 

nuo visokių šleikštumų, nuo apetito nustojimo, nuo liežiuvio apdengimo plė
ve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo vidurių nemalimo ir nuo aitrumo.

Stebėtinos vidurių valytojo , kurios veikia be skausmo. Tos gyduolės 
veria savyje puikiausius vaistus, kokius tik pinigai ir gabumas gali paga
minti. Siunčiama by kur aplaikius vienį dolerį. Pinigai gražinami, jei 
neužganėdintas.

ANTRAŠAS: LIETUVIŠKA PILIŲ CO.
P. O. BOX 1200. K WATERBURY, CONN.

venimo!
“O, narsus Sakale! Kovoj su 

priešais praliejai kraują... Bet 
ateis laikas — ir lašai kraujo 
tavo karšto kaip kibirkštys ži
bės tamsoj gyvenimo ir daug 
drąsių širdžių uždegs begaliniu 
troškinm laisvės ir šviesos!

“Tegul tu numirei...
“Bet dainoj narsių ir galingų 

siela visuomet tu busi gyvu 
pavyzdžiu, puikiu šauksmu 
prie laisves ir šviesos!

“Beprotystei galiūnų giedam 
mes giesmę,!...”

-10’MU
E

WEST SIDE

Dramatiško Ratelio darbuotė.

Neužilgio turėsime naujos 
sveikos pramogėles. Lapkri
čio septintą Dramatiškas Rate
lis erdvioj C. S. P. S. svetainė
je duos pirmą šiuo sezonu va
karą. Ratelio nariai-mylėtojai, 
p-lės Unės Babiekaitės vado
vaujami, vaidins istorinį veika
lą “Mindaugis.”

Reikia manyti, kad šį kartą 
Dramatiško Ratelio pastangoj 
bus dar sėkmingesnės. Tinka
mai Įierstalyti tokį sunkų vei
kalą, kaip kad “Mindaugis”, 
kadir Dramatiškas Ratelis te
gali lik gero scenos žinovo va-

dovaujanias. Tolų žinovą jis 
ir įsigijo asmenyje p-Ięp Unes 
Jau kuris metus, kaip line be 
pasigailėjimo “dtrcsiiruoja” ra- 
tclicčius. Ir kaili pasirodo, 
lai k negeria ilsiomis pasekmė
mis. Lošėjai pilnai atatinka sa 
vo rolėms, ir jau ytin gerai iš-* 
dresiruoti. Nepasiriksiu, pasa
kydamas, kad ir dabar jie kuo- 
geriausia vaidintų “Mindaugį”. 
Ir publika ir patįs rateliečiai 

I tuo butų pilnai patenkinti. Tik 
Une dar esanti nepatenkinta. 
Ji sakanti: Ne, dar negerai, ir 
tht’s alk Septinta lapkričio 
dar toli, turime laiko. “Mindau
gį” vaidinti reikia taip, kaip dar 
niekuomet iki šiol. Dar reikia 
mokintis.

Ir rateliečiai priversti “drc-z 
siruotis.” Tol reikalauja Unė. 
O Unei pasipriešinti rateliečiai 
ir negalį ir nenorį. Vienas jų 
man andais pakuždėjo: i

— Unė žino ką daro! Jeigu 
lik mes pajiegsime, išvežti tai, 
ką ant musų užkrovė Unė, lai 
brolyti, chicagiečiai turės puikų 
siurprizą... Musų “Mindau- 
dlaugis” bus up to dale!

Tikiu, tikiu. — Aš pats.

du musų darbas ir vėl butų va
romas pirmyn.

Atsteigli vietos kuopą dabar, 
rodos, yra pats geriausia laikas. 
Vasaros karščiai jau praėjo. 
Žmonės jau nebebėgą iš miesto, 
kaip kad vasaros melu. Trum
pai sakant, kad atsteigti vielos 
kuopą, tai, geriausia visa tai bu
tų galima padaryti surengiant 
prakalbas. Reikėtų lik pakvie- 

(sti čia gerą kalbėtoją, kuris su- 
j gebi tinkamai išaiškinti darbi
ninkų klesos reikalus — ir i'nes- 
kuopą turėsime.

Taigi, reikėtų subrusli. O 
gal taine luums galėtų padėti 
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JOHN KUCHINSKAS 
L ft w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 80. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
/’ Subatomis: 9 iki 1 po pietą 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstrakte* 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
i’armą ir dirbu visokius LegaliŠ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pi r- I 
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 1 
West Side pfisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- i 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.
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STORAGE,
2810 W. Harriflon St., Chicago.

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

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

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

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

MELROSE PARK.

Reikia atsteigt, o ne sukurt

Naujienų nr. 138 Justinas 
rašo, kad Melrosc Parke reika
linga sukurti LSS. kuopą.

Užmanymas labai geras ir aš 
jam pilnai pritariu. Smagu 
kad iri, musų mieste dar Randasi 
draugų, kurie rūpinasi savo 
klesos reikalais ir norėtų čia 
turėti LSS. kuopą^ Tik, mano 
manymu, naują kuopą kurti 
mums nėra reikalo. Visa, kas 
reikalinga padaryti, tai atsteig- 
ti pakrikdytą LSS. 43-čią ją 
kuopą. Toji kuopa čia gyvavę 
ir veikė apie dešimtį melų. De
ją, dėl kilusių musų organiza
cijoj vaidų ji tapo palaidota. 
Ją palaidojo kaip lik tie žmo
nės, kurie sakosi norį “paliuo- 
suoili darbininkų klesą”...

Todėl draugai, kurie galvoja
te apie kūrimą LSS. kuopos, 
prabilkite! Vienas jau prabilo. 
Butų gera, kad tą patį padary
tų ir kiti. Man rodos, kad Mel- 
rose Parke tokių draugų yra ir 
daugiau. Rimtai pietaujančių 
lietuvių čia yra gana daug. At- 
steigus vietos kuopą, ji galėtų 
pritraukti yGn skaitlingą būre
lį susipratusių lietuvių; tuo bu-

Lietuvos Laisvės Kliubo 
vakaras.

FRENCH LINE
Coinpagnie Generale Transatlantine.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENT1STAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sta 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
• -- — - 1

Nedėlioj, spalių 10, ii. Melda- 
žio svetainėje vaidinta keturių 
veiksmų drama “Bedarbe.” Va
karą rengė Lietuvos Laisves 
Kliubas. Vaidinime dalyvavo 
parinkilinės musų lošėjų-mylė- 
tojų spėkos, o todėl ir vaidini
mas buvo labai geras. Ypač ge
rai lošė p. K. Jančis ir Kukulie- 
nė. Lošimas darė, ytin malo
naus įspūdžio.

Tik gaila, kad publikos buvo 
neperdaugiausia. Mat, tą pačią 
dieną Chicagoj buvo kelių kilų 
draugių vakarai.

Tik vienas negeras dalykas. 
Publikos užsilaikymas buvo 
labai peiktinas. Svetainėje vi
są laikę girdėjosi alasas. Be to, 
kai-kurie parode, kad jie visai 
nemoka atskilti dramą nuo ko
medijos. Girdėjosi gan traš
kaus jubko ir ten, kur jo visai 
nereikėjo. Pav., kada Vincas, 
bado verčiamas, ėjo pasidaryti 
sau galą, lai publikoje tūli “fi
losofai” ėmė traškiai juoktis.

Į ką tai panašu? — B. P.

UŽSIREGISTRAVO 893,841
BALSUOTOJAS.

Tiesiai — Hamburgan
Specialia išplaukimas dubeltavais 

šriubais garlaivis Caroline, Subatoje, 
Spalio-Oct. 23, 1920.

I Kambariai ir trečioj klesoj.
Smagus kelionei pagabumai.

Kompanijos Ofisas:
19 State St., 

New York.

| ORKESTRĄ-BENĄ

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 78 
centai, taxtts priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitutą. Tėmykit, 
kad butų šis parašas:

Chicaga, turi 336,938 moteris 
balsuotojas.

Ularninko registracija paro
dė, kad pilicčiai-balsuotojai se
kamais rinkiniais vis tik yra 
susidomėję. Viso užsiregistra
vo 463,572 piliečiai-balsuoto- 
jai — vyrai ir moteris. Kiti bu
vo užsiregistravę pirma regis
tracijos dieną spalių 2. Tuo bu 
du Chięęga dabar turi netoli 
devynis šimtus lakstančių bal
suoto jų, arba 556,903 vyrus ir 
336,938 moteris.

1414 So. 49th Court 
Cicero, 111. 

Tel. Cicero 231S

Parūpina visokiems 
reikalams

J. DALUKAS

T*hone Boulevard 491

4537 S.
Avė., Chicago,

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Auksybe, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Deimantai, 
Laikrodžiai,

GAL TURĖSIME DIDELĮ 
SKANDALĄ.

Sako, ir valdininkai turėję 
ryšiu su “viskas kupčiais.” 
Tariamasai “viskes skanda

las” dar neužsibaigė. Kad kaip, 
jisai gali sukurti tikrą skanda
lą. Vakar pranešta, kad jau 
esą sužinota, jogei su '“viskės 
pardavinėtojais” turėję ytin ar- 
tymų ryšių ir kai kurie žymus 
valdininkai. Vienas tų valdi
ninkų dagi gavęs ytin didelę 
sumą pinigig — kad tik jis tyle-

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

ant dugno kiekvieno pakelio. 
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.

Rez. 1139 Ir de>endeųc6 Blvd. Chicago 
Telephone Van Baran 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų Ir vitių chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ly o; 2—3 po piet
Liws~ dieną

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis i 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kulną.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių 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 i’yto iki 10 vak. Nedeliomis 
8 ryto iki 6 vak.

\S. GORDON,
1415 Sn. Halsted Str.
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NAUJIENOS, Chicago, III Ketvergas, Spalių 14 d., 1920

CHICAGOS ™
ŽINIOS

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

čiams” daryti biznį. Šitą paslap
tį atidengę du nuskausti degti
nės pirkliai.

Atatinkamųjų įstaigų valdi
ninkai šituos kaltinimus žada

ine.

PASKUTINIS “PASITARNA- 
VIMAS.“

' šio mėnesy pasibaigia dabarti
nės Public Utilities komisijos 

rininas. Po to ji turės pasi
traukti. Jos vietą užims kita 

sekamojo gubernatoriaus 
komisija. Bot gaso baronai nė
ra tikri, kad kita komisija butų 
taip palanki' jiems, kaip kad 
dabartinė.
daiktas, kad kompanija steng
sis išreikalauti to, ko ji nori, iš 
dabartinės komisijos.
tūli pranašai sako, ji 
h* ošiant i net po dolerį 
už kiekvieną tuksiantį 
pėdų.

Jeigu taip tikrai bus, 
turėsime dar vieną puikų pavy
zdėlį kaip pragyvenimas pin
ga.

SOČI A LĮSTŲ PA RTI JOS 
KONCERTAS.

Gubernatoriaus Lowdeno 
komisija gal išpildys gaso 

kompanijos reikalavimą.

Kad kaip, chicagieciams pri
sieis mokėti po dolerį ir pusę 
už kiekvieną tūkstantį kubinių 
pėdų — gaso. Ir tai — dar 
prieš Naujus Metus. Mat. sau-

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI

Paremkite rinkimų kampanijos 
reikalą.

SLA. 36ta kuopa rengia dideles pra
kalbas su programū pėtnyčioj, spaliu 
15, kaip 7:30 v. v. Mildos svetainė. 
3241 S. Halsted St. Visi prašomi at
silankyti. Įžanga nemokama.

— Komitetas.

MOTEBŲ

Nedėlioj, spalių 17 dieną, Chi 
engus socialistai rengia didelį 

Lodei labai galimas j koncertą erdvioje^ ir puošnioje 
(’armens svetainėje —- Ashland 
Auditoriume, ten, kur bus se
kamas Naujienų koncertas.

Koncertas rengiama tuo tiks
lu, kad padidinus rinkimų kam-

išreikn-
ir pusę
kubinių ponijos fondų. Tatai kiekvieno

Roseland. — Pėtnyčioj, spalių 15, 
kaip 8 vai. vakare Aušros kambariuo
se bus mokinių (lietuvių kalbos ir 
anglų kalbos) susirinkimas. Mokiniai 
— ir prisirašiusieji ir norintįs prisi
rašyti — ateikite paskirtu laiku. Yra 
daug reikalų apkalbėti, kai dėl ati
darymo mokyklos. — Komitetas.

Wl i- «■■■■■■■____
REIKIA -- MERGINŲ

Tarpe 14 ir 16 motų amžiaus. 
Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avo., Cor. 20th St.

. 6 '<■

Ir

PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
stalais, labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sieninės šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga ir aisbaksis. Vieta 
dėlė, galima padaryti saliuną, 

^beršapę arba kitą biznį, 
skersai nuo Grane Co.

E. P., 
3953 So. Kedzie Avė.

di- 
bar-

PARSIDUODA 4 kambarių puikus 
rakandai, pianas ir visi virtuvės in
dai. Kas norit pasinaudot bargenu 
nepraleiskit progos, nes greitu laiku 
išvažiuoju j kitą miestą.

130 W. Huron Str., Chicago. 
ant 3-čių lubų

tai mes

Saliune prie Wells ir Wa-

pavyko sučiupti net dvidešimt 
devynis vagilius. Kai kurių po
licija jau senai j ieškojusi.

Del Liet. Soc.-Dem. Rėmimo 
Fondo auką.

REIKIA DARBININKŲ

lietuvio darbininko pareiga nu
eiti konccrtan. Be to, atsilan
kiusieji turės progos išgirsti pa
skubusių dainininkų ir muzikų, 
tokių kaip Sonia Stranden, Jo- 
seph Mulkiu (rusas), Moissayc 
Boguslavski ir kitų.

Koncertas prasidės kaip tre
čią valandą po pietų. Tikietų 
galima gaut išv anksto — So
cialistų Partijos ofise — 220 
Ashland gatvėj.

Brighton Park. — Didžiai svarbus 
visiems lietuviams susirinkimas įvyks 
ketverge, spalių 14 d., kaip 7:30 vai. 
vuk. McKinley Parko salčj. Bus skai
toma Lietuvos Misijos atsišaukimai 
dėl Lietuvos Laisvės paskolos, taipgi 
svarstoma, kas daryti mums, kada 
Lenkai veržiasi į Lietuvą ir trokšta ją 
sau pavergti. Kviečiame lietuvius ir 
visus musų veikėjus skaitlingai daly
vauti. L. L. P. Stoties Valdyba.

Indiana Harbor. — Pėtnyčioj, Spa
lių 15, rengiama didelės prakalbos, 
Ywanowo svet., 2001 — 137 St. Pra
džia kaip 7 vai. vak. Kalbės A. Kar- 
sokas, iš Chicagos, apie Lietuvos rei
kalus. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas

VYRŲ

PARSIDUODA šildomasis pečius, 
mažai vartotas, galima kūrenti mink
štas ir kietas anglis. Parduosim už 
teisingą pasiųlymą.

4015 W. Van Buren Str. 
ant pirmų lubų.

Tel.: Kedzie .3810

RENGIA DIDELĘ DEMON
STRACIJĄ.

REIKIA paprastų darbininkų 
prie akmenų malimo ant Joliet 
Kelio, S. W. nuo Lyons.

Akmenyčią galima pasiekti 
imant Archer Avė. karą iki 
Summit. Kompanija suteikia 
burdą, 10 vai. darbo diena, 70c 
už valandą.

Atsišaukite:
U. S. CRUSHED STONE CO.

PARSIDUODA saliunas. Par
davimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon. Biznis geras, gera 
padaryt pinigą.

3559 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
geroje lietuvių apgyventoje vietoje. 
Yra įvairiausių gėrymų. Parsiduoda 
greitu laiku. Pardavimo priežastis, 
savininkas važiuoja Lietuvon.

1916 Canalport Avė.

NAMALŽEMĖ.
PARSIDUODA.

Našlė parduoda mūrinį namą ir biz
nį: hotelis, saliunas, restauranas, Ice 
Cream Parlor su visais įtaisymais. 
Willow Springs. Reikia cash $10,000.00 

6706 So. Ashland Avė., 
Phone: Republic 908.

PARDAVIMUI namas ir saliunas 
prie parko; saliunas iš fronto, 4 kam
bariai iš užpakalio ir 8 kambariai 
viršuj; taipgi garadžius dėl 3 auto
mobilių. $12,000 cash. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą po num. 154.

PARSIDUODA arba išsimaino N. 
E. kampas 36 ir Wallace Sts. plytų 
namas, 11 flatų ir dubeltavu štoru, 
pečium apšildomas.

Renda $2,220. Didelis bargenas tik 
$18,000. Noriu farmą nebrangesne 
$6,500.

JACOBS BROS.
69 W. Washington St.

PARSIDUODA prie 5706 So. Mor
gan St. 4 flatų namas. Parsiduoda 
tikrai pigiai ir ant lengvų išmokesčių. 
Netoli Parko, geroj apielinkėj. Kaina 
$5,500.00.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.,

PARDAVIMUI — 
SALIUNAS.

2452 Clybourn Avė. Chicago
PARSIDUODA didelė mėsos krau

tuvė ir grosemė. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo arba kito
kios nuosavybės. Atsišaukite pas sa
vininką, po No.

2009 So. Halsted St.
Chicago, 111.

Harvey, III. — I.. S. S. 228 kp. mė
nesinis susirinkimas jvyks pėtnyčioj, 
spalių 15, paprastoj svetainėj. Visi 
nariai prašomi atvykti laiku, nes tu
rime daug svaribių reikalų aptarti.

— Organizatorius.
Prieš Jį^lctą mėnesių Lietu

vos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondas išsiuntinėjo L. S. S. 
kuopoms knygutes aukoms 

rinkti. Kaikuric draugai stro
piai darbavosi ir turi surinkę 
nemaža aukų Fondui. Tatai 
dabar kreipiuos į visus tuos 
draugus ir prašau grąžinti į 
fondą kaip surinktąsias aukas 
taip ir knygutes. Kaip veikiai 
suplauks kason apie 500 dole
rių, manome siųsti antrą siun
tinį į Lietuvą Liet. Socialdemo
kratų Partijai.

Aukojusiųjų vardus ir sumas 
kvituokite patys rinkėjai, bet 
prisiųskite knygutes su rinkėjo 
vardu, pažymėdami, kiek kuris 
yra sulinkęs, čekius arba mo- 
nev orderius reikia išrašyt iždi
ninko S. Michelsono vardu ir 
atsiųsti sekretoriaus (mano) 
adresu.

J. Yuknis, L. S.-D. K. F. Sekr.

Antanas Kisielius

u

Demonstracijoj dalyvaus visos 
pažangiosios Chicagos darbi

ninkų organizacijos.

Mirė panedėlyj, 11 d. spalio 
(Oct.) 1920, 5:45 vakare. Turė
jo 38 m. amžiaus. Vedęs, pa
liko moteią Marijoną ir sūnų Mi
kolą, 5 m. 9 mėn. Iš Lietuvos 
paėjo Suvalkų rėdytos, Mari
jampolės apskr. ir parapijos, Ju
raičių kaimo. Lietuvoje paliko 
du broliu ir 3 seseris, o Ameri
koje 2 broliu: Mikolą ir Vincą. 
Amerikoje išgyveno 21 metus, 
laidotuvės bus pėtnyčioj, 15 d. 
spalio (Oct.) 9 vai. ryto iš na
mų 4208 So. Albany Avė.. į Ap- 
veizdos Dievo parapijos bažny
čią, o iš bažnyčios į šv. Kazi
miero Kapines. Giminės, drau
gai ir pažįstami malonėkit daly
vauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Moteris Marijona ir 
sūnūs Mikolas.

Spalių 31 d. Cook paviečio 
socialistų organizacija rengia 

| didelę demonstraciją. Rengia
ma ji Dėbso paliuosaviino jr 
rinkinių kampanijos reikalais. 
Demonstracija prasidės po pie
tų — iš dviejų atskirų vietų. 
Pirmoji demonstrantų divizija 
pradės eiti nuo Kedzie ir Ogden 
galvių. Ji eis Kedzie gatve iki 
šešioliktos gatves; iš čia į Cen
tral Park gatvę, 12-tą gatvę, 

Taylor, Paulina ir Vau Buren 
gatves, šioje vietoje demons
tracija užsibaigs, demonstran
tai susirinks didžiulio Ashland 
Audito: iunian.
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ASM EN Ų JIEŠKO.JIM AJ
PAJIEŠKAU savo brolio Stanislovo 

Jusčiaus. Paeina Kauno rėdybos. 
Tauragės apskričio, Sartininkų vals
čiaus, Vilaičių kaimo, Žigaičių parap. 
Amerikoj gyvena apie šešiolika metų. 
Meldžiu jo paties ar pažįstamų duoti 
žinia ant šito adreso.

FRANCIŠKUS JUŠČIUS. 
4501 So. Hermitage Avė., Chicago.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

PARDUODAM bučernę ir grosemę 
su Fordu. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Geras biznis. Turim parduo
ti greitu laiku. Pardavimo priežas
tis — nesutikimas draugų.

Atsišaukite pas:
4555 So. Paulina Str.

Chicago, III.

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas, po No. 1428 W. 13th Avė., 
Gary, Ind.

Atsišaukite:
PRANAS ANDRIJAUSKAS, 

4324 S. Wa.shtenaw Avė.
Chicago, III.

REIKIA “FITTER UPS”

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

IGNACAS BALIS

Paminėjimui 2 metų sukaktuvių musų brangaus 
globėjo, kuriam jau suėjo 2 metai laiko kaip persisky
rė su šiuo pasauliu. Mirė Spalio 13 d. 1918 m. 6 vai. 
ryto. Velionis tapo palaidotas Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse; gimė Lietuvoj, paėjo iš Kauno, rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Laižuvos parapijos, kaimo Purplių. 35 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 9 metus. Velionis buvo 
vedęs, paliko dideliame nuliudime moterį ir mažus vai
kelius. Duktė Julija 6 metų ir sūnų Ignacą 5 metų ir 
du broliu Juozapą ir Izidorių. Lietuvoje paliko motiną, 
dvi seseris ir brolį. Vėlionis buvo doras žmogus dėl gi
miniu, draugų, ir pažįstamų, visi likome nuliudime dė
lei mirties musų draugo ir pasiliekame nuliudime ant 
visados. 2 metai praėjo, bet man atrodo kaip amžiai, 
nes mano širdies skausmai neužgeso; mano širdis alp
sta, kai vaikeliai klausia: “Mama, kur yra musų pa
pą?”

Meldžiu visų giminių ir pažįstamų sukalbėti už jo 
dūšią Amžiną Atilsį. *

Tegul būna lengva šios šalies žemelė. 
ROZALIJA BALIENĖ, 

2013 Canalport Avė.

PAJIEŠKAU žento Aleko Kriaučiū
no. Pirmiau gyveno Springfield, UI. 
Girdėjau dabar gyvena Chicago. Norė- 
čia susižinoti. Jis pats ar kitas ži
nantis jį malonės pranešti ant šio ant
rašo.

POV. BALTRŪNAS, 
3741 So. Emerald Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. Biz
nis geras. Pardavimo priežastis 
— pirkau kitą biznį. Parduosiu 
pigiai.

1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 3 pagyvenimų ir saliunas. Na
mas labai šviesus ir švarus, prie pat 
dirbtuvių. Parduosiu greit, kreipkitės 
prie savininko.

3845 So. Pamell Avė.
------------ --------------------------- i— '

Kita divizija susikurs prie 12 
ir Bhie Island gatvių. Ir jie pa
trauks į Ashland And i to ritimą.

Demonstracijoj, sako, daly
vaus daug ir nesocialistinių or
ganizacijų. Pav., Amalgama- 
ted Clothing Workers unija, 
International (Ladies Garment 
Workens unija, žydų darbinin
kų unijos, American Freedom 
Foundation ir daug kitų. Pa
viečio organizacija, be to, de
monstracijoj dalyvautų pa
kvies visas svetimkalbių fede
racijas.

Spėjama, kad demonstraci
joj dalyvaus nemažiau kaip 
penk i a s de šimts tuks ta nči ų
Žmonių.

Pasakojimai apie Jėzų”.
Toks yra vardas knygutės, ku

ri ką-tik išėjo iš spaudos. Tuos 
pasakoj imėlius parašė žinomas
Amerikos rašytojas Frank 
II ar r i s, o lietuvių kalbon, 
gavęs autoriaus leidimą, išvertė 
A. Lalis. Reikia pažymėt, kad 
autorius žiuri į Jėzų ne bažny
tininko akimis, bet kaipo j “di- 

džiausj žmogaus Sūnų, kurs, iš- 
tikrųjų, pirmutinis atrado žmo
guje sielą, kalbėjo iš sielos ir 
dėl sielos, kaipo viršesnio daly
ko negu protas.”

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

jienos. Spaudinta ant labai 
geros popieros, sli viršeliu pa
puoštu žmogaus Sunaus paveiks 
lėliu. Kiekvienas gerų raštų 
mylėtojas skaitys pasakojimė
lius su didžiausiu pasimėgimu. 
Galima gauti Naujienose už 50 
centų su prisiuntimu.

Pranešimai
PRAKALBOS.

Cicero. — L. S. S. 188 kuopos ren
giamos prakalbos bus pėtnyčioje, Spa
lių 15 d., J. Šalčio svetainėj, 4887 W. 
14th St. Angliškai kalbės Socialistų 
Partijos kandidatas į valstijos legis- 
laturą drg. E. Condrad Carson; ant
ras kalbėtojas bus kandidatas į kon- 
gresmaną drg. W. F. Knise. Lietu
viškai kalbės Dr. A. Montvidas.

Kviečiame visus atsilankyti. įžanga 
dykai. Prasidės nuo 7:80 vai. vak.

— Komitetas.

Bendras LSS. 81 ir 174 kuopų ko
misijų susirinkimas (rengimui vaka
ro) jvyks šiandie, spalių 14, Naujie
nų name. Visi kondicijų nariai prašo
mi susirinkti — būtinai. Turime daug 
svarbių reikalų. — P. Gura.

JURGIS KARALIAUCKAS, Suval
kų Gubernijos, Klibiškių Gminos, 
galaugio kaimo, Prienų parapijos, 
gul atsišaukia pas:

MARĘ JURGELIONIS
538 So. Dearbom Str. 

Room 908.

In- 
te-

PAJIESKAU Antaninos Kavaliau
skienės. Paeina Kauno rėd., Telšu- 
nų Apskr.,' Rūdaičių kaimo. Malonė
site atsišaukti. Yra svarbus reikalas, 
turiu nuo brolio iš Lietuvos žinią. Kas 
žino ją, malones pranešti.

J. GINEIKIS, 
719 W. 33rd St.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Izmgino Balse- 
rio. 1914 m. gyveno po nr. 827 Bank 
St., Waterbury, Conn. Jis pats ma
lonės atsišaukti arba kas jį žino pra
nešti ant šio antrašo, nes turiu labai 
svarbų reikalų.

ALEKSANDRA BALSERIS, 
Raseinių miestas, 

Laisvės gatvė No. 5. 
Lithuania.

PAJIESKAU savo brolio Povilo Šle
pečio. Iš Lietuvos paeina Kauno ra
dybos, Raseinių valsčiaus, Endrejavo 
Apskričio, žemguliunų kaimo. Meld
žiu 
žiu

• Meld- 
atsišaukti, arba kas žinote, meld- 
pranefiti, busiu dėkingas.

JUOZAPAS ŠLEPETES, 
919 W. 38rd St.

Chicago, 111.

PAJIESKAU savo dukters Apolio- 
nijos Melenis, 15 m. amžiaus. Prasi
šalino iš namų 12 d. Spalio, kartu su 
inamiu Martinu, kurio pavardės ne
žinom, apie 27 m. amžiaus. Kas Juos 
kur patėmytų malonėkite nuliudusiems 
tėvams pranešti.

VINCENTAS ir AMILIJA 
MELENIAI

2240 W. 28rd Place Chicago, III.

PAJIEŠKAU
Aš Agota, sesuo Dėdynuke po vy

ru Sakalauskienė, pajieškau brolio Jo
no Dėdyna, iš kaimo Matulių, Šakių 
parapijos, Suvalkų rėdybos, amžiaus 
45 metų, 6 pėdų augščio, geltonų plau
kų. Aš, iš Lietuvos 13 metų. Atva
žiavusi dagirdau, kad tam pačiu lai
ku išvažiavo į Lietuvą. Po trumpo 
laiko sugrįžo į Ameriką. Noriu ži
noti ar gyvas ar miręs. Todėl, jis 
pats, ar kas jį žino malonės pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga. Antrašas: 

AGOTA DĖDYNUKĖ 
SAKALAUSKIENĖ, 
8820 Houston Avė.

So. Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
m

PAJIESKAU didelio ir švaraus 
kamb. prie mažos šeimynos, vienam 
vaikinui su valgiu, South pusėje. Kas 
turit reikalaujamą kambarį malonėsi
te pranešti laišku.

M. P. H.
726 W. 18th St.

.. "L--------—-

REIKIA DARBINIO K 
VYRŲ

REIKIA kriaučiaus prie taisy
mo vyriškų ir moteriškų drapa
nų. Darbas ant visados.

PETRAS MIKALIUNAS, 
' 1507 W. 47th St.

Tel.McKinley 4011.

REIKALINGAS janitoriaus pagal
bininkas. Gera mokestis, kambarys ir 
valgis. Vyras turi būt nevedęs. Pa
geidaujama, kad buty unijistas arba 
kad prisirašytų prie unijos.

S. RAKAUSKAS, 
6400 Maryland Avė.

Tel.: Blackstone 5742.

REIKIA darbininkų. Nuo
latinis darbas, gera mokes
tis ir bonusai galima gauti
pas:
WESTERN FELT VVORKS, 

4115 Ogden Avė., 
Netoli 22nd St. ir 

Crawford Avė.

REIKIA bučerio supran
tančio visą darbą. '

Atsišaukite:
WM. DANTO, 

1980 Canalport Avė.
REIKALINGAS janitoriaus pagal

bininkas. Bedarbė nebaisi, nes dar
bas užtikrintas. Geram vyrui 
mokestis. Atsišaukite pas:

N. WILLIAMS, 
3154 Douglas Blvd.

Pasimatyt galit visada.

pora

Reikia
Bučerio, dešrų dirbėjų ir 

kimšėjų.
Atsišaukite:

VIENNA SAUSAGE MFG. CO
1215 So. Halsted St.

REIKIA janitoriaus į žydų 
dievnamį. Pageidaujama pavie
nis. Gera mokestis ir kambaris 
jei norima.

3757 Douglas Blvd.
♦. t

REIKIA šiauferio. Geram vy
rui gera alga ir pastovus dar
bas. Atsišaukite tuojaus į Lie
tuvių Rakandų Krautuvę.

1930 So. Halsted St.
X—~ _.r,.agfgįĮBes

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA AUTOMOBILIAI— 

1918 Winton six, lengvas, 7 sėdynėm 
ir 1918 Davis, Continental motorai, 
6 cilinderiais, 4 sėdynėm. Iki ateinan
čiam nedėldieniui turi būt parduoti. 
Išvažiuojam Lietuvon.

CHARLES CHASAS 
8222 So. Halsted St.

Phone: Drover 2186

I’ARI)AV 1 M11!
PARSIDUODA saliunas, 

senas biznis. Kas myli ša
itaną gali padaryti pinigų.

1445 So. Halsted St.

PARDAVIMUI žieminis 
pečius, kietomis anglimis kū
renamas. Kaina $35.00.

M. GREIČIUS 
1823 — 47 Ct. Cicero, III.

BARGENAS, moderniškas 2 augštų 
plytų namas ir kitas į užpakalį 1 aug- 
što ir 4 kambarių flatas. 2 šešių 
kambarių flatas ir 5 kambarių flatas. 
G kambarių cottage užpakalyj. Lo
tas 40X125 kampas. Karštu vande
niu apšildoma; elektros šviesa, grei
tai parsiduoda ir gali tuoj eit gy
vent. $13,000 arba išmokėjimais.

AETNA REALTY CO.,
6602 S. Halsted St.

Tel.: Englewood 8789.

Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 85 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 W. 35th St., arti Archer Avė.

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

PARSIDUODA 7 kambarių namas. 
Naujausios mados visais atžvilgiais: 
karšto vandens šiluma; 834 W. 52nd 
St.; savininkas ten gyvena: išvažiuo
ja ant farmos: pigiai parsiduoda: 
$4,450: $1,000 įmokėti, likusią dalį 
kaipo rendomis.

CHARLES DETRICK,
City State Bank Bldg., 
So. Halsted & 51st St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenne 

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

MOKYKLOS

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

Vėliausios mados valgomojo kam- 
bario setas, miegamojo kambario se- 1 
tas, rugsai, davenport, pastatoma ant i 
grindų lempa, bliudai etc. r

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
’ trumpu laiku išmoksite viso amato.
' Mes turime didžiausius ir gerįy* 

skyrius, kur kiekvienas gauna geros
i praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

________ __ __ __ __ ______ ____ Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
snuuų'ivUž priei- riu° Iuku» dien* *r vu«ttr“is’ P"ižiu- 
namą pasiųlymą. Nepraleiskit šios' rėd ir pasikalbėti dėl _ ,.
progos.

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda 
buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide- i 
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.
r nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA penkių kam
barių rakandai, už labai pigią 
tainą.

3418 S. Wallace St. 
Ant antrų lubų

PARSIDUODA dženivaino skuros 
seklyčios setas, velour valgomojo 
cambario setas, gyvenamojo kamba
rio setas, 2 rugsai, miegamojo kam
bario setas, misinginė lova, šifonei- 
rius, viktrola, Kimball pianas. Par
duosime ant syk visus arba atskirai. 
Turi būt parduota šią savaitę.

1511 So. Kedzie Avė.
Ist Apt,

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingū ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei-
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas I 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing i 
Room 828, 74 W. Washington St.


