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Lenkai neprižada talkinin
kams apleisti Vilnių

Ištremia Federuotosios 
Presos redaktorių.

Anglija paliepė apleisti jos šalį 
rašytojui B. .1. Costello.

NEGEISTINA KAPITALISTAMS PRESĄ.

Generalis streikas Lenkijoj I

LONDONAS, spalių 21.
Anglijos šnipų biuras Scotland 
Yards šiandie ryte padarė 

‘kratą pas E. .1. Costello, Fede- 
ruotosios Presos redaktorių, ir 
užgriebę jo korespondenciją į- 
teikė jam deportavimo įsaky
mą paliepimą tuojaus ap-

Anglijai gręsia nauji dideli streikai Kadangi x.Costello suliko

Anglija išvaro Federuotosios Presos atstovą
Lenkija “stebisi”

Bet ji visgi nesutinka išsižadėti 
Vilniaus, ir jo grobikų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Rusijos ultimtaumas 
Armėnijai.

PARYŽIUS, spalių 20. 
Lenkijos atsakymas į vienodas 
Anglijos ir Franci jos notas apie 
lenkų užėmimą Vilniaus, tapo 
gautas Paryžiuje.

Lenkija išreiškia savo nusi
stebėjimą, kad Fiancija ir An
glija galėtų siųsti tokias notas 
ne laukiant tolimesnių lyrinė-i 
jimų. Lenkijos valdžia nė su
tinka, nė atsisako išpildyti rei
kalavimu, 1 
atsižadėtų ir pasmerktų gen. : 
Želigo\vskio žygį užgriobime

Reikalauja praleidimo rusų per 
Armėniją. Armėnai atsisako 

tai padaryti.

tad jj iki to laiko paleista.
Costello lankėsi Vokietijos ir 

Pabaltijos šalyse ,bet j1 Rusiją 
nebandė įeiti.

(E. .1. Costello, chicagietis, 
buvo Europon išvažiavęs ne ži
nių rinkti, bet organizuoti įvai
riose Europos vietose Federuo
tosios Presos biurus, kurie nuo
latos siuntinėtų jai prigidin- 
tiems laikraščiams nuolatinių 
žinių iš tų šalių. Tuo -tikslu 
Costello ir apsilankė Vokietijo-

PARYŽIUS, spalių 21.
Fra nei jos užrubežinių reikalų 
ministerija šiandie* gavo žinių 
iš Armėnijos, kad Rusijos so
vietų valdžia pasiuntė ultima
tumą Armėnijai, reikalaujantį 

kad Lenkija pilnai leidimo tuojaus pergabenti bol-

Presos biurų dar nebuvo ir jis 
juos h n dabar besilankydamas 
įkūrė. Federuotoji Presą ap
teikia žiniomis vien darbinin
kų laikraščius. Naujienos irgi 
yra jos nariu).

Vilniaus, bet ragina 
tolimesnius
riems, sakoma, pritaria ir Fran- 
cijos valdžia.

tyrinėjimus,

Ševikų kareivius per Armėniją, 
kad susivienijus su Tu ilki jos 
nacionalistais Mažojoj Azijoj.

Armėnija ultimatumą atme-

Kanada turi 8,750,000 
gyventojų.

Generalinis streikas 
Lenkijoje.

Lenkijos darbininkai protestuo
ja prieš sumanymą įvesti 

* senatą.

Bolševikai taipjau pareikala
vo, kad armėnai atmestų Sev- 
les sutartį su Turkija.

UŽrubežinių reikalų ministe
rijoje išreikšta nuomonę, kad 
delei Armėnijos atmetimo so- 
vitų ultimatumo prasidės smar
kus kariavimas tarp Armėnijos

Bėralinis streikas tapo paskelb
tas šiandie visoje Lenkijoje pro
testui prieš siūlymą naujos 1 Reikalauja 

konstitucijos projekte įsteigti 
dviejų butų pailamontą.

Varšuvoje gatvekariai susto
jo vaigščioję, valgyklos ir dau
gelis sankrovų užsidarė.

Armenija šaukėsi talkininkų 
pagelbos, bet ikišiol dar jokio 

į nuosprendžio tame dalyke ne- 
j padaryta.

atmetimo VVilsono 
linijos.*

spalių 21. — Rusi-TIFLIS, 
jos sovietų atstovas iLcgrand iš 
leido' ultimatumą Armėnijai

OTTAVVA, spalių 20. — Val
džiai rengianlies daryti šeštą 
Kanados gyventojų sąrašą, sta
tistikų biuras paskelbė, Lwid jo 
apskaitymu, Kanada dabar turi 
8,750,000 gyventojų. Manoma, 
kad cenzus prirodys, jog ta 
skaitlinė yra /teisinga, nors tūli 
optimistai ir mano, kad Kanada 
turi 10,000,000 gyventojų.

Tirščiausiai apgyventomis 
yra rytinės valstijos, o į vaka
rus nuo didžiųjų ežerų, kaip 
apskaitoma, gyvena ne daugiau 
kaip 2.500,000 gyventojų, 'ra
čiaus pastaruoju laiku žymiai 
padidėjo emigravimas į vaka- 
1 u s.

Kanada 1871 m. turėjo gyven
tojų vos 3,089,257.

Darbininkų sjiaiulos agentūra Fedeniotiji Presą nesilen- 
kia prieš kapitalisus ir valdžias ir todėl nesenai valstybės sek
retorius Colby išnešė prieš ją savo išdidų dekretą: atsisakė 
duoti pranešimus jos atstovams. O dabar ir Anglijos valdžia 
pašalina iš) Anglijos atvykusį į ten jos redaktorių. Jie bijosi 
jos, nes tvirta darbininkų spauda yra didžiausiu kapitalistams 
ir valdžioms pavojus.

vės žydams sutikt; didelę opo
ziciją kaip seime, taip ir laik
raščiuose.

Yra taipgi tikru, kad suteiki
mas siivyvaldybe' lenkiškoms 
plovinei joms taipgi bus atmes
tas, nes tada reikelų įvesti vo
kiečių kalbą kaino ofįcialliną 
kalbą Poznaiiiaus dalyse, ukrm- 
nų kalbą Galicijoje ir 1.1.

TokĮ pal likimą lurbul lau
kia ir judėjimas už atskilimą 
bažnyčios nuo valstybės. Bet nū 
vienas iš lų pasilymų nebus al
mėsiąs be didelės kovos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1920 
as required by thc act of Oct. 6, 1917

Šelpia latvius.
B VGA, spalių 20. Pereitą 

mėnesį, susidėjusį iš 22 darbo 
dienų, Amerikos Raudonasis 
Kryžius čia išdalino 22,000 pa
kinklis maisto ir drabužių dau
giau kaip 0,000 pabėgėlių ir nu- 
kentėjusiems nuo karo.

Šešios tautos buvo atstovau
jamos tarp tuksiančių, kurie 
perėjo per vielos pašalpos sto
tį. Taipjau sušelpta daug pa- 
liuosuotų karo belaisvių, gujš- 
tančių iš Rusijos ir Vokietijos.

Iki šiol Rygos stotis pagelbė
jo 53,000 žmonių. Be davimo 
maisto ir drabužių kiekvienas 
reikalaujantis pagelbos buvo 
daktarų išegzaminuotas ir duo
ta jiems reikalingą medikah* 
pagelbą.

Anglijos angliaka
siu streikas

Darbininkai padavė val
džiai ultimatumą.

Reikalauja, kad iki subatos bu
tą pradėtos tarybos su anglia
kasiais, arba hus paskelbtas už

uojautos streikas.

McSWINEY YRA 
MAITINAMAS.

rusų, turkų ir totorių kai civilis 
per Armėniją.

Ultimatumais taipjau reijka-
Išradęs telefoną stf dvasiomis 

kalbėtis.

Duota maisto netekus jam 
sąmonės.

LONDONAS, spalių 21.
Badaujantis kalėjime Cork ma- 
yoras MacSvviney, atgavęs 
trumpam laikui sąmonę, pa
prašė savo giminių, kad jie pa
siliktų prie jo ir neleistų dau
giau jį kankinti duodant jam 
maistą, kada jis netenka sąmo
nės.

Pereitą naktį, jis neteko są
monės ir visą laiką klejojo. 

Laike tų klejonių kalėjimo dak
taras davė jam mėsos sulčių ir 
kitokio skysto maisto. Bet kaip 
aiškinta parlamente. duodant 
maistą nebuvo vartojama prie- 

varlos, nes prikišta tik puodu
ką su maistu ir įpilta į gerklę, 
o nurijimas to maisto buvęs 
“savanoris”.

ryšius su talkininkais, atmestų 
VVilsono demarkacijos liniją ir 
priimtų Zangezour ir Karabagh 
provincijas, kurios dabar yra 

užimtos totorių.
(Vakar 'buvo! pranešta, kad 

rusai jau pradėjo veržimąsi į 
Armėniją iš šia*urės ir kad jie 
siekiasi susivienyti su Turkijos 

I nacionalistais, kurie veržiasi į 
Armėniją iš pietų).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Petrograde badas.
Bet kartu ten yra tvarka, sako 

Wells.

Tariasi apie palengvinimą pas- 
portų išdavinėjimą.

PARYŽIUS, spalių 19. r- 
Pasportų konferencija nutarė 
rekomenduoti, kad butų nusta
tyta vienoda kaina už vizavimą 
pasportų — po 1 auksinį fran-

LONDONAS, spaliu 21. - 
Padėtį Petrograde sugrįžęs iš 
Rusijos anglų rašytojas apibu
dino vienu sakiniu: “Badas ir 
skurdas, bet tvarka”. Jis sa
kė, kad jį ėmęs juokas skaitant 
apie sumišimus ir sukilimus 
Rusijoje ir pridūrė: “Visa tai 
yra tik humbugas”.
Rusija reikalaujanti paliuosuoti 

Debsą.
WASH1NGTON, spalių 21 — 

Valstybės sekretoriaus pagclbi- 
ninkas Davis šiandie pasakė, 
kad paliuosavimas Eugene V.

PARYŽIUS, sp. 20. — Ame
rikos paskilbęs išradėjas Tho- 
mas A Edison nesenai paskel
bė, kad jis išradęs telefoną kal
bėtis su numirusių dvasiomis 
(vėlėmis). Tas paskelbimas la
bai sujudino Paryžių. Moksli
ninkai ir nemokslininkai ginči
jasi apie galimumą tokio išra
dimo. Mokslininkai daugiau
sia abejoja apie tą išradimą, 
bet ir tarp jų kartais pasitaiko 
tokių, kurie įtvirtina, kad te

kis išradimas esąs galimas. 
Tarp jųjų yra ir paskilbęs ast
re nomas Camille Flammarion. 
.Jis tvirtina, kad žmogaus kū
nui numirus jo dvasia pasilieka 
gyva ir kartais net atlankanti 
gyvuosius, todėl ir susinėsimas 

su jomis esąs galimas. Bet Jis 
dar nežinąs ar Edisono instru
mentas galės lai padaryti, nes 
esą reikia labai didelio jautru
mo, kokio neturi nė vienas me
talų. Esą tokis instrumentas 
jau yra žmonių galvoje, nors 
dar ir nežinoma kaip jį vartoti, 
ir jokia dirbtinis instrumentas 
jo ne perviršius.

3 žmonės nusinuodijo.

OAKLAND, CaL, sp. 20. — 
Trjs dirbę šv. Antano ligonbu- 
tyje žmonės nusinuodijo, ma- 

pervažiuojant Debs buvo viena iš sovietų są- ' noma, maistu. Ketvirtas irgi 
arti mirties ir vargiai pasiseks 
jį išgelbėti.

ti pasportų vizavimus ir kad
tai galinių butų atlikti vienii žy
giu. taipgi, kad
iš vienos šalies į kitą butų vien lygų paliuosavimo dabar Rusi 
tik egzaminuojama pasportai. joje laikomų amerikiečių.

LAUKIAMA LEN 
RIJOJ DIDELIU 
SUSIKIRTIMU.

— ■■■■■" .. 1 ... ..... ...........—....
Tas nepatęnkina socialistų, 

kurie mano duoti daug patai
symų. Jie grieštai priešinasi 
senatui ir pritaria sutvėrimui.

Seimas neužilgo pradės svarsty
ti konstituciją, <iuti sukels nau

ją kovą tarp partijų.

VARŠAVA, spalių, 20 (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas VVilIiam E. Nash). 
Karšti debatai ir smarki parla
mentarė kova tikrai kils po pa
davimui svirnui svarstyti naują 
Lenkijos konstituciją. Diskusi
jos tęsis keletą dienų ir priim
tas dokumentas tikrai padarys 
dideles įtakos į Lenkijos ateitį. 
Jei konstitucija bus gera, ji su
tvirtins respublikos nepriklau
somybę; jei ji bus netikusi, ji 

ją sunaikinti, kaip kad bu
vo 18-tani šimtmetyj. Didelės 
pasek mūs pasirodęs nei luo-
jaus.

Seimas buvo sušauktas viena 
tiniam tikslui — parašyti kon- 
situacija ir jos galbūt bus pa
leistas atlikus darbą. Logiš

kai, naujasis prezidcr'as turėtų 
Luti išrinktas konstitucijos ke
liu.

Konstitucijos projektas, kuris 
jau perėjo dviejuose skaitymuo 
se komitete, parodo, kad jis 
yru nu lipily Inu tikini s<>kaill pa
matinius Anglijos ir U'rancijos 
įstatymus ir jame norą jokio 
pritaiikimo ypatingoms Lenki
jos sąlygoms.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 21 d. užsienio pinigų 

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

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

Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ...............

Olandų 100 guldenų .......... .
Norvegų 100 kronų ...........
Šveicarų 100 frankų ...............
Švedų 100 kronų ..................
Vokiečių 100 markių ...........

sus darbo klausimus.
socia-.»įsi . a r

Viena įslatvma, !■ 
lislai nori pravesti ii 
.•o i.isiekti, lai rinki] 
denio lieso'giniuĮ Lai* 
be kaip daroma Fi uncijoj, kur 
prezideną
Jie mano, kad tada galės būti 
išrinktas jų kandidatas — Pil
sudskis. Jis yra labai populia-

o

parlamentas.

daug priešų seime.
“Mes socialistai priešinamės 

dvieju butų pa almentui ir tai

man atstovas Niedezaiko\vski. 
“Pirma, jis suvilkina įstatymų 
leidimą, antra, jis yra palinkęs 
būti konservatyviu, trečia, jo 
rėmėjui .nori jo vipn iš užvydo 
Pilsudskiui., Lenkijai yri rei- 
galinga daug socialių reformų, 
kurios turi būti greitai sumany
tos ir priimtos. Greitumas gal
būt ir yra svarbiausiu dalyku. 
Musų šalis yra kritiškame pa
dėjime. Jos įstatymai yra nau
ji ir nepilni,, jos įstaigos reika
lauja pertvarkymo ir, žodžiu, 
viskas priguli nuo gerų įstaty
mų 
r<MlC, ki»<? 
labai lėtai.
darbas pasidarys dar lėtesnis. 
Senato projektas neapsaugos 
nuo reakcionierių įtakos. Sudė
tis Lenkijos senato bus kitokia, 
negu didžiumoj vakarinių šalių. 
Specialistai turės ten daug vie
tų. Nidkurie didžponiai, kaip 
katalikų kunigai, rabinų virši
ninkai ir garsiausieji juristai 

'pataps jo nariais automatiškai. 
/Pečiaus mes skaitome preziden 

$2*50 i tą Pilsudskį simboliu Lenkijos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.,. Oct. 22, 1920 
as required hy the act of Oct. 6, 1917

REMIA AUSTRIJOS 
PLEBISCITĄ. .

PARYŽIUS, spalių 19. - Pa
sak Paryžiaus laikraščių, talki
ninkų šalįs priima pasekmes į- 
vykusio savaitę atgal plebiscito 
Klengenfurt dislrikte, kuris nu
tarė prisidėti prie Austrijos ir 
apie tai ambasadorių taryba jau 
pranešė Viennai.

Tuo pačiu laiku taryba davu
si suprasti Austrijos valdžiai, 
jog ji pasitiki, kad ir Austrija 
m laužys St. Germain sutarties 
88 skirsnio, kuris uždraudžia 
Austrijai vienytis su Vokietija 
be tautų lygos sutikimo.

Jugo slavai apleisiu Klagenfurt.
RYMAS, spalių 21. — Gior- 

nale D’Italia sako, kad Jugo 
Slavija prižadėjo evakuoti Kla
genfurt, Koiiintijoj, jjllėbiscito 
distriktą ir iš tos priežasties pre 
mieras Giolitti dalyvaus tarybo
se, kad išrišus Adriatiko klausi
mą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 22, 1920 
as required by thc act of Oct. 6, 1917
Japonai prižada apleisti Chiniją.

Dabar gi pats seimas pa- 
jame HtilyTtni oi ii ii 

Įvedus antrą butą

............. $3.44

............  $0.36
frankų 14.60
..........$14.02 j
............ | ”•<* ' ......
frankų 15.42 j vienybės ir kaipo loki mos ma-
... lirų 26.50 ‘ ..$1.50 nome j] remti .
........... $0.40
..... . $30.70
......... $13.65
........... $6.32
......... $19.70

Nenori tautinių laisvių.
Tikiniąsi, kad suteikimas mo- 

įur>o hyklų, kalbos ir tikėjimo lais-

WASHINGTON, spalių 21. 
Japonijos valdžia šiandie pa
skelbė oficialiame pranešime, iš 
'Lokio, kad pasiųstieji į Hun 
Chun, Manžurijoj, delei bandi
tų užpuldinėjimų, kareiviai bus 
“greitai ištraukti kai]) tik per
eis pavojus”. ,
Apkaltino Arinour & Co. pelna- 

gaudystėje.

NEW YORK, spalių 21. — 
Federalinis teisinas šiandie iš
nešė apkaltinimą prieš Armour 
(K: Co. ir jos viršininkus. Kalti
nama kompaniją pelnagaudys- 
tėje. Ji pirkusi Australijos avie 
ną po 18.46c už svarą, o par
davusi nuo 24c iki 26c. Ji kal
tinama yra 127 prasižengimuo
se.

LONDONAS, spalių 21. 
Angliakasių streiko situacija 
šiandie pasidarė žymiai rūstes
ne, kada geležinkeliečių ir trans 
porlo darbininką unijos pa

skelbė, jog jos sustreikuos ne- 
dclioj, jei iki subatos valdžia 
nesusilaikins su angliakasiais, 

arba bent nepradės tarybų, ku
rios gali privesti prie susitaiki- 
mo.

Kai]) geležinkieliečiai, taip ir 
transporto darbininkai nutarė 

paskelbti užuojautos streiką ir 
jis turės prasidėti nedėlios vi
durnaktį. Palie])imai darbinin
kams būti j)risirengusiems prie 
streiko jau išsiuntinėti. Bet 
darbininkai davė valdžiai 48 va
landas, laike kurių ji gali su
sitaikinti su angliakasiais, arha 
nors duoti tokius pasiūlymus, 
kurie galėtų privesti prie susi
taikinto. Jei tai valdžia pada
rys, užuojautos streiko paskel
bimas bus atšauktas.

Tnunsporto darbininkai pa
reiškė, kad kadangi angliakasių 
reikalavimai buvo užgirti netik 
trijų sąjungų (angliakasių, ge
ležinkeliečių ir transporto dar
bininkai), bet ir visų unijų kon 
greso, todėl ir tą streiką turi 
remti visi darbininkai.

Valdžia jau sutiktų pradėti 
tarybas su angliakasiais, bet rei 
kalauja, kad iškalno prižadėtų 
padidinti produkciją. Dabargi 
gelcžinkeličių ir transporto dar 
bininku ultimatumas veikiausia 
privers valdžią tuojaus pradė
ti tarybas su angliakasiais, nes 
jeigu kiltų užuojautos streikas, 
tada visoj Anglijoj viskas tu
rėtų apsistoti ir pasidarytų to
kis krizis, kokio gal ir valdžia 
neįstengtų pergyventi.

Unijų kongresas ir parlamen 
linis komitetas irgi jirisidėjo 
prie angliakasių ir daro į val
džią savo spaudimą pradėti ta
rybas.

Valdžią laukia ir dar vienas 
didelis pavojus — tai bedarbė, 
kuri nuolatos didėja. Darbi
ninku atstovas Adamson šiandie 
pradėdamas atstovų bule de
batus bedarbės klausime pa reiš
kė, kad klausimas darosi des
peratišku ir kad lik viena val
džia jį gali išrišti. Jis tečiaus 
kartu persergėjo valdžią, kad 
jei las klausimas nebus greitai 
i:- tinkamai išrištas, tad patįs 
bedarbiai pasirūpins jij išrišti, 
o tas neis va’i’žiai ant naudos.

RYMAS. Karalius Vikto
ras Emmanuelis apskaito, kad 
jo turtas siekia $3,500,000. Mo- 
esčių jis turės mokėti apie $1,- 
000,000.

.įieško paskolos Amerikoje.
BERN, spalių 21. — Šveica

rijos valdžia veda derybas su 
Amerikos bankieriais apie nau
jų 300.000.000 franlcy paskolų. 
Pinigai bus sunaintoti «51cik.t{ri- 

zavinuii Šveicarijos geležinke
lių. Paskolos sąlygos dar ne
nustatytos.

2 moterįs nusinuodijo.
CHICAGO. — Sakoma, kad 

nuo medinio alkoholio vakar 
nusinuodijo dvi moterįs, Mrs. 
Mary Vore ir Miss Martha Ma- 
loney, gyvenusios prie 915 Lyt
ie Avė.

2 vaikai žuvo žaisdami.
CLEVELAND, spalių 19. — 

Du vaikai, William Vaško, 5 m. 
ir brolis Jacob, <3 m., užtroško, 
kada ant jų arti jų namų už
griuvo jų pačių iškastas smilty- 
e urvas.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Mokytojų suvažiavime rugp. 

21 — 23 d. nutarta “Beraštis” 
perkelti į sostinės vietą; pava
dinti jį kitu vandu “Mokykla ir 
Gyvenimas”. Redakcijos komi- 
sijon išrinkti: Murka, Brašiš- 
kis ir Busilas.

Ginktmai, Šiaulių vai. Ginku- 
nų dvaro darbininkai dar šį ru
denį norėjo suai'ganizuoli Kul
tūros švietimo draugiją, Hk 
bermontininkai tam darbui 
kliudė. Išvijus priešus, jų su
manymas įvyko. Prie tos drau
gijos prisidėjo dar buv. šapna- 
gių Kulturos-fcvietimo kuopelė 
ir paaukavo savo knygyną. Su
si j u ng ginkuniečiai su šapna- 
giečiai, pavadino savo dr-ją 
“Laisvės Kibirkštėlė”. Tiki
masi ta Kibirkštėlė neužges, nes 
dr-ja kiek galėdama veikia. Jau 
suskubo surengti vieną paskai
tą, 1 su vaidinimais ir du be 
vaidi •rimų vakatelius. Buvo 
prasidėję vakariniai kursai, 
bet fcraži pavasirio gamta ir tą 
darbą sulaikė. Kiekvieną šven
tadienį dr-jos natriai gali gauti 
paskaityti knygų ir kiekvieną 
dieną laikraščių “Lietuvą,” 
“Socialdemokratą”, ‘^Lietuvių 
Ūkininką” ir “Sietyną.” Alei 
nančiam metui dr-jos sumany
mai labai platus: įvairių rųšių 
paskaitos, vakariniai kursai, 
knygyno didinimas, rimtų vei
kalų statymas, savo choro su
darymas ir lt. Geistina, kari 
prie dr-jos dėtųsi Žuvininkų, 
Malavėnų ir kitų artimesnių 
kaimų gyventojai: juo didesne 
jiega, juo daugiau galėtu nu
veikti. — Liuosybaitė. ,

Liet, koperacijos darbininkų 
profesinės sąjungos • valdyba 
nuta.iė išdirbti projektą med
žiaginiam) kooperacijos darbi
ninkų ateities aprūpinimui Są
jungos \Ta be to nutarta prisi
dėti prie centrinio profesinių 
sąjungų biuro ir to biuro leid
žiamąjį lailcrastį pasirinkti sa
vo organu, grynai profesinius 
gi savo reikalus gvildenti vie
name einančių koperacijos 
laikraščių. Valdybą sudaro: 
Zakarevičius (pirm.), Leonas 
(pad.) Pajaujis (sekret.), Ju- 
daitis (ižd.).

BEISOGALA.

Nuo pavasario čia gyvuoja 
profesinė darbininkų sąjunga. 
Kaij) visoj Lietuvoj, taip ir čia 
kratomis ir areštais manoma 
darbininkai nuo sąjungos at
baidyti. “Laisvės” Nr. 181 dar 
sykį aiškiai parodo, kad musų 
“krikščioniškoji'* savanorė 
žvalgyba darbuojas išvien su 
samdytąja.

Jokie “biteles”, širšes ir šikš
nosparniai mums kelio nepa
stos ir musų vienybės nesuar- 
dys. — A.

ŠAKIAI.

XX amžiaus stebuklai. Vals
tybės Iždo iždininkas Katilius 
Šakiuose į trumpą laikų išaik- 
vojo Valstybės pinigų 80,000 
auksinų su viršum.

l ai dabar musų žmoneliai, 
stebisi pečiais trauko ir sako, 
kad stebuklingu budu pinigai‘ 
pražuvę, nes darant taiR tankiai 
revizijas, ir net tam pačiam

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 2-1 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parior). Reikia ma
tyti, kad apkainavus 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4
IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

“drūtam ponui’’, ką atvažiuo
ja automobiliu iš Kauno, ne
galėję taip negražiai atsitikti. 
K. sėdi Kauno “klioštoriui”, 
tardymas eina pinigų nėr.

[“S.-d.”] Kapsas.

ŽEMAIČIUS MANKŠTINA.

Rugpiučio pabaigoje Žemai
čiuose padaryta nemažai kra
tų. Alsėdžiuose iškrėsta Vaisi. 
Sąjun. valdybos nariai ir ko
mendanto Rusteikos atimtos 
jiems politinės teisės. Telšiuose 
krata pas daktarą Mikuekį, Ž. 
Kalvarijoje paą Ad. Miką, Sėdo
je pas mokyt. Kl. Želvį, Yla
kiuose pas Kuopką, Milvidą ir 
SI. Vitkų.

Žmoneliai pradeda spėlioti, 
bene pasisuks į Žemaičius gar
susis Plechavičius ir su savo 
dešiniąja ranka Veilu likusius

abra-
S-is.

“cicilikus” vėl varys pas 
omą.. . [“S.-d.”

EŽČKCNAI.

Ežcrėnų apskrities milicijos 
vado Sadulos išleistas įsaky
mas visiems skyriams milici
jos aštriai daboti tvarkos esant 
karo padėčiai. Tarp ko kilo pa
stebėjau tokį įsakymą: “kad 
nei žodžiu, raštu, kalboje ne 
kritikuoti nei valdžios, nei Stei
giamojo Seimo, kas prasižengs 
aštriai bus bauilžiamas.” Tie
siog stebėtina, kad demokra
tiškoj valstybėj leidžiami pana
šus įsakymai. Nejaugi valdžia 
sų Seimu yra neklaidingi, kaip 
Uymo Popiežius Nieko stebė
tina, kad taip yra. Krikščionys 
demokratai, valdo, o jų demo
kratizmas tik ant popieros; jie 
ir iš principo negali būti demo- 

nyČios visa ie.rarcbija yra mo- 
narchistinė “Rymas pasakė ir 
viskas užbaigia “...Krikščio
nių” .valdomoj valstybėj tas 
pats: Kaunas tarė,, taip ir turi 
būti. Krikščionių demokratų 
demokratizmas žada . pavirsti 
biurokratų tinklu į kurį nori
ma suvaryti darbo žmones. Tik 
kad tas tinklas neplyštų?

[“S.-d.”] A. Žansparnis.

LEIPALINGIS, Šeiny apsk.
Darbininkų padėtis 

kraštuose vargi ir taisyti
musų 

jos 
nėra kam. šių metų pradžioj 
J. Baliučio pastangomis buvo 
suorganizuota prof. darbininkų 
sąjunga, bet prieš Velykas dr. 
J. Bali u lis buvo kareivio nu
kautas ir organizacija suiro. 

Chieagos Lietuvių Demonstracija Prieš 
Lenkų Vežimąsi Lietuvon įvyks 

Spalio 31*mą d., 1920
Seventh Regiment Armory, Wentworth Avenue ir 34th St. 

Visi ChicagosįLietuviai, Be Srovią Skirtumo Privalo Dalyvauti.
Kiekviena kolonija sudaro savo atskirą diviziją, sekančiai:

I) Town of Lake, eiliuojasi ant Emerakl Avė., tarp 35 ir 33 gatv.
II) Brighton Park, eiliuojasi ant Auburn Avė., tarp 35 ir 33 gatvės.
III) West Side, eiliuojasi ant Emerald Avet, tarp 31 ir 33 gatvės.
IV) 18tos gatvės, of North Side eiliuojasi ant Emerald Avė., tarp 29 ir 31 gatv.
V) Bridgeport, eiliuojasi ant 33, 32 ir Auburn Avė., tarp Halstetl ir Morgan Gaviu.
Kiekviena divizija privalo turėti savo beną.
Visos divizijos susirinks savo vietose 1:30 vai. po piėtų. r;; . . ? • •" */• ">
Maršrutas prasidės 2 vai. po pietų. •? . s
Svetainė atdara bus 2:30 po pietų.

SVARBUS PRANEŠIMAS: r 77
ADMINISTRACIJOS LIETUVIŲ DRAUGIJŲ KVIEČIAMOS SUSIRINKT BŪTINAI PĖTNYČIOJE, ŠV. JUR

GIO PARAPIJOS SVETAINĖN, SPALIO 22 D., 1920, 8 VA L. VAK., “SHARP”. rJRame susirinkime bus paskirti maršal
kos divizijų ir galutinai nustatytas visas programas.

Kareiviai, profesionalai, ir veikėjai taipgi kviečiami. . • 4 T m a

Lietuviai! Atėjo laikas parodyt lenkams, kad Lietuva ne JU namai! KAS GYVAS, TEGUL RENGIASI Į IĄ DE- 
MO1imAUGIJOŠ, KAREIVIAI, BIZNIERIAI, PROFESIONALAI, KUNIGAI, — VISI LIETUVIAI 

BENDRAS RENGIMO DEMONSTRACIJOS KOMITETAS.
J. J. HERTMANAVIČIUS, Pirmininkas,
J. MICKEL1UNAS, Raštininkas.

PRIE DARBO!

Valsčiaus taryba, daugumoj iš 
“krikščionių”, darbininkais ne
sirūpina tik savo panaberiją 
vaiko. Valdžios agentai taip pat 
rodo dauginu palankumo dva
rininkams. Toks dv. Sumkaus- 
kns, nors organizavo (Lietuvoj 
sukilimą, nors su savo karei
viais buvo užpuolęs Vežėjus ir 
gyventojus apiplėšė, vis tik ga
lėjo atgal grįžti ir dabar tikisi 
dar dvarą atgauti.

Vieninlėlisx-darbininkams iš
ėjimas, - savas jėgas tvirtinti 
per apsišvietimą ir susirišimą 
ir kovoti už savo reikalus kartu 
su viso krašto proletaralis.

[“S.-d”]Vargdieniu draugas.

Vilnius. — Magistratas tarėsi 
apie tai, kam suvartoti Lietuvos 
vyriausybės duotus 300,009 au
ksinų, pašalpos pavidale. Nuta
rė pirmiausiai sušelpti tas prie
glaudas, kurios liko uždarytos 
dėl neturto. Tik vėliau, likę pi
nigai busią sunaudojami 
gimus liaudies valgykloms

pl- 
stei-

MĖSOS KAINOS.
__________________

Mariampolė, IX. 20. Kinkos 

pusiau puolus, 
1919 m. kaina- 
dabar 1200—

1919 m. kuo ne 
pavyz. raguotas 
vęs 3000 auks., 
1500 auks. Nežiūrint j lai kaina 
mėsos 1/3 didesnė negu 1919 
m. Praėjusiais melais svarui 
buvo mokama 2 auks. 60 sk„ 
o šįmet 1 -5 auks. Miesto bul- 
mislras nekoripia į lai jokios 
domės.

Kalvarijoj svarui galvijienos 
moka 2 auks. 50 sk.—3auks.

Maria mpolėj rengiama ati
dengti koope:alyvinę mėsinę.

—Plėšikai. Gugsėjo 22 d. 20 

p. Novakienės butą Polocko 
gatvėj. Surišę še mini n kę ir dvi 
jos tarnaites, pradėjo jas muš
ti, reikalaudami pinigų. Gavę 
pinigų plėšikai pasiėmė, ką tik 
galėdami skalbinius, drabužius 

rištoms moteriškėms, kad jos 
tylėtų, nes kitaip busiančios nu
kautos.

Visur Lietuvos rytuose pana
šių plėšimų pasitaiko, nes čia 

rusų kareivių, pabėgusiųjų iš 
kariuomenės.

I

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

4a PAIN-EXPELLER 4a
aizbaženklis ttžreg. S. V. Pat. Ofise.V

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

Kfelkalauk, kad turėti! Ikaro (Auchor) 
Vaizbaženklį. *

NAUJIENOS, CBW, DL Pėtnyčia, Spalių 22 d., 1920

Mažoji Lietuva.
Klaipėdos krašto ekonominė 

padėtis.
Klaipėdos krašto ekonominė 

padėtis labai bloga. Pernai me
lų derliaus nieko nebeliko, ir 
šių metų derlius labai menkas, 
todėl Klaipėdos kraštas turės 
gauti duonos iš kitur.

Klaipėdos krašto direktorijai 
pavyko gauti iš švedų 8,009 
centnerių javų už 1 ir pusę mi- 
liono auks. Daugiau supirkti 
užsieniuose javų, dėl tų kraštų 
aukštos valiutos, negalima, nes 
dėlto peč brangiai kainuotų duo 
na. Šių 8,000 centnerių užtektų 
tik I mėnesiui, ir kad aprūpinti 
Klaipėdos kraštą ištisiems me
tam maistu, reikėtų dar ligi 50,- 
000 centr. rugių. Ta bloga eko
nominė padėtis seka iš to, kad 
dar nepavyko nukelti sieną tarp 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
į Nemuną. Tam priešingi dau
giausia Prancūzai. Vokiečių 
pirkliai labai norėtų sienos nu
kėlimo. Dabar yra atvažiavęs 
iš Anglijos p. Lorvvcl), Lloyd 
George ir lord Curzon’o arti
mas bendradarbis. Jo kelionės 
tikslas — ištirti vieloje Klaipė
dos krašto padėtį, ir tai praneš
ti Anglų valdžiai. Patirtomis 
žiniomis, p. Lovvellis kalbėjosi 
su franeuzų prefektu Pėlisne ir 
jam išmetinėjo, kad jis kalias 
dėl krašto blogos padėties, ka
dangi jis priešinasi muilinių sie
nos nukėlimui į Nemuną, ir kad 
jis izoliuoja Klaipėdos uostą. 
Pastarais laikais įplaukė 4 lai
vai į Liepoj aus uostą su prekė-' 
mis lietuviam. Kitos 1 prekės 
lietuviam siunčiamos por Kara
liaučiaus uostą, ir Klaipėdai nie
ko nelieka. — [“V. A.”].

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS LIETUVOJE.

Keletas žodžių Prancūziškai 
ir .vokiškaų truputį sumaišius 
su angliškais žodžiais, lai pa
prasta kalba vartojama Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus narių, 
kurie randasi Lietuvoje pašal
pos ir prižiūrėjimo darbuotėj.

“VALKATA”
' J. J. Zolpo keturių veiksmų dramą, vaidins

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis

Nedėlioję, Spalio=Oct. 24 d., 1920
Chas. Strumil svet., 158 E. 107th St. ir Indiana Av.

Pradžia lygiai 6 vai. vakare. ' Inžanga 50c. ir 75c ypatai
Po programui šokiai.

Režisierius M. Dundulienė. Kviečia KOMITEAS....

...... ■■

Vienas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kapitonas, kuris gero
kai susipažinęs su keturioms 
įvairioms kalbomis, Inu vyko 

Lietuvon pasiteirauti dėl prista
tymo drabužių, muisto ir vais- 
I<į vienam prieglaudos namui 
Suvalkuose. Jis pasiėmė su sa 
vi m lenką vertėją, kuris sakes 
kapitonui, kad galįs ir su lietu-J 
vinis susikalbėti. Nuvažiavus į 
Suvalkus pasirodė, kad vertėjui 
visai nesisekė susikalbėti.

“Iš nekantrumo ir nežinoji-

nas, atsistojau vidurgatvej, 
rankas nuleidęs i'r mąsčiau, ko
kiu budu galėsiu susikalbėti su 
žmonėmis. Tik štai ir prasuka 
pro kampą žmogus, kurio visas 
apsiejimas ir dagi eisena man 
priminė amerikietį. Užkalbinau 
jį. Pasirodė esąs lietuvis, bet 
Amerikos pilietis, iš Chieagos. į 

Su jo pagalba pasisekė nuveikti 
Suvalkuose savo uždavinį. Pa
sirodo, kad Lietuvoje būtinai 
reikalingas lietuvis, idant galė
jus sėkmingai ką-nors nuveik
ti.”

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Pabaltės kraštų komisi
jos penki nariai tapo pasiųsti 
Lietuvon išdalinti reikalingų 
ten drabužių ir vaistų įvairioms 
ligoninėms ir prieglaudoms; tie 
daiktai imami iš esamų Raud. 
Kryžiaus sankrovų Rygoj, Jei
guvoj ir Rcvelyj.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

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

Nedėldieniais nuo

. ii

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

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

rwia

Silpni Inkštai
gali būti prHarfla d»ng Ilgu, kurjoi nptl- 
reiklia por akauima atrlenu iiblylkusia, 
pageltanavosle oda. sutinimu aplink riešą, 
skaudinga Blapinlma ir patinimą akiniu 
vokū. Kaip tik pajusi kad inkilai neįtar
ki, ne gaiBLnk laiko ir gauk

Severa’s
Ledsyl

I (plrmian žinoma kaipo Sevoroa GyduolS 
I nuo Inkstą Ir Kepenį), per koturea de* 
I llml metu tie galingi vaistai pasek m ln- 
I gal tai si yvalres ligas inkštu ir pusląs. 
| T'uk^nč1*! ligoniu pasinaudot Ir paliks 
į sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mietas, 
I 75 centai ir $1.25. Kožnoi aptiekei,

W. F. SEVERĄ CO. • 
CEOAR RAPIDS, IOVVA

Tel. Ranriolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas viriurmiestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 S*. La Sali* St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Pagedėliais iki 8 vakare. 
Nerišliomis ofisas uždarytas.

1 ___

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Kalsted SU Chicago.'

hy I|.e. r^BSiu ——^es——M—■ .................... ... ——

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Mepno
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Mariem Street, 
VVaukegan, III.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas Vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viska.-> 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nerišliomis nuo 9 iki 8 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849
.........■ ■■■>■■■■■ l! . l ..... .......

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

nepavyko.

šiurkščią kalbą ir pleška 
kan.

Ti iukšmadariai išsiskirsto. 
Draugas Michclsonas užima 
kalbėtojo vietą. Žmonių pusėti
nai. Kalba ramiai tęsiasi.

lau- ant Freniont

Brooklyn, N. Y. — Nedėliojo,
17 dieną spalių, Brooklync kal
bėjo drg. Michclsonas. “Lais
vė“, tur-but norėdama suklai
dinti publiką, buvo paskelbusi 
prakalbas įvyksiant panedėly,
18 spalių. O gal tai buvo ne re
dakcijos klaida, gal t i!’ zccei iš- 
ka? Faktas betgi tas, kad pa
tys komunistai ir laisviečiai ne
apsiriko dėl laiko. Jie atsilankė 
į prakalbas 17 spalių. Ir nei ne
pavėlavo.

Susirinko svetainėn, 
skirstė būreliais: užėmė 
nas, “strategiškas“ vi“la> 
Jaukia.

Kalbėtojas suvė’avo. Draugas 
Hermanas užėmė kalbėtojo vie
tą. Prade j □ keletas minučių., 
ir prasidėjo lerina*. Komunis
tai ėmė kelti kačių m ūką. Kal
bėtojas žodi — komunistai ke
liolika.

Dirigentu to komunistinių 
kačių koncerto buvo Jankaus
kas. Jo užsilaikymas buvo 
taip nepakenčiamas, kad pra
kalbų rengėjai paprašė Jankau
ską išeiti. Bet kur-tirti! juk jis 
komunistinę U-Hevaruciją... 
kelia. Valanda taip didžiai iš
kilminga! Jankauskas pasiju
to lyg ant žirgo užsodintas, kad 
į jį domė ta[>o atkreipta!

Tik staiga greta jo pasirodė 
specialis svetainės prižiūrėto
jas. Jankausko narsumas din
go akies mirksinyje. Paraudęs

BALTIMORE, MD.

Šis ir tas.

vadi-

svetainę.

Baltimorėj rubusiuviai vaikš
to gatvėmis. Stroussas, Sonne- 
born’as ir kili uždarė! dirbtuves. 
Del tos priežasties apie 10 tu
ksiančių rubsiuvių neteko dar
bo. Kada pradės dirbti, neži
nia. Bet manoma, kad firmos 
uždarė dirbtuves, idant nuka
pojus rubusiuviams algas. Ži
noma, jeigu darbininkai butų 
pilnai susipratę, tai firmos ne
galėtų nukapoti jiems algų, bet 
kad daugelis dar unijon p: i- 
k lai įso ne iš persitikrinimo, ate 
•š prievartos, tai su tokiais tik
ra bėda. Kaip lik darbas su
mažėjo, tai tuojau pradėjo tver
ti korparacijas, (ne kooperaci
jas). Aktyvesni unijos nariai, 
susitarę 5 6, ir jie visi “bosai“ 
ir bosienės: siuva pigesnėmis 
kainomis. Bandasi tokių, ku
rie piginus pasiuva žiponą, o 
lar ir siūlosi už viens kitą fir
moms, nusileisdami net po ke
lis dolerius už jAisiuvimą ži po
no. Tai ne jaugi firma bus to
kia kvaila, kad duotų darbo 
tiems, kurie laikosi unijos nu
statytos niokesties? Dabar ic- 
/.ultatas toks: unijistai visai ne
dirba, o tie, kurie sudarė ' 
poracijas“, siuva. Bet 
žada kovoti su tokiomis ' 
poraci jomis“. Daugiausia 
steigia lietuviai. Kitų tautų 
rubsiuviai to nedaro.

avė. krulamųjų 
paveikslų teatre. Kalbėtojas bu
vo koks lai “Biblijos studen
tas’’ iš Chicagos. Prakalbas 
rengė jie patys (“Biblijos stu
dentai“). 'Tasai “studentas“ 
menkas kalbėtojas, 1x41 Balli- 
morės publikai labai patiko. Sa
ko, kad kunigas labai pludęs ir 
graudenęs parapijoms neiti 
klausytis to Biblijos studento 
.pyčiaus. Bet kur-tau! vis tiek 
>pėjo atidaryti svetainės duris, 
tuojau prisikimšo ji pilna, kad 
net netilpo, o daugiausia vis 
maldingą žmonelių. Ballimo- 
rieČiuose jau nuo senai įsigyve
nęs toks paprotys, kad ka$ nau- 
io, tai jų niekas nuo to nesulai
kys. Taigi minėtas Biblijos 
studentas ir gi liek sujudino, 
kad negalėjo nei kunigas atgrą- 
iinli. O tikrenybėj tai tas stu
dentas tik mulkina Tieprotau- 
ianeius žmones: jis Jųjžnyčias 
išvadino razbaininku urvais, ‘/i
bet pats sako, kad be Dievo ga
lybės ir karvė pieno neduotų...

Socialistu partija varo stiprią 
prieš rinkimus agitaciją. Run
giama prakalbos gatvėse kas 
vakaras. Klausytoju prisirenka 
dideli būriai; ypatingai subat- 
vakariais ant Ballimore ir Hol- 
liday gatvių daugybė žmonių 
susirenka. Manoma, kad lap
kričio rinkimais socialistai 
gaus daug balsų. —- Zigmas.

4

Didelis Išpardavimas
Einant.iš biznio, priversti parduoti i 30 dienų laiko, vertės $10,000 

tavorų su didžiausiais mums nuostoliais.
Iš šimtų «šio bargeno kuriuos atsilankę ras, pažymėsime bent keletą.

Dr. A. B. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akiu Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

eime lauk! — sau-

Kokia dvidešimts vyrų ir ke- 
lios “leidės“ apleidžia svetainę. 
Priemenėj ima reikalauti pini
gų, sumokėtų įžangai.

Dievulėli, ku k sielvartų išlie
jama čia! Jauna, daili inotWiš- 
kė, žindamu kūdikiu nešina, 
pykčiu iškraunytu veidu, kone 
idpdaina reikalauja 15 centų ai
ži i. Jai aimanuojant, jos kū
dikis, lur-but motinos perdaug 
karštai suspaustas, ima visa

Aš žirniu nioteriškėn ir mąs
tau; šitaip supykus moteriškė 
a pži ūdys kūdiki; susirgdins, 
tatai kaštuos ne 15 centu,

o 
bet
Pri

žiūrėtojui pagailo jos. Bet visa, 
kuo jis gali suraminti moteriš-

dy!
Liutkus. nors

pir-“bečelioris.
mas. Jis išima iš kišeniaus 25 
centus ir duoda moteriškei, ši 
.prašvitusiu veidu, bet da vis 
papludusiom ašaromis akims, 
išeina.

Ale štai kita — mergina, da 
be kūdikio. Jaunutė, smarki, 
riesta nosele, pati pirštinaitės 
didumo, trypsi klumpakojį, 
kartodama: “Pin-nigus, pin- 
nigus!“ Ji stengiasi atstumti 
nuo kasininko langelio draugą 
Baltušką, bet tas diktas, sun
kus. Nepajiegia. Darosi bai
su, kad mergystė nepaimk tų. 
O juk dar netekėjus.........

Jaunas vyrukas, ilga nosia ir 
kuojos akimis, baisiai iširdęs. 
Jo plaukai pasišiaušę. Trumpu
čiai ūseliai pasistoję. Visas jis 
išrodo pusėtinai išaugusiu 
skruzdėdžiu. Jis irgi nori gauti 
pinigų. Tečiaus su juo dery
bas jau veda svetainės prižiūrė
tojas. x Pastarasis iš pradžios 
mandagiai, o po to šiurkščiai!, 

“Tamsta, girdi, nešdin- 
Kžiukas, inatvt, supranta

“kor
tini ja 
“kor-

Rinkimų diena — Detroito 
darbininku švente. c

Vyriški viršutiniai marškiniai gra
žiai spalvuoti, vertės $3.00. Parsiduo
da už........ . ........ $1.98

Vyrų vilnonės pančiakos, vertės 
50c, parsiduoda už 35c

y

Vyriški marškiniai, vertės $4.00
Parsiduoda už......  $2.50

Vyrų kalnieriai, vertės 30c, parsi
duoda už .................................

vertės $2.50, parsiduoda už .. $1.75

Vyrų kaklaraiščiai, vertės $1.00,
Parsiduoda už ....... 59c

Vyrų kaklaraiščiai, vertės iki $1.50
Parsiduoda už....  79ir 95c

Vyrams kepurės, vertės iki $3.00 
Parsiduoda už ... 95 iki $1.75

Vyrų apatiniai (išvien) stori marš
kiniai, vertės $2.50 už .......... ] .gg

Vyrų vilnoniai apatiniai marškiniai 
ir kelnės, vertės $1.75 už...... $1.25

Moterų Georgette jekčs, vertės 
$5.00, parsiduoda už .... $3.25

Moterų Georgette jekės, vertės 
$8.00, parsiduoda už .... $4.98

Moterų išvien apatiniai, vertės 
$1.00, parsiduoda už ...  59c

Moterų naktiniai marškiniai, ver
tės $2.00, parsiduoda už ... $1.45

Moterų pančiakos, vertės iki 35c, 
parsiduoda už ................. 20c

Mergaitėms, baltos, puikios išsiu
vinėtos dresės, vertės iki $9.00, už......

Spalių 17 d. Barrys svetainė
je buvo tautininkų surengtos 
prakalbos. Kalbėjo Dr. .1 šliu
pas ir Živatkauskas. 
apie lai kaip geriau 
pramonę išvystyti,
pirkti garlaivių bendrovės 
rus, Publikos buvo pilna 
lainę, bet rreilai išsiskirstė

Lietuvoj 
ir ragino 

še-

*

tos prakalbos, 2:30 po Įlietų,

[Iš Federuotosios Presos]

Detroit. — Visatiniame Det
roito Darbo Federacijos susini n 
kimo tapo nutarta išleisti atsi
šaukimą j visus vielos darbi
ninkus, kad lapkričio antrą die
ną jie mestu dalbų ir kad kiek 
kuris gali, eitą talkon Farmcr- 
Labor partijai — kas prie, bal
savimo urną, kas šiaip agitacija 
už kalbamosios partijos kandi
datus. O kad samdytojai netu
rėtų progos persekioti darbi
ninkus, tai siūloma neskelbti 
streiko, bet tik, kad ta diena 
butų paskelbta esant “Detroito 
darbininkų švente.

Vyrų pančiakos, vertės 35c, parsi
duoda už ... ............  20c

98c $1.99> $2.95> 
$3.25 ir $345

KAMBARIO BALTINIU IŠPARDAVIMAS

nek-
ypa^
vie-

g Lovoms uŽklodės 
karbuotais kraš-H tais; nukirptais O arba su kampais;

■ satin išdirbinio;
■ puikių risavonių;
■ pilnai dubeltavai
■ lovai miera; par-
■ suduoda dabar tikĮ tai už ....... $4.98
H Lovoms paklodės 
J miera 72x90; skalI biamos; minkšto tas f gražaus mo-

išdirbinio; 
vietkuoti; 
tinga k.yna 
nos paklodės tik
tai už ....... $1.85
Lovoms setai bal
tas, susidedąs iš 
vienos karbuotos 
storos satin išdir
binio užklode ir 
pagalvei apval
kalas pritaikin-

delio; parsiduoda 
setas už .... $7.98
Išsiuvinėta stal
tiesė 58 colių plo
čio; skalbiama ir 
pagabi; gero sun
kumo; dailaus iš- 
dailinimo; specia
liai mastas 67 c
“Peųuot” baltinto 
audimo, 2U mas
tų pločio, mastas 
tiktai ........... 85c

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Aven 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Dreiel 2880

DR. M. HERZMAN
IŠ 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 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

TREINIS DEPT. STORE
3218 So. Halsted St., tarpe 32 ir 33 gatvių, Chicago, III.

JONĄ GUŽAUSKĮ No.

K! 
tfl

Hl
UI

M

li.Cr•i■.!LKLEIN
r. ■■•‘'i-

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Halsted,14“G’LTBertySt^
,,Come out of th« beattn path.”

d i j ii i -

. Didžiausias nupiginimas kokio dar niekad nebuvo, ant: svederių, gorsetų, jar- 
dinių materijų, vaikams viršutinių ir apatinių drabužių — žodžiu, viskas nupigin
ta, kad ir nėra čia pažymėta dėl vietos stokos.

Nepraleiskite šios progos, bet ateikite ir gaukite tikrą bargeną.

N 
H 
H čia perkant pašaukit lietuvį par

davėją

Metine Namu įsteigėjų Savaite
Petnyčia ir Subata yra tai paskutinės dvi dienos-Pasinaudok taupumu-Susitaikome ant lengvų išlygų

■ M

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišku Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.'
Telephone Yarda 687

Telephone Yards 5032

Dr. % Staicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

R

n

Chiffonette
$79.50

Šėpelė 40 colių 
apačia 
$110.00

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Q
Baker

TRIJŲ ŠMOTU DIDELI “OVERSTUFFED” IŠSIUVINĖTI SETAI 
šisai yra augščiausio laipsnio vertės davimas; ištirk iš visų 
pusių; Geriausio išdirbinio; dideliais rėmais; stiprios plieno spren- 
džinos ir pinta apačia; apvalios rankenos; augštais užpakaliais 
kraštai ant sprendžinų; atskiros piuluškaitės ant visų šmotų; įvai
riais išsiuvimais; ekstra specialiai šiame metiniame C* “70 
išpardavime, už visą trijų Šmotų setą I I v

PENKI U ŠMOTU WILLIAM AND MARY VAL
GOMOJO KAMBARIO SETAS.
Parinktos vertes balto Indiana aržuolo; turtingo 
Jacobiniško rudo dažo apdirbimas; ekspertų dar
bo; visas setas, specialiai tiktai 
šiame išpardavime $86.50

LAIKO MIEGKAMBARIO RAKANDAI, 
setai nesenai atvežti ir specialiai nupirkti 

Amerikoniško walnut ir

■II ■

pATRIJOTIZMAS
1 I’ačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00. .
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Keturių stulpelių 
lovos

Teisingo koloni- 
ališko styliaus lo
vos; augštais stul 
peliais kurie yra 
gražaus ištekini
mo. Metiniame 
pardavime $62.50

)1 VA

QUEEN ANNE PENKIŲ ŠMOTŲ SETAI. 
Jacobean aržuolo; sunkus stalas ir krėslai 
pritaikinti; bargenas. Meti, 4 flO Eft 
niame išpardavime 4* ■ Uw«ww
Stalas, 48 colių, ap- 
dabintais kraštais; iš 
skečiamas 6 pėdas; 
French styliaus ko
jos; apecialiė kaina 
dabar . $57.50

Krūslai lendriniais 
užpakaliais; full 
box išbudavojimo sė
dynės; slip sėdynės 
tikros odos, kaina 
kiekvienos .... $11.50

colių 
kraš- 
išsi- 
pėdų

Stalas 45 
apdailintais 
tais; viršus 
plečia iki 6 
specialiai kainuo
jamas ..... $47.50

Kreslai, augšti už 
pakabai; slip sė
dynės iš tikros 
rudos ispaniškos 
odos po .... $9.75

LOUIS XVI
Šie parinkti 
musų metiniui išpardavimui, 
rudo mahogany; visi šmotai didelio išdirbimo; turtingi 
kokybėje ir teisingo subudavojinio; neprilyginama verte

> Lenktais galais 
lovos 4.6 ir 3.3

4.6 ir 3.3 
.... $87.50

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

!■■■■■ V KU■■■■■■■■■■■
Tel. Boulevard 2160

Dr. A. J. KARALIUS S
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto "

MISINGINĖS LOVOS
Trijų colių stulpeliai; 
stambus skersiniai ir eks
tra dikti virbalai; ribbcd 
satin ir polet išdirbinio; 
laikys visam tavo amžiui;

$48.75

DAVENPORTSTALAI 
šešiasdešimts colių ilgio; storos 
lentos viršus; išmargintais ga
lais ir tvirta apačia; naujo iš
dirbinio; apgščiausio mahogany 
apdirbimo. Specialis pasiūlymas 
šiame išpardavime ©JĮQ Kfl 
paskirtas skaičius

Matyk Vienam kambariui 
“Oak” apšildyto- $8.75

Pusryčiams valgyt sta
lai. Turtingo mahoga- 
ny apdirbimo; gražaus 
ištekinimo kojos ir pra 
skustuvas; 2 nuleidžia
mi šonai; miera viršaus 
40x42, kuomet pilnai 
išskėsti po ....... $12.75

PEČIAI.

Išvien anglims 
gasui; didelis pašil 
dymui klosetas; 18 
colių vidus; geras 
kepėjas; nikelių ap
taisytas $88.50

it

Te] a 342
Du. X. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirnrgas 
10900 Michigan Are., Roaelande.

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

DR. JOHN N. THORRE 1
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 Iki 9 vakaro.
Tel. Prospect 1157
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams............... ........   $8.00
Pusei metų ..........    $4.50
Trims mėnesiams..................—2.25
Dviem mėnesiams ___    1.75
Vienam mėnesiui .................. 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ______________ — 03
Savaitei .................__________ _ 18
Mėnesiui ___ ______ __________ — 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___       $7.00
Pusei metų______ ______ 4.00
Trims mėnesiams........................2.00
Dviem mėnesiams . .................   1.60
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Pinigus reikia siųst pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kodėl rusai 
buvo sumušti.

varžė piliečių teises, pas
maugė daugybę darbinin
kiškų laikraščių, prigrūdo 
kalėjimus politiniais prasi
kaltėliais ; jau greit bus dve- 

Iji metai, kaip karė pasibai-i 
gė, o valdžia da vis tebelai
ko juos už geležinių grotų, 
kuomet Europos valdžios 
jau senai paliuosavo politi
nius kalinius.

Dabartinė administracija 
karės laiku išeikvojo šimtus 
milionų žmonių pinigų ir da-1 
vė kapitalistams progos pri
siplėšti pasakiškų pelnų. 
Kainos ant visų prekių bai
siai pakilo; reikalingiausieji 
žmonėms daiktai tapo ap
krauti dideliais mokesčiais. 
Valstybės skolos užaugo de-

I šimtimis miliardų dolerių.
Ne geresnė buvo ir užsie

ninė josios politika. Darant 
taiką Versailles’uje, Ameri
kos valdžia susitarė su An
glijos ir Francijos imperia- 

! listais ir parašė, kartu su I 
jais, tokias sąlygas, kurios 
griežtai prieštarauja Wilso- 
no paskelbtiemsiems “14-ai 
punktams.” Vokietija ir 
Austrija tapo sutriuškintos, 
ant Rusijos tapo uždėta blo
kada, kad privertus ją už
mokėti Francijos bankierių 
duotąsias carui skolas. Ame
rikos valdžiai pritariant, ta
po sutverta imperialistinė 
Lenkija, kuri šiandie terio- 
ja silpnesniasias tautas.

Tai yra dideli nusidėjimai. 
Bet yra nesąmonė skelbei, 
kaip daro musų klerikalai ir 
dešinieji tautininkai, kad tie 
nusidėjimai esą vien demo
kratų partijos. Ar jie neži
no, kad republikonai taip 
pat turi balsą valdžioje?

Republikonai turi didžiu
mą abiejose kongreso daly
se, senate ir atstovų bute. 
Jau dveji metai, kaip jie kon
troliuoja šalies įstatymdayy 
bes darbą. Per tą laiką joks

J—MM— J

i augi
nius grūmojo pavojum palik
ti visai be įtakos darbininkų 
miniose, dabar kvatoja, pilvus 
susiėmę.

su imperialistine Francija ir | cialdemokratų partijoj 
su kitomis Europos valdžio
mis. J

Lietuviams tatai ypatin
gai reikėtų įsidomėti. Po
nas Hardingas didžiuojasi 
tuo, kad prie jo buk kreipėsi i 
Francijos nuomonės reiškė
jas, kviesdamas Ameriką va
dovauti pasaulio santykių 
sutvarkyme. O ta Francijos 
nuomonė, kaip žinome, karš- če> negu buržl,azinčs P?1^08;

___ • i i • • Jisai sakosi gavęs laikraščių ciausiai remia lenku impen- . , • i.. . * 1 ir laiškų iš Paryžiaus ir štai ką
a ūmą n visas šunybes, ku- pttS(ebi apie franeuzų nusista- 
rios šiandie yra daromos Eu-| tymą sulig Lietuvos: 
ropoję. Didžiausius Lietu
vos nevidonus pasirinko po
nai republikonai už savo 
draugus tarptautinėje poli
tikoje !

Vienok mūsiškė jėzuitų 
I spauda drįsta mulkint žmo
nes, skelbdama, kad lietuviai 
pasitarnaus savo tėvynei, 
balsuodami už republikonus. I 
Klerikalų “Draugas” kas
dien rašo šitokio turinio edi- 
torialus.

Tegul lietuviai piliečiai ne
siduoda apgauti. Rinkdami 
republikonus, mes pavesta
me šalies vairą į rankas to
kių pat, arba dar aršesnių, 
laisvės ir darbo žmonių prie
šų, kaip demokratai.

Reikia balsuoti ne už ka
pitalistų partijas, o už socia
listus, nes tiktai socialistai 
kovoja už geresnę tvarką 
taip šioje šalyje, taip ir vi
same pasaulyje.

FRANCUOS SOCIALISTAI 
UŽTARIA LIETUVĄi

yra 
kadpriverstas pripažinti, 

Francijos socialistai yra teisin
gesni Lietuvos ir Lenkijos gin-

Ii Baku kongreso Envcr Pašaprirengė dlirfą sodia1izmu|i.
Bet nito to iki įvykinto sočia- nuvyko pas Mustafa Kernai Pa- 
lizmo dar toli šaukia.” (žiur.
“Soįviet Russia,” October 16, 
p,?372). Je, iki socializmo so
vietinėje Rusijoje “dar toli 
šaukia!”
Tai mes senai žinome ir se

nai sakome žmonėms. Bet 
bolševikų garbintojams bus na- 
vatna išgirsti, kad net oficialia 
Rusijos valdžios organas 
šalyje rašo, jogei Rusijoje 
nėra socializmo, ir kad iki 
dar toli.

‘Pas bolševikų rašytojas 
čiaus pasąjcoja nesąmonę, kada 
jisai mėgina įtikinti publiką, jo-

ša užimti vyriausiojo turkų ka
riuomenės vado vietą.

Kaipo ‘‘trečiojo Internaciona
lo” šalininkas, tasai turkų sul
tono tarnas yra, žinoma, ko
munistų draugas. Ar ne garbė 
komunistams turėti savo drau-

Pžtriyčia, Spalių 22 3., 1920

mojo 
dar 
jo

te-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Jau kelis kartus buvo ži
nių, kad garsusis bolševikų 
kavalerijos vadas Budenny, 
kuris pridirbo tiek daug ne
malonumų lenkams, dabar 
pasidarė jų priešas.

Pasirodo, kad tos žinios 
buvo teisingos. Gen. Bu
denny šiandie jau kariauja 
Kijevo apielinkėse prieš bol
ševikus. Maskvos bolševi
kų laikraštis “Pravda” mė
gina išaiškinti priežastį jo 
atsimetimo.

“Pravda” sako, kad Bu-1 biOgaS įstatymas nebūtų ga- 
denny pabėgo nuo bolševikų įėjęs praeiti kongrese, jeigu 
dėlto, kad jisai bijojo stot republikonai butų pasiprie- 
prieš karinį teismą Maskvo- šinę jam Bet jie nesiprie- 
je-, kur jisai butų turėjęs tei- šino blogiems įstatymams; 
sintis dėl savo klaidų. Prie dažnai jje stovėdavo net 
to bolševikų organas pridu- dar už blogesnįus įstatymus, 
ria, kad tas faktas, jog gen. Legu demokratai.
Budenny persimetė į kontr- R blikonai> kontroliuo- 
revoliucionierių pusę leid- Lmi kongresą> be to> buty 
žia spėt, kad jo klaidos bu- a|- . pakreipt į kitokias vė- 
vo ne klaidos, o suzmi is a- L g įr pa^os administracijos 
v' * veikimą, — jeigu butų norė-

Karėje su lenkais Buden- ję. Bet jie to nenorėjo. Jie 
ny veikė daugiausia pieti- rėmė visus blogus valdžios 
niame rusų fronte, paliai darbus ir neretai reikalavo, 
Galicijos rebežius. Buvo kad ji elgtųsi 
girdėt tečiaus, kad ir šiau- Republik ai 
riniame bolševikų fronte stojo už tai, 
kai-kurie generolai pasielgė žyta spauda,

Apžvalga |
VISUR TA PATI ISTORIJA.

Šveicarijos socialistų orga
nas “Vorwaerts” (leidžiamas 
Biel mieste) rašo, kad šveicarių 
jos komunistų partijos centro 
komitetas paskelbė, jogei buvu
sia tos partijos prezidentas 
Jean Suppiger ‘‘tapo galutinai 
n u maskuotas kaipo šnipas, 
esantis talkininkų tarnystėje.”

Vadinasi antras Fraina.
Stebėtis reikia ne tuo, kad 

šnipai smelkiasi į komunistų 
organizacijas, o tuo, kad jie 
patampa jų vadais — teoreti
kais, atstovais tarptautiniuose 
kongresuose, partijų pirminin
kais ir tt.

Jeigu niekšai, už pinigą par
duodantys darbininkus kapita
listų valdžioms, gali būt komu
nistų partijų vadai, tai ko-gi 
yra vertos tos partijos?

Yra sena tiesa, kad savo 
du žmones pasirenka lokį 
inenį, kokio jie yra verti.

va-
as-

PUIKUS “PASITARNAVI-
MAS” REVOLIUCIJAI!

dar blogiau, 
pirmutiniai 

d butų suvar- 
d ginkluota 

panašiai, kaip tas kavaleri-l jiega butų ardomi darbinin- 
jos vadas. Daugelis jų pir- kų streikai, kad butų stipri- 
ma buvo juk caro karinome- narna militarizmas.
nės šulai. Susikirto republikonai su

Šitie dalykai veikiausia demokratais tiktai Tautų
daug prisidėjo prie to, kad 
raudonoji armija turėjo ne 
tiktai pasitraukti nuo Var- 
šavos, o ir atiduoti lenkams 
didelį plotą Baltgudijos 
Ukrainos.

ir

Ar republikonai 
geresni?

Amerikos žmonės teisin
gai piktinasi dabartinės ša
lies administracijos darbais.

Vidujinėje politikoje ta 
administracija pasirodė la
bai atžagareiviška. Ji su-

Lygos klausime. Bet kodėl ? 
Ar dėlto, kad ta lyga yra 
jiems perdaug atžagareiviš- 
ka? Visai ne. Republiko
nai pasipriešino Wilsono Ly
gai tiktai dėlto, kad jos au
torius yra priešingos parti
jos žmogus. Jie nenori, kad 
demokratafns tektų “kredi
tas” už ją. Šiaip jie visai 
nėra priešingi tam, kad A- 
merika dalyvautų imperia
listinių valdžių susivieniji
me. Jau šiandie jie prisipa
žįsta, kad jų kandidatas 
Hardingas, jeigu bus išrink
tas prezidentu, veiks išvien

Komunistams suskaidžius 
Vokietijos Nepriklausomųjų 
socialdemokratų partiją, 1 tafrp 
jos frakciją prasidėjo kova ant 
žut-but.

Telegrama' iš Berlino prane
ša, kad komunistinis buvusiųjų 
Nepriklausomųjų sočiai Icmo- 
kratų sparnas spėka užgriebė 
tos partijos laikraštį Halle’s 
mieste, “Volksblatt.“

•Šitas faktas privertė tą Ne
priklausomų j ų socialdemokra
tų dalį, kuri paliko ištik’ma sa
vo partijai, pavartot apsisaugo
jimo priemonių, kad apgynus 
nuo komunistų savo spaudos 
įstaigas. Ir štai sakoma, kad 
Bortine

“apsiginklavusieji partijos 
.. nariai uoliai sergsti savo or

gano ‘Freiheit‘ namą, bijoda
mi, kad radikalio sparno na
riai neužgrobty jo.“
Malonus reginys, ar ne? Bu

vo draugai; darbavosi išvien, 
kovodami prieš kapitalistus, — 
o dabar su ginklais rankose ei
na prieš vieni kilus!

Scheidcinannai ir Noskes, 
kuriems Nepriklausomųjų so-

“Iš tų visų raštų matyti, 
kad Lietuviams Paryžiuje 
dabar sunkios dienos. Spau
da baisiai priešinga Lietu
viams. Jie vaikščioja į re
dakcijas, norėdami tiesą šiek 
tiek nušviesti, bet redakcijos 
mus tautiečių neklauso. Su
vargusio ji ir miliudiisięji 
veikėjai, kaltina lenkiškus 
pinigus ir kai-kurių svetim
taučių godumą, bet nėra abe
jonės, kad Paryžiaus laikraš
tija padeda savo šalies dijilo- 
matams vesti Lenkams pri
tariančią, Lietuvai kenks
mingą politiką.“

Kitaip elgiasi socialistų spau
da. “Draugas”, gavęs Franci
jos socialistų partijos organo, 
“'LTIumanite”, numerį, sako:

“Mes nesame socialistų ša
lininkai, bet turime viską pa
tvirtinti ką rašė j y dienraš
tis ‘Mumanite’ 22 Rugsėjo. 
Kada laisvamaniai ir libera
lai dirba nedorybes, o sociali
stai juos kritikuoja, tai jie 
beveik visada pasako pilną 
tiesą. Prancūzus valdo libe
ralų laisvainanija. Ji taipgi 
viešpatauja Tautų Sąjungos 
viršūnėje. Humanite, kriti
kuodama Sąjungos politiką, 
pažymėjo, kad gražieji Pa- 
dcrcwskio žodžiai yra netie
sa. Tą savo žodį Humanite 
patvirtino primindama, jog 
Lenkai jau visokią demarka-. 
cijos liniją peržengė. Tautų 
Sąjunga nusidavė to nežinan
ti.

“Humanite teisingai rašo: 
‘Sur place les ambitions po- 
lonaise paraissent s’exprimer 
avec plūs de cynisme qu’ a 
Paris.’ Tat reiškia: ‘Ant vie
tos Lenkų ambicija, mato
mai, begėdiškiau kalba, negu 
Paryžiuje.’ ”
Vienok klerikalų o-rganas, 

atiduodamas kreditą socialis
tams, vis dėlto pilnos tiesos 
žmonėms nepasako. Jisai tikri
na, kad tiktai Francijos laisva
maniai ir liberalai daro nedo
rybes ir remia lenkiškus plėši
kus. O .kaip elgiasi Francijos 
klerikalai — ar jie doresni, ar 
jie prielankesni Lietuvai?

Kiek iki šiol yra žinoma, tai 
visa Francijos buržuazija, lai
svamaniškoji, lygiai kaip ir 
kleriįcališkoji, stoja už Lenki
jos impcrialislus, arba tikrinus 
sakant, (panaudoja Lenkijos 
imperialistus, Lietuvos paskan
dinimui.

Lenkų Padcre\vskis taip pat 
yra dauginus klerikalas, negu 
liberalas. Lenkų tautiniai de
mokratai, kurie yra tikroji im
perializmo jiega Lenkijoje, 
taipgi yra klerikališka partija.

“prirengė dirvą socializmui.” 
Kokiu-gi budu ji prirengė?

Prirengė, girdi, tuo, kad “pa
šalino nuosavybes teises ant ga
mybos priemonių.” Jisai, mato
ma, norėjo pasakyti, kad Rusi
jos komunistai pašalino privati
nę nuosavybę ant gamybos 
priemonių ir pakeitė ją bendrą
ja nuosavybe; nes visiškai pa
šalinti nuosavybes teises butų 
absurdas. Gamybos priemonės 
turi priklausyti kam-nors.

Jau vienas šitas to rašytojo 
išsišokimas parodo, kiek jisai 
išmano apie ekonomijos moks
lą. Lygiai taip, kaip jisai, kal
ba apie nuosavybės klausimus 
mūsiškiai ignorantai iš kleri
kalų srovės, kuomet jie pasako
ja, kad socialistai norį “panai
kint nuosavybę.”

Bet yra netiesa ir lai, kad 
Rusijos komunistai pašalino 
privatinę nuosavybę ant gamy
bos priemonių, žemė Rusijoje 
yra privatinėje nuosavybėje. 
Tai pripažįsta šiandie ]>atys Ru
sijos bolševikų vadai. Kuomet 
Zinovjevas atsilankė į Vokieti
jos Nepriklausomųjų socialde
mokratų konvenciją, Halle’je, 
lai jisai, mėgindamas atremti 
socialistų kritiką žemės klausi
me, teisino savo valdžios politi
ką taip: Dvarų žemę bolševikai 
turėjo išdalinti Ūkininkams, ka
dangi juos reikėjo pritraukti 
prie revoliucijos, o apie komu
nizmą jie niekuomet nebuvo.

JUNGTINfiS VALSTIJOS. 
Tikisi laimėti.

[Iš Federuotosios PresosJ
San Francisco. — Kad kaip, 

vietos socialistai sekamais rin
kimais gali pervaryti Jungtinių 
Valstijų kongresai! vieną savo 
partijos žmogų, d. Maynard 
Shipley. Praeitos nominacijos 
jnetu republikonų partijos kan
didatas tajio sumuštas, gi de
mokratai visai nepajiegė .pasi
rinkti tinkamo sau žmogaus. 
Vienintelis socialistų kandidato 
oponentas yra tik dabartinis 
iongresmanas, J. A. Elston. Bet 
ir pastarasai visai nepopuleris 
tarp vielos darbininkų. Dau
giausia lodei, kad jis balsavo 
už taip vadinamą Escho-Cum- 
minso kilių. Tuo budu sociali
stų kandidatui yra progos lai
mėti, ir ypač dar todėl, kad jį 
viešai indorsavo vietos geležin- 
<eliečiai ir kelios kitos 
ninku organizacijos.

pagandos bei agitacijos. Areš
tuota tik keli Denikino agentai, 
keli pasvaigusieji kaštagalviai, 
kurie rengėsi prie teroristinių 
pasimojimų, ir dar keli pavo
jingi elementai, norėjusieji 
ginklų pagalba pravesti tūlų 
fanalingų, netvarkių ir neatsa
kom ingų asmenų valią, prieš 
milžinišką didžiumą gyventojų 
ir, kas svarbiausia, prieš pačios 
darbininkų klesos norą.”

Toliau nurodoma, kad did
žiuma tų sulaikytųjų elementų 
tikrenybei yra ne komunistai, 
bet Denikino sekėjai, prisiden
gusieji revoliucinumo\ skraiste, 
ir norintįs atsiekti savo tam
sius siekimus, šiaipgi, idėjiniai 
komunistai Gruzjnijojc nėra 
persekiojami.

darbi-

ma už keteros pelnagatfdas.
Milwaukee. — čia yra sukur

tas taip vadinamas nuomos biu
ras, kuris seka pelnagaudas 
namų savininkus. Šiomis die
nomis biuras išsiuntinėjo vietos 
namų savininkams apie dešimt 
tūkstančių laiškų su paklausi
mais, kur reikalaujama, Nkad 
namų 'savininkai priduotų tik
rų skaitmenų kai dėl savo išlai
dų ir kokių jie ima rendų nuo 
butų nuomotojų. Peržiurėjus 
biurui įteiktus skaitmenis, jei- 
jeigu bus surasta, kad namų 
savininkai ima perdaug dide
les remias, valdžia galės pa
traukti juos tiesom

RUSIJAI DAR TOLI IKI 
SOCIALIZMO.

Tnlas bolševikų pritarėjas, 
aprašydamas laiikraštyjc “So- 
viet Russia“ visokius dalykus 
Rusijoje, pasakoja taip pat ir 
apie lai, kad bolševikų karalys
tėje yra daug elgetų (ubagų).

“Kai-kas gali manyti, kad 
Socialistinė Visuomene netu
ri elgetų, ir kad lodei elgeta
vimas turėtų būt bereikalin
gas ir uždraustas. Bet sovie
tinė Rusija, sovietinės Rusi
jos liaudis, dar nėra Socialis
tinė Visuomenė. Rusijos ko
munistų partija pašalino 
nuosavybės teises ant gamy
bos priemonių ir tuo bud u

AUSTRALIJA.
Anglių baronų sumoksiąs.

[Ii Federuotoaios Preso b]
Sydney. — Karo metu Aus

tralijos valdžia sukurė specialų * 
komisiją, kuri nustatė kainas 
anglims, taip, kadi kasyklų savi
ninkai nebegalėjo kelti kainas 
kaip tinkami. Bet jie sugalvojo 
naują žmonių naudojimui bū
dą. Kasyklose nieks kitas da
bar nebegali gaut nusipirkti an
glių, kaip tik tani tikros kom
panijos. Jos gi už nusipirktą 
kasyklose kurą gali imti kiek 
tinkamos.

tai labai ne
neš tai labai 
Daug trukdo 

kraujui vaik- 
ir neduoda

Tai yra tiesa. Rusijos ūki
ninkus pritraukė prie revoliuci
jos ne komunizmas, o noras tu
rėti daugiaus žemes, noras pa
didint savo nuosavybę. Bet 
kaip mes neaiškintume dalyko, 
faktas pasilieka faktu, kad Ru
sijos dvarų žemė perėjo į nki- 
ninkų rankas ir patapo jų nuo
savybe. Be to, jie, žinoma, yra 
savininkai ir tos žemes, kurią 
valdė prieš revoliuciją.

O žeme juk yra gamybos 
priemonė; Rusijoje ji yra svar
biausioji gamybos priemone. 
Iš žemes gyvena daugiaus, kaip 
trys ketvirtadaliai Rusijos

Taigi tasai “Soviet, Russia” 
bendradarbis nežino pamatinių 
faktų apie Rusiją. Q jeigu ji
sai žilio juos ir visgi šndka prie
šingai jiems, stengdamasis iš
aukštinti bolševikus, tai jisai 
yra melagis.

TURKŲ PAŠA Už III 
INTERNACIONALĄ.

Rugsėjo mėnesy įvyko Baku 
mieste Azijos šalių komunistų 
kongresas, kurį sušaukė Rusi
jos bolševikai. Trečiojo Inter
nacionalo pirmininkas, Zinov- 
jevas, tenai pasakė ilgą prakal
bą, ragindamas rytų tautas 
stot į “šventąją karę“ prieš Eu
ropos imperialistus. Kongreso 
atstovai karštai pritarė tam ir, 
švytuodami kardais prisiekė at
keršyti Lloyd George‘ui ir Mil- 
lerand’ui.

Berlino “Ercihcit”, aprašyda
ma tą kongresą pagal telegra
mas iš Maskvos, pastebi, kad

“Ir Envcr Paša dalyvavo 
kongrese ir ilgoje prakalbo
je išsireiškė už Trečiąjį Inter
nacionalą.”
Enved Paša yra Turkijos tau

tininkų vadas. Ilgą laiką jisai 
buvo Turkų sultono ministeris 
ir užėmė kitokias augštas vie
tas Turkijos valdžioje.

Koperatininkų konvencija.
New York. — Lapkričio 11, 

12,13 ir 14 dienomis Cincinnati 
mieste įvyks antras nacionali-

tininkų kongresas. Kongresai! 
dalyvauti kviečiama visas ko- 
pcracijas, ir tas, kur dar nepri
klauso koperatininkų lygai.

Sukurė Darbo Partijos skyrių.
Seattle. — Organizuotieji 

vietos (įarbininkai sukurė Far- 
mer-Labor partijos skyrių. Da
bar sparčiai skleidžiama tos 
partijos literatūrą — rinki
mų kampanijos literatūrą.

REIKALINGUMAS TINKAMO 
KŪNO LAIKYMO.

Vienas pirmutinių ir svar
biausių sveikatos nurodymų 
yra tai tinkamas kūno laiky
mas stovint, sėdint ar einant.

Nelaimei, daugelis žmonių 
visai nekreipia į tai domės ir 
daugelis, ypatingai vaikai, tai 
susikūprinę tai pcrsilošę sau 
bestovinėja, ar net ir vaikštinė
ja.

Pirmoj vietoj, 
gražu ir uoga ra, 
kenkia sveikatai, 
vidupiams dirbti, 
ščioti, pertraukia
daučiams progos išsikčsti. Vie

nu žodžiu, visos dalys kūno ne
gali dirbti kaip joms privalu, 
todėl ir suirimas vidurių. Dau
gelyje atsitikimų kūno suiri
muose ar nesmagumuose tin
damas kūno laikymas tuos sū
rimus pašalina.

T ik stebėtis reikia, kad šiais 
laikais kada visi stengiasi turėt 
gražią išvaizdą, randasi dar to
kių, kurie nesupranta nei tiek, 
kad graži išvaizda priklauso 
daugiaus nuo paties žmogaus 
negu kad nuo jo aprėdalo.

Net ir tarp tokių, kurie šiek 
tiek daugiaus prasilavinę ir 
užima geresnes vietas, randasi 
asmenų, kur sėdi sau susikūpri
nę sulinkę kai lankas, ofisuose,

GRUZIJA.
Nepavyko apmeluoti socialistus

Berlinas. — Vienas Nepri
klausomosios socialdemokratų 
partijos delegatas, nesenai su
grįžęs iš trečiojo Internacionalo 
kongreso, Wallcr Stoeker, čia 
pakartojo tuos pačius kaltini
mus, kurių Gruzinijos so
cialistinei respublikos val
džiai darė Maskvos ko
munistų laikraščiai. Tie kal
tinimai yra tokie. Girdi, socia
listinė Gruzinijos valdžia esanti 
labai užimta smaugimu komu
nistinių Gruzinijos laikraščių ir 
persekiojimu gruzinų ir dar la
biau rusų komunistų.

šituos prasimanymus lečiaus 
atrėmė gruzinų atstovas Berli- 
ne, Augeli. Nepriklausomo
sios socialdemokratų partijos 
organe Feiheit Angeli be kita 
pareiškė:

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krimtnaliikuoSO 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierast

Namų Ofisas:

SS2S t. Halsted ft
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai? I 

1127 N. Burbom tt 
1111-11 Unity Blig.

Tsl. Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

(Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., Chicago, Dl. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

pareiškimų apie Gruzinijos so
cialistinę valdžią, tenka pasa
kyti, kad Gruzinijos komunistų 
spauda nėra užgniaužta. Tiflise, 
kaipir pirma, išeidineja du ko
munistų dienraščiai.

“Tai tiesa, kad Gruzinijojc 
daroma‘areštų. Valstybė pri
valoma teikti reikiamos gyven
tojams apsaugos nuo netvarkių 
asmenų. Ne vienas asmuo 
<Iruzinijoje tečiaus norą perse
kiojamas dėl komunistinės pro-

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
25 East WashingtoM St.
Marshall Field Annes 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201Ū 
Rezidencijos telef. Albany 8710

.................      J,,

z
Telephono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
„ DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ro. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted SU Chicago, III,
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Lietuviu Rateliuoseu
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BRIDGEPORT

LDLD. narių domei.

Spalių 10 dieną LDLp. 19-tos 
kuopos susirinkimus išrinko 
komisiją, kuriai pavesta (rūpin
tis reorganizavimu vietos L. D. 
L. I). kuopų. Pildydama kuopos 
valią, komisija šiuo kreipiasi į 
tų vietos kolonijų draugus, ku
rie dar nėra atgaivinę pakrik- 
dytų kuopų. Būtent: į roseian- 
diečius. ėit'erieėiiis ir 
čius. Draugai, visose kitose 

vietos kolonijose musų organi
zacijos kuopos jau veikia. Da
bar jūsų eilė. Daryk iH visa, 
kad jūsų kuopos butų atgaivin
tos, ir kaip galima greičiau. 
Mums žinoma, kad Bosclande, 
Ciccroj ir West9idėj randasi 
didelis būrys musų draugi] ir 
LDLD. rėmėjų. Biukitės patįs 
ir traukite juos į musų organi
zaciją, į Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją. Ilgiau 
atidėlioti tai jau nebegalima. 
Reikalinga, kad musų organi
zacija ir vėl galėtų pradėti sa
vo darbą — naudingos lietu
viams darbininkams literatū
ros leidimą. Musų organizaci
jos priešai, kurie suskaldę Liet.

su Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, žadėję išvesti 
lietuvius darbininkus iš kapita
listinės “namų nevalios,” tikre
nybėj jie suteikė neįkainuoja
mo patarnavimo visiems darbi
ninkų klesos priešams. Šian
die lietuviams darbininkams 
tenka organizuotis išnauja. Mu
sų organizacijos pakrikdytos. 
O kur tie, kur metai laiko at
gal jėo į darbininkus ir pasako
jo jiems, kad “ryt-po-ryt mes 
turėsime viską?” Jų nėia. VJieni 
jų grįžo iš kur atėję — į atžaga-

nesiliauja varę savo pragaiš-

(iana to. Mes matome, kad I
jie nieko mums nedavė, tik šū

didelių nuostolių musų politi
nėms ir kultūrinėms organiza
cijoms jie savų organizacijų 
nesukūrė. Dagi, ir sayo “parti
ją” — komunistų partiją — jie 
suskaldė j keturias tarp savęs 
besiriejančias sektas. Tenka 
pažymėti, kad visose keturiose 
komunistinėse sektose pasiliko 
tik demagogiogieji tų sektų ly
deriai. žodžiu, jie parode, kad 
organizatyviam darbui jie ne
tinka. Jie tepajiegia tik griau
ti;' griauti tai, kas sutverta ki
tų.

Draugai, Lietuvių Darbiniu 
kų Literatūros Draugijos išlai
kymas priklauso nuo musų. To
dėl kuogreičiausia atgaivinki
me pakrikdytąsias musų orga
nizacijos kuopas, kad galėjus 
pradėti darbą — plačia skale, 
šaukite susirinkimus, išsirinki
te kuopų valdybas ir apie tai 
tuč-tuojaus praneškite 19-tos 
kuopos komiisljai (adresuokite 
d. St. Strazdui, Naujienų adre
su), kuri tuoj sušauks visų vic-

—LDLD. 19*tos kuopos 
Komisija.

WEST SIDE

žinios-žinelės.

tinių susirinkimų ir atgaivins 
LDLD. Chicagos apskritį.

Butų gera, kad visa tai musų

spalių mėnesio. Draugai rose- 
eicei-iečuii Ir wes!si- 

diečiai kų jus manote? Atsi-

vinti kuopų. —LDLD. narys.

šitaip jiems 
musų dien-

Bereikalo 
agentai tik 

tie lui-

Bergždžias darbas. — Mado
nų lapo agentai, nors ir nedrą
siai, bet sistema tingai varo sa
vo darbą: nori įsipiršti su savo 
tavoru. Andais vienas jų, pa
sitikęs musų dienraščio skaity-' 
loja, postringauja:

Ką tu čia sp tuo bedieviu 
cicilikų šlamštu. Čia pat po šo
nu turinfe geresnį laikraštį.

•Tai jau mano biznis — at
sikerta naujienietis.

Aš manau, kad 
atsako kiekvienas 
raščio skaitytojas, 
tie marionų lapo 
kamuojasi jau praėjo 
kai. kada žmones buvo nuolan- , 
kiomis “tėveliu” avimis. - Aš.

TOWN OF LAKE.

Dovana Lietuvos kareiviams.

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalią. 
Saugus, užtikjuas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai 
maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjy: 
F. AD. RICHTER & CO., Biuh Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Draugija 
pašalpos 
ir ji. te
pradėjo 

reikalais, 
labai

Lietuvos Ūkininko 
yra viena didįiausių 
draugijų Wcsd Sidėj. 
rods, yra pirmoji, kur 
rūpintis Lietuvos
Tais irrikalais draugija 
susirūpino ypač dėl pastarųjų 
įvykių Lietuvoje. Praeitame 
susirinkime draugijos valdyba 
tapo įgaliota dalyvauti rengia
muose masiniuose susirinki
muose — protestui prieš Lenkų 
veržimusi Lietuvos teritorijom 
Taipjau nutarta dalyvauti ren
giamoje Chieagojs lietuvių de

vių Ex-kareivių organizacija 
buvo surengus prakalbas J. J. 
Elias salėj. Prakalbų tikslas 
buvo surinkti kiek aukų į Ex- 
Kareivių sumanytų j į Kalėdinį 
Fondų Lietuvos kareiviams do

vanų pąsiųsti. Pavyko vis-

i, LL'l.. .. .. ■Jin
NEGAUSI PIRKTI 

NAUJŲ AKIŲ
Bet gali pagerint ty

rą sveiką stovį.
Vaitok Murinę Akių 
Gyduolę “ryto ir va

kare". Užlaikyk akis čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygelės 
Akių Užlaikymo.

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

PRANEŠIMAS
Šiuomi prane
šu savo drau
gams ir rėmė- 
jams, kad per
sikėliau į nau
ją vietą po 

. Nr. 4558 So.
Marshfield av. 
Chicago. Tel. 
Yards 2511. 
Atsilankę bu
site užganė
dinti minkš
tais gėrymais 
su pipirais.

godone PRANAS BALKUS.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS' 

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu* 

perkant 
arba parduodant namjĮ, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Sutelkiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stata Ban
ko e, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552. 
>— —.........................................

lių 31 dieną. — B;
* ♦ *

Geras sumanymas. —Keliuo
se musų dienraščio numeriuose 
buvo rašyta apie tai, kad West 
Sidėj reikalinga a įstrigti vietos 
LDLD. 45-tą kuopą. Tai yra la
bai geras sumanymas. Tai 
draugijai aš priklausau nuo 
1917 metų. Ir dabar dar skal
iausi josios nariu, nes esmi už
simokėjęs nario mokesnį. Tik 
jį, lur-but, pasiėmė musų “bu
vusieji žmonės.” Mat, jau kuris 
metas, kaip iš kuopos taj>o išė
sti visi socialistai. Kada jie 
paliovė lauky ties į kuopos su
sirinkimus, tai “komunistai” 
labai džiaugėsi. Girdi, “jau 
atsikratėme tų išdavikų“. Bet... 
dabar ir jų nebegirdėt. Kuopos 
susirinkimai nebeįvyksta. Tai
gi nežinau, kur mano pinigai 
tapo “paaukoti“: pelriikiniams 
ar paukštiniams darbininkų 
“vienytojams.“

Aš neesmi socialistas. Bet to
kią organizaciją, kaip kad L. D. 
L. I). visuomet rėmiau ir rem
siu. Taigi tie, kuriems rupi ap

Vietos Keistučio Pa: 
Polit. Kliubas kadaise 
Ulbai stropiai visuomenes Jude-j 
jime ir turėdavo geriausio pasi-' 
sekimo, bet dabar atrodo lyg’ 
pavargęs, ar ką. O juk lai bene i 
didžiausias pašaipiais lietuvių: 
kliubas Chicago  j e, turis apie 
400 pilnai užsimokėjusių narių. 
Beikėtų, kad kliubiečiai vėl im-

BRIGHTON PARK

rink© daug ir aukų surinkta' 
viąo $440.39. Petras Grybas ir 
Juli jonas Sliškis aukojo dagi po j 
20 dolerių, o salę susirinkimui 
savininkas davė dykai. — J. č.

CUNARD LINE

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 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertj substitutą. Tėmykit, 
kad butą lis p avalas:

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

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, Pres.

1619 W. 47 th St. Tel Boulevard 1892. Chicago, I1L j

*

HAMBURGĄ ir LIEPOJŲ 
(LIBAU) 

per 
ANGLIJĄ 

Mauritania........... Spalio 28
Aųuitania ............. Lapkr. 2

Trečios klesos kainos:

I—

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

pakelio.

3113 S. Halsted
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

7

ff 

ff 
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ff
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ff

ff

ff

ff 

ff
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3.00
3.75
4.75
5.25
5.75
6.50
L00
8.00
materijų dėl savo

Vilnonės Matarijos
Žemiausios Kainos

Turi būt išparduota
$3.00 materija už $2.00 - 

4.00 
5.00 
6.00 
6.50 

•7.00 
8.00 
9.00 

s 10.00
Pirk pats dėl save vilnonių

'siutų ir overkautų. Tamista sutaupinsi $15.00 ir tu
rėsi geresnę drapaną ir geresnio išdirbimo.

Siųsk materijos savo giminėms į Europ’ą. Jie 
reikalauja jų.

THEO. COHN W00LEN CO.
1441 Milwaukee Avė.

Atdara Nedėl. taipgi nuo 9:00 A. M. iki 1:00 P. M.

(Seka ant 6 pust).

(J 14 47ih and Ashland Ąve.

y 
*

SAMUEL KULVINSKY
8915 Commercial Avc., 

So. Chicago, UI.
Gražiausia eile moteriškų, vaikų ir jaunuolių drapanų. Taip-gi 

vyriškų smulkmenų apsirėdymui už žemiausią kainą. Galime parduot 
pigiau todėl, kad mums renda nereikia mokėti. Pameigink.

Tol.: So. Chicago 1494.

D PY ?Hamburgą .............   $125.00
Liepoj ų.......................$145.00
Pridedant $5 Karės Taxų. 

Atsišaukite j arčiausių 
Cunard Agentūrą.

•8 galionai už $1.98.
AMERIKA YRA SAUSA 

yra sakoma kad degtinė išnyko,

r ’ y

U.

spuogas Išpardavimas
VYRŲ IR VAIKINŲ

OVERKO1
t

*1

ir 
ant visados. Nėra reikalo rūpintis • |L 
apie tai. Union Maii Order Co., 478 Į v; 
National Avė., Mikvaukee, Wis. par-. — 
duoda ilsunką (eztract) iš kurios jus i Jj. 
galite padaryti kelis galonus labai ge- ;'' 
ro ir gardaus gėrymo. Jus galite j| 
gerti iš ryto, po darbui, valgant, ant 
piknikų, partijų ir vestuvių, ir šis gė- 
rymas yra ant tiek geras, kad kada 
paragauja! jo, norisi daugiau jo. Jie | 
gvarantuoja, kad visi bus užganėdin
ti. Vienas pakelis šios išsunkos, iš 
kurios jus griite padaryti 8 galionus 
gero gėrymo, jie parduoda tiktai už 
$1.98. Atsimykit, kad tik nuo šitos 
kompanijos ką jus galite gauti tiek 
išsunkos už taip mažą kainą. Jums 
nėra reikalo siusti jiems pinigus. Vis
ką kas jum reikia daryti, tai iškirpti 
šį apskelbimą ir pasiųsti jį su savo 
vardu, pavarde ir antrašu. Jie pa
siųs jums šią išsunką pirmu paštu, ir 
jus užmokėsit $1.98 kada jums pri
statys išsunką ir 20c-persiuntimo Ife- 
šų. Jeigu jus norite išgerti ką nors 
gero, mes patariame iškirpti šį ap
skelbimą ir pasiųsti jį jiems tuojausr, 
ir neužmirškit parašyti savo pavar
dę ir antrašą aiškiai.

Union Maii Order Co., Dept. 302 
478 National Avė., Miltvaukce, Wis.

r. Nėra reikalo rūpintis į i*. 
Union Maii Order Co., 478 Į Yi

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.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

Telefonas: Drover 7042

inUStaDBSHKESilHKHaUlOn 
u 
s Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS ’
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

$30 Vertės
$35 Vertės

*9175 I
Vyrai, pirkit'dabar, kol dar neatvėso! Nc- 
pralaimėsite, pirkdami šiuos Overkotus. Ši
tie yra didžiausios vertės negu kad turėjome 
nuo 1914 m. šitie OVerkautai pasiųti geriau
sių Chicagos kriaučių — grąžus minkšti vil
noniai oxfords, rudi, pilki ir gelsvi,
gražiausios mados šiame pasirinkime, kaipo 
palaidų, švarkų, ploščių, pusiau arba visai ap- 
sijuosiama diržu, šilko, serdžiaus arba Anga
ros ožkų vilnų pamušalais.

Atrasi

M
i

HMIMH ■■....)

Pinigai Iš 
Kenoshos*

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

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

Kreipkitės pas J

Pakšys irklelis
' 552 Grand Avė.,

Kenosha, Wis.
Oillllllllllllllllllllllllllllllllllll!^

!

Skaitykite ir Platinkite 
N AUJlk-NAS

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

d

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Re*. 1139 Independente Blvd. Chicago
Telephone Vuu Buran 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vjri'kų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ry a; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

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

DENTISTAS
Mes saro darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

. „ ...... — ■ ' ... ~ ' -»■'    ,| II.

DR. C. K. KLIAUGA 
dentistas;

1821 So. Halsted St., Chioago, UI.
/ kampos 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak, 
Phone Canal 257

Tel. Ganai 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 di«ną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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(Tąsa nuo 5to pusi.) GUDRI PONIUTĖ PRANEŠIMAI
tų šiek-tiek gyviau veikti, kaip 
seniau kad veikė. Reikėtų skait 
Iingiau lankylis taipgi į savo 
susirinkimus.

— Laisvės Varpas.

Apgavo ptohibicijos “agentus”.

KA GALI JAUNA PANYTĖ

Pon? Block pasigenda savo 
“siuto” ir 2,800 dol.

Seni ir jauni kavalieriai turi 
būt atsargus: nereikia perdaug 
flirtuoti su jaunomis panytė
mis. Jos gali padaryti ir, taip, 
kaip kad viena jų padarė su po
nu L. II. Bloek'u. pasiturinčiu 
vertiiva iš Providence mieste
lio, B. I. Ainiais jis atvyko ('Iii 
eagon — savo biznio reikalais. 
Vakar naktį pons Block “kur 
nors” gatvėje pasitilko jauhą 
graikščią panytę. Prasidėjo ro
mansas. Galų gale panytė pa
kvietusi jį palydėti ją į josios 
namus 5146 Prairie gatvėj. 
Sutarta — padaryta. Bet kaip 
greit jiedu įėjo prieangin, du 
piktadariai užpuolė juos. Pons 
Block neteko 800 dolerių pini
gais, 2,000 dol. brangakmeniais 
ir -- liko h n vienais apatiniais 
marškiniais.

Kartu su banditais dingo ir 
jaunoji panytė. Block dabar 
nusimanąs jis buvo patelkęs į 
josios patiestas kilpas. - - Kad 
bent jie butų palikę jo drabu
žius! Pons Block turėjęs dide
lio vargo, kol susirado geras 
žmogus, kur sutiko paskolinti 
jam kelines ir “kautą”.

Du jauni vyrukai, užvakar at- 
prie ponios J. Murphy (1205 

Madison Park gatvėj) namd ir 
paprašė, kad ponia Murphy įsi
leistų juos: jiedu esą probibi- 
cijos agentai. Reikalingi pažiū
rėti ar čia nesą užslėpta degti
ne. Ponia Murphy mandagiai 
j u atsiprašė:

Bukite taip geri, ateikite 
ryto. Mano kambary yra mir
tinai sergąs žmogus.

Agentai paklausė.
atėjo 

jų jau

Bei 
antru 

lau-
kuomet j 
kartu tai 
kė policija. Abudu sulaikyti. Ir 
kas blogiausia, pasirodė, kad 
jie nė!a jokie agentai, lik pa
prasti plėšikai. Tdks pasėdėi

ša Kojon.

NEAPSUNKINKITE LAIšK- 
NEšIŲ.

Jie verčiami deginti jūsų 
siuntinius.

Mirė seredoje, spalio 20, turėdamas 
27 metus amžiaus nevedęs. Velionis 
išgyveno šioje šalyje 10 metų. Pali
ko tikrą brolį ir daugiau tolymesnių 
giminių Amerikoje. Lietuvoje turėjo 
gyvus tėvus, tris brolius ir keturias 
seseris.

Iš Lietuvos paėjo iš Kauno rėd., 
Telšių apskr., žydikų volosties, Sel- 
miesčio sodžiaus.

Mirtis netikėta. Užmušė ant gele
žinkelio.

Lavonas randasi po nr. 232 So. 14th 
Avė., Maywood, III. laidotuvės at
sibus subatoje, spalio 23, į Tautiškas 
Kapines. Giminės ir pažįstami kvie
čiami daly vau t laidotuvėse.

Pasilieka nuliudime brolis 
ANTANAS.

von ir šaukti gydytoją. Ūmus 
gydytojo patarnavimas gali ne
vienam išgelbėti gyvastį.

J. Lapaitis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RAKANDAI NAMAI-žEMe

Dar keli poHcistai neteks 
džiabo”.

CHICAGOS LIETUVIŲ DEMONS
TRACIJA PRIEŠ LENKŲ VER

ŽIMĄSI LIETUVON |VYKS 
‘SPALIO 31, 1920.

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

VISI CHICAGOS LIETUVIAI, !

PAJIEŠKAU savo pusbrolių, Kazi
miero ir Antano Kanaverskių. Jie pa
eina iš Kauno radybos, Panevėžio pav. 
Razolimo vals., žvirgždžiunų kaimo, 
Klonių parap. Apie 9 metai Ameri-

UŽ STOKAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Policijos viršininkas pagalios 
pradėjo valymo darbą. Keli ,.o- 
licistai, kaltinami dėl dalyvavi
mo “viskės gengėj 
duoti 
kinti'
ciaus ir vėl paskelbta, kad dar 
keli policistai 
lieson.
biama.

jau suspen- 
jie pajėgs “išsiaiš- 
nežine. Vakar te

busią patraukti 
Ju vardai dar neskel- v

Jis atsimokėtų, bet

Nūdien, detektyvas Jauk Bos- 
chulte tikrai atsimokėtų tiems 
begėdžiu ms bandinius, kurie va
kar naktį užpuolė jo jauną pa
čiutę ir atėmė dešimt dolerių 
bei “brangų deimantinį žiodą”, 
tikrai atsimokėtų,, tik... jis 

nežinąs kur jie dabar randasi.

Sumažino algas.Pašto valdininkai turės daug 
darbo. /Jiems reikėsią sužino
ti ar daug laišką yra sudeginę 
apsunkinti laišku nešiotojai. 
Mat, andais sučiupta vienas laiš
ku išnešiotojais - deginant rin 
kimu kampanijos “literatūrą”. 
Jo vardas — Klatt. Jisai dar 
nesenai priimta tarnystėn, bei
lo neveizint jau spėjęs sužinoti I Traukia tieson negrą policistą. 
tai, kaip jialengvinti savo naš-| ______
la. Jisai sako, kad senesnieji 
la:šku išnešio'lojai jam patarę
’ rebuli paikšu • deginti rin- Į gans pasidėti kalėjime. Jisai 
kimu kampanijos menknic- kaltinamas dėl paviliojimo še- 
ikius”. Jisai, suprantama, tu- |*š;olikos melu mergaites — 
rė4 “iilapakulavoti” kalėjime.
B: ! pašto valdininkai tuo dar 
ncpalonkinti. Jie būtinai nori 
sužinoti ir visus kilus “gudrius 
laiški! nešiotojus”, kuriiį daro 
taippat, kaipir Klatt.

Influenza Prasidėjo.

Atsikėlęs pereito nedėldienio 
• lytą jaučiau Stiprų galvos skau
dėjimą. Apsirengęs išėjau par- 
kan pasivaikščioti ir pakvepno- 

I ti tyru oru, manydamas, kad

T. Pullman 5432

AKIffiKA
I uriu patyrimą , 

oten} ligose; ru- j 
.'.rdiop-ai prižiu Į 
tu ligone ir kudi i 

laike ligos.
10929 S. State Str 

Chicago, III.

98c

PLUNKSNOS.
Čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ..............................
čystos baltos žąsų sanitariškos 

plunksnos svaras ............... $1.39
Čysti balti žąsų pu vai sv.......... $1.98 į
Geriausi Čysti balti pūkai sv.....  $2.25

BECKS DEPARTMENT STORE ;
8323 So. Halsted St

ėjo.

O

čiojęs ištisą dieną, galvos skau
dėjimas netik nesimažino, bet 

nuėjus gult, 
ptr visą naktį jaučiau tai pra
ba'tavimą 
galvos skaudėjimas vis didėjo 
ir didėjo. Tuomet jau supra
tau, kad tokiame atsitikime juo. 
kų daryt negalima ir nuėjau 
pas daktarą. Pasirodė, kad tai 
influenza. Ir dėlto aš neabejo
ju. Kartą man teko sirgti, ir tos 
ligos prasidėjimo ženklai yra 

tie patys.
Reikia manyti, kad ta epide- 

I mija ,kuri pereitais metais ne
kukli nuvarė į kapus daug jau
nų žmonių, siaus ir šįmet. Pa
tartina visiems tiems, kurie jau-

WAHL ELECTRIC CLIPERS
Kaina $30.00

Naujausios mados ir ma
žiausią kainą. Be molde- 
rio ir be jokio triukšmo. 
Kada paimi j rankas dirb- 
ti, nedaro jokio balso. Kam 
reikia tokios mašinos, mel
džiu pasiųsti užsakymą. 
Pinigų nereikalauju, kad 
siųstumčt su orderiu, tik 
prisiųskit laišką, kad reikalaujate mašinos, o mes prisiusime orderį 

per C. O. D.
Peter P. Urban, 702 W. 31 St., Chicago, III

Hvsiikos ir Tarki’

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

I 12

—

STPAICHT 
IO

IO* 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
hikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

I.LEVVI5CIGAR MFG.CaNwuw.NJ.
Largest Independent Cigar Factonj in fhe World

/

koi Pirmiau gyveno S. Chicago, 111. 
, ............................. .............. , BE 10600 State St,. Dabar nežinau kur,

SROVIŲ SKIRTUMO, DALYVAUJA! tad norėčiau su jais susirašinėti, nes 
at- turiu gana svarbaus jiems pranešti iš 

Lietuvos. Taigi jie patįs ar kas apie 
ant juos žino malonėsite man suteikti ži- 

I nią ir jų antrašą, už ką iš kalno ta- 
' riu ačiū.

ANTANAS PETRAITIS, 
834 Hollins St., Baltimore, Md.

Kiekviena kolonija sudaro savo 
skirą diviziją, sekančiai:

I) Town of Lake, eiliuojąs! 
Emerald Avė, tarp 35 ir 33 gatv.

II) Brighton Park, elliuojasi 
Auburn Avė., tarp 35 ir 33 gatves.

III) West Side, eiliuojąs! ant Eme
rald Avė., tarp 31 ir 33 gatv.

IV) 18tos gatves, elliuojasi ant 
Emerald Avė, tarp 29 ir 31 gatv.

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

Kiekviena divizija turi savo beną.
Visos divizijos susirinks savo vie

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

Svarbus pranešimas:
Administracijos lietuvių draugijų 

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

Kareiviai, profesionaliai ir veikėjai 
kviečiami!

Lietuviai! Atėjo laikas parodyt 
lenkams, kad Lietuva no jų namai! 
Kas gyvas, tegul rengiasi į tą demon
straciją!

Draugijos, kareiviai, biznieriai, pro
fesionalai, kunigai, — visi lietuviai — 
prie darbpl

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

ant

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKTA patyrusios mer
ginos į valgyklą, patarnaut 
publikai. Gera mokestis 

1947 So. Halsted St.

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

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

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 351h St., arti Archer Avė.

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūke

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

8 vyrų geležies liejikų 
(moulderių) benčinis ir flo- 
rinis darbas. Gera mokes
tis dėl gerų vyrų.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo mišk v no. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
‘A akro ..................................... $275
% akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kurios mes parduodame la
imi pigiai. JUatesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296
1404

Atsišaukite:
Postai 'l'eelgrapli kompanija 

numažino savo darbininkams 
algas. Daugiau kaip Irįsdešimts I Bridgeporto Kareiviams. — Lietu- 
telegrafistų metu darbų. Jie vil-' Salininkų N. Sąjungos 3-čios kuo- 

” e * l)os svarbus susirinkimas įvyks pet-
netikį toms pasakoms buk pra- nyčioj, spalių 22, 7:30 v. v. A. Urbo- 
gvvenimas pinga. no salėj, 3338 S. Auburn Avė. Visi na-

| riai butiųai atvykite. >
— F. Krasauskis, Rast.

_ _______ Gary, Ind. — L. S’. S. 209 Kp. eks- 
r • . n * j t ra susirinkimas įvyk!* nedėlioj, 24 d.Negtas policistas, B. Andei-1-mą vai. po pietų, A. Karoso 

son, gal neteks savo vietos ir svet., 1520 Grant St., Tolleston, Ind. 
gaus pasė'dcti kalėjime. Jisai ,)raugai nepamirškit atsilankyt. 
n J 1 — M. T—kis, Sekr.

“110- Chicagos Lietuvių Rengiamosios De
monstracijos Nedėk, Spalio 31 d., Pil
domojo Komiteto iš dvidešimts dvie
jų (22) narių susirinkimas įvyks 

iii . . penktadienį, spalio 22 d., 8 vai. vak. ' Thompsono valgyklų savrnin- §v- jUrgj0 parap Svet. ant trečių Ju
kai skelbia, kad jie savo “kos- bą. Visi kviečiami atsilankyti susi- 
lumeriams” duos didesnių por- Ą MicWjllnas> Sekr.
cijų — la pačia kaina. Pragy-1 4410 S. Richmond St.
venimas pinga, ar ne

deramu uis tikslams.

žilė galvon velnias uodegon.

North Side. — Pėtnyčioj, spalių 22, 
įvyks Liet. Am. Rūbų Išdirb. B-vės 
visuotinas šėrininkų susirinkimas 
Wicker Park svet., 2040 W. North Av. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vak. Visi šė- 
rininkai privalo atsilankyti būtinai.

I rinkimai vaikančios direkcijos. 
‘ Susirinkime dalyvaus drg. J. Gudžiu- 

tare sau nas, bendrovės mechanikas, kuris vą- 
103 111. ! žiuoja Lietuvon pradėt darbą. Taipgi 

. . v. yra kviečiami ir tie, kurie norėtų pa
kali SIC- Į įapti bendrovės nariais. — Valdyba.

ir pasiuntė

SEWA.BI), Nei). — 
vėliau, negu niekad” 
Mrs. Pa t riek Convey, 
amžiaus, prisiminusi, 
met yra “leap yeai
pasipiršimą vestis Daniel Ken- 
nedy, 100 m. amžiaus, 
nelabai noriai pasitiko tą pasi
piršimą, girdi, jis yra perdaug 
užimtas jaunesnėmis ir apie to
kias senes nelabai norįs ir gal
voti.

Svarbus pranešimas.
. Spalių 22 d., t. y. pėtnyčios vak. 8 

Bet jis Į vai. šaukiamas yra susirinkimas 18- 
tos gatves lietuvių kolonijos, į Dievo 
Apvaizdos parapijos svetainę, didžiau
sios Chicagos lietuvių demonstracijos 
reikale, kuri ketina įvykti Nedėliojo, 
Spalių 31 d. Kviečiami visų lietuvių 
draugijų valdybos, ar atstovai, ir visi 
veikėjai. — Rengimo Komisija.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3453 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Lietuvių Ex-Kareivių Independent 
Society 2-ros Kuopos narių susirinki
mas įvyks subatpj, spalių 23, 7:30 
vai. vaje. Rašinskio saloj, 731 W. 18th 
St. Visi nariai atvykite, nes’turimo 
labai svarbių reikalų atlikti.

— 2-ros Kp. Valdyba.

Ručine, Wis. — Svarbus susirinki
mas bus laikomas A. L. T. Sandaros 
35 kuopos, Union Hali ruime 4-tame, 
1:00 vai. po pietų. Broliškai visus na
rius kviečiu būtinai dalyvauti, nes tu
rime labai svarbių reikalų aptarti.

Prot. rast.

LAIŠKAMS POPIEROS.
Su dainomis — eilėmis.

Dabar Naujienų knygyne yra 
labai gražių laiškams popierų ra
šyti į Lietuvą. Tie laiškai yra 
su gražiomis eilėmis ir kvietko-1 cago,"iih’(North SidoyrPradžYa'io'vai. 
mis.

Užsisakykit tuojau
Kaina 1 laiško ii’ konverto

su prisiuntimu 10c.
Surašąs Laiškų

1. Pas tėvus
2. Baltas karvelėli lėk į tą kraštą.
3. Pas pačią ir vaikučius
4. Užaugau kiemelyj
5. Kur banguoja Nemunėlis
6. Tikėk, kad grius tatnsybių sienos
7. Kaip darže rūtele
8. Į tėvus
9. Mylimąjai

10. Ant marių krašto Palangos mie
stelyj

11. Linksmas Pavasarėlis
12. Sveiki gyvi mano gentis, kas pas

Jus girdėti.
13. Pasakyk panytėle, ar tu mane 

myli.
14. ~ "
15. Gerk ir peškis, busi vyras.
16.
17. Davatkų gadžinkos
18. Jau saulė leidžias.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

LSS. VIII Rajono Konferencija 
įvyks nedėlioj, spalių 24 d., Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., Chi-

ryto. Delegatai pribukite paskirtu lai
ku. — J. J. Čeponis, Sekr.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo brolio Silwestro 
Pacevičiaus, paeian Kauno rėdybos, 
Telšių apskričio, Pikelių parop., kaimo 
Bukončių; Amerikoj kur gyvena ne
žinau. Meldžiu jo paties ar pažįsta
mu duoti žinią ant šito adreso:

LEONAS BUKONTAS, 
1754 W. Madison St., Chicago, III.

Pas brolį.

Pas savuosius

Pranešimai
Extra, Garfield Parkas! Lietuvių 

Janitorių’ Vyrų ir Moterų Pašalpos 
Kliubas rengia Rudeninį didelį Vaka
rą, Subatoje, Spalio 23., 7:30 vai. v. 
J. Engels Svet., 3720 W. Harrison 
St., prie Indepcndence Blvd. Kvie
čiame nuoširdžiai visus atsilankyti.

— Komiteas.

MASON DAVIS CO., 
7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA 5 kambarių čysti, 
grąžus rakandai. Norintieji, gali ir 
gyvent toje pačioje vietoje. Vieta gra
ži, Roselande. Kreipkitės:

K. JAMANTAS,
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Taipgi arklys ir 
vežimas.

1715 So. Canal St.

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Biznis gerai įdirbtas. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos.

2901 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA karčiama ge
roj vietoj dėl lietuvio ar bohe- 
mo. Atsišaukite:

ELDERADO PARK, 
39th & Hass Avė., 

Lyons, III.
Chernaų^as No. 2.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne lietuvių apgyventoj vietoj ir nuo 
seniai biznis įdirbtas. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos.

5306 So. Princeton Avė. 
A it i 53-os.

PARSIDUODA saliuna s su dviem 
“bowling alleys”. Senas biznis. 
Pardavimo priežastis — važiuoju Lie
tuvon.

2744 W. 18th St.

PARSIDUODA saliunas, geroj lie
tuvių ir rusų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai; Atsišaukite greitai.

555 Mexwell St.

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
kitų tautų) apgyventa. Gera vieta pi
nigų padaryti i trumpą laiką. Prie
žastis — savininkas išvažiuoja j kitą 
miestą. Atsišaukit ant sekamo ad
reso.

3559 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA valgomų daiktų 
krautuvė, labai geroj vietoj visokių 
tautų apgyventoj. Biznis gerai eina. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos.

3121 So. Morgan St.

PARSIDUODA krutamųjų paveiks
lų teatras, gera vieta, geras biznis. 
Priežastis pardavimo — liga. Savi
ninkas galima matyti vakarais. Agen
tų nereikia. Pigi renda.

1153 W. Van Buren St.

PARDAVIMUI
Saliunas

2059 W. 22 St., 
Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 7 pasažierių auto

mobilius, Mitchell išdirbinio, labai 
pigiai; karas labai gerame stovyje, 
kam reikalingas malonės atsišukti.

P. P. JUKNA,
5701 South Ada St., 

Tol. Normai 3910
PA J IEŠKAU brolio Antano Riš

kaus, Kauno rėd., Šiaulių apskr., De
gučių dvaro, šeši metai atgal gyve
no Easton, Pa. Jis pats malonės at
sišaukti arba kas Žino praneš ant ant
rašo, nes turiu labai svarbų reikalą.

PETRAS RIŠKUS, 
1955 Canalport Avė.

Chicago, III.
—.......... ..............T..„........................................................ ■—

PAJIEŠKOJIMAS Iš LIETUVOS
Antanus Dauderis, iš Gindvilių, Ku

piškio vai., Panevėžio apskr., jieško 
Amerikoj savo brolio Kazimiero Dau- 
derio, gyvenusio, o gal ir dabar tebe
gyvenančio Baltimorėj, Md. Jis pats, 
arba kas jį žinotų, meldžiu labai pra
nešti man augščiau paduotu mano ad
resu.

PAJIEŠKAU Jurgio Banionio ir 
Monikos Banioniukčs, gyvenančios 
kur ton Canadoj. Jiedu paeina iš pat 
Panevėžio miesto. Malonėkit atsi
šaukti patįs, arba kas žino pranešti.

KAROLIS BANIONIS,
479 W. 28th Place, Chicago, III.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide- 
io Victrola, už kurį buvo užmokėta 

8225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedalioj.

2810 W. Harrison St.

NAUDOKIS Iš MANO SENATVĖS'.
Esant man senam ir negalint dirbti 

parduodu dvi labai geras farmas: vis
kas auga; arti dviejų didelių miestų 
—Clevclando ir Akrono; dvi mylios 
nuo farmersko miestelio; geri budin- 
kai, sodas ir tt. Viena farma 80 ake- 
rių, kaina $7,950.00, antra 120 akerių 
kaina $9,500.00. Įmokėti trečdali, li
kusią sumą lauksiu ilgai—pagal su
tapimą. Taip-gi, kartu galiu parduo
ti: gyvulius, mašinas ir-gi pigiai. Yra 
lietuvis kaimynas. Pasiliuosuok nuo 
bedarbės mieste, o buk patsai ant sa
vęs bosas—eik ant faunos ir gyvenk. 
Norėdami pirkti, pasiskubinkit, nes to- 
kis pigumas nesitęs ilgai.

J. SMITT,
Box 33, West Akron Sta., 

Akron, Ohio.

PARSIDUODA labai puikus name
lis, naujai statytas ant puikios vie
tos, tarp medžių, vieta augšta, pusė 
bloko nuo Archer-Joliet karų linijos, 
netoli Summit 8 kambariai, didelis lo
tas 60x131 pėdą. Galima laikyti kar
vę, vištų ir kitokių paukščių bei gy
vulių.

Kam reikalinga, meldžiu atsišauk
ti greitai. Parsiduoda už mažą kai
ną ir mažais išmokėjimais ant mene
sio kaip kad rendą. Atsišaukite tarp 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

J. N. ZEWERT, 
4400 So. Kedzie Avė., 

Netoli Archer Avė.

DARGANAS 2 augštų 6—6 
kambarių. Kaina $3,900.00. .

5313 So. Manard Avė.
kaina $2,250.00; $300.00 iki 

$500.00 cash.
J. McDONNELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

STEBUKLINGA PROGA
PARSIDUODA — mūrinis 3 augš

tų namas su naujausios mados įtai
symais, cementinis basementas, sto
gas augštai pakeltas su puikia pasto
ge, elektros svies ant verandos iš 
fronto ir užpakalio. Garadžius trims 
mašinoms. Žemė, lotas ir pusė pla
tumo, parsiduoda kaitų visi, 5 kam
barių naujausios mados rakandai ir 
grojiklis pianas, ir parsiduoda auto
mobilius, White, 16 valve motor, mo
dai G. M. Viskas parsiduoda kaip 
stovi ir šią savaitę turi būt parduota 
labai pigiai. Priežastį patirsit ant vie
tos.

4028 So. Maplevvood Avė., 
Brighton Park, lietuvių kolionijoj.

Phonc: McKinley 4189 
Galima matyti nedėliomis visą dieną.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas, pečiais apšildomas, gu
zas, toiletai, dideliu basementas, ak-, 
menii pamatas. Kaina $5,100.00, tik
tai $1000 įmokėt, o likusius kaip ren- 
da.

479 W. 28th Place.
GERA PROGA geram mechanikui 

lietuviui. Parsiduoda ant Bridgepor- 
to mūrinis šildomas .garage ir lotai 
50X130. 15 karų telpa, — taisymui 
įrankiai su geriausiomis mašinomis. 
Kaina $10,000.00, reikia cash $6,000.00. 
Likusius ant mėnesinių išmokesčių.

Atsišaukite laišku:
C. A. VALANTINOV1CZE 

3365 So. Morgan St.

KAM REIKIA daryti mažus patai
symus prie namo malonėkit kreipties 
prie manės. Esu patyręs staliorius, 
galiu daryti viską kas reikalinga iš 
medžio. Darbą išpildysiu kuogeriau- 
siai ir kuopigiausiai. Mane galima ma
tyti visada.

MARTINAS SULA,
4716 S^o. Marshfield Avė.

TIKRAS PAAUKAVIMAŠ, puikiau
sioj apielinkėj, netoli Logan Sųuare. 
Naujas mūrinis namas pastatytas pa
gal naujausios ir puikiausios mados, 2 
flatų 5 ir 6 kambarių: gasas, elektra 
ir maudynės, garu apšildomas, cemen
to skiepas, ir vėliausios mados stogas 
ir pastogės; ugniavietė, knygoms šė
pa, miegamosios porčiai. Visas kiet- 
medis. Dideli mūriniai porčiai, pui
kus apsodintas lotas, didumo 32X125 
pėdos. Parsiduoda už mažiausią kai
ną. Nepraleiskit šitos progos. Pasima- 
tykite su savininku,

JOHN A. WALULIS, 
1649 N. Girard St. 
Netoli North Avė.,

Chicago, III.
(Top floor)

MOKYKLOS

MA5TER
5YSTEM

PARSIDUODA 4 kambarių 
namas, su cementuotu skiepu; 
du lotai, viena karve ir 25 vištos. 
Viskas parsiduoda pigiai.

7402 58th St., 
Summit, III.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų ir 
erautuvč — mūrinis namas. Gasas, 
telefonas ir kiti pagabumai. Kaina 
$8,500.00 už cash.

2844 W. 38th St.
Savininkas gyvena ant 3-čių lubų 

nuo užpakalio.

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

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

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

Chicago, III.

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

PARDAVIMUI mūrinis namas ir du 
lotai, 4 pagyvenimų po 4 kambarius, 
gasas ir kiti parankamai. Parduo
siu pigiai. Atsišaukit pas savinin-1 
tą, 1 fl. iš užpakalio.

4219 So, Campbell Avė. I

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininke.

RUBSIUVYSTffi
Mes mokiname perdim kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Na t. Srhool of Garinant Designing 

I Room 323, 74 W. Washington St.
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