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Lietuvos žydai stoja ginti Lietuvę

Iškilmės Maskvoj^ pasitinkant atvykusią į keletą mėnesių

u

politinius

'l-S

as Lietuvių Die nraštis Amerikoj

Lyga negali išvaryti Lenku š Vilniaus

panaikino
Avarrantų,

Komunistai daro suokalbių nu
versti valdžių, sako Freiheit.

darbinin- 
tokiame

1920
1917

Laukiama greito užsibaigimo 
generalinio angliakasių streiko.

svarsto Vilniaus atidavi- 
lenkams ir plebiscitą.

Amerikai reikalinga Rusijos 
pirklyba, sako Leninas.

26.
kad 

užėmė 
cent-

Muš?s siaučia 'Karki. 1 
žmonių užmušta rūmuose.

SSELS, spalių 26. — 
lygos taryba šiandie gy-

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija ratifikavo 
Lenkijos taiką.

Bucharos emiras pabėgo 
Afganistaną.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 27, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Amerikiečiai nuomoję 
didelį Siberijos' plotą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1., Oct. 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Komunistų suokalbiai 
Vokietijoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 27, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA IR AMERIKA.

Sovietų valdžia persamdžiusi 
amerikiečiams 400,000 ketviirt. 

mylių 60 metų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 27, 1920 
as

BOMBAY, Indijoj, spalių
— Gautosios žinios sako, 
bolševikų pasiuntinis 
rūmus Bucharos emiro,
ralinėj Azijoj ir kad emiras ir 
Guzar gubernatoriaus su 500

tautų lygos taryba galutinai iš
rišo Vilniaus klausimą ir ar 
bent padarė kokį nors tarimą 
lame dalyke.)

Neturinti tam reikiamų spėkų. 
Dabar 

mą
Juodašimtiškas Legionas nepa
tenkintas pažangiu darbo pa- 

eekretoriu.

Entered as second Class Mattcr Maręh 7, 1911, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879 
—r—... ........

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III./Oct. 27, 
as reųuired by the act of Oct. G,

Bolševikai paėmė 
Bucharą.

WASHINGT()N, spalių 26.— 
American Legion komitetas 
šiandie padavė prezidentui 
Wilsonui formalį prašimą, kad 
jis pašalintų iš vietos darbo

F. Post. Mat Post nepanorėjo 
būti Palmerio įrankiu ir pri
sidėt prie jo. skleidžiamoje šaly
je terroro ir todėl 
2,115 deportavimo
sutikdamas deportuoti tik 530 
žmonių iš Palmerio areštuotų
jų tūkstančių “raudonųjų.”

į, taip ir amerikiečių , *s suteiktų
Mes pasiūlėm konce- s,rcik<> nepaprastai dideles fia- 

At- les- Darbiečiai ir liberalai grieš-

’ nurodžiau 'džia vistiek spiriasi 
geistinumą pirklybinių ryšių 
kaip musų- I

NAUJIENOS
j * 739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
, Telephonb Canal 1506

Tautų Lyga nepajiegia išrišti 
Vilniaus klausimo.

Amerikiečiai nuomoję didelius Si 
berijos plotus

Tauty lyga negali 
išvaryti Lenky 

iš Vilniaus.

* 1' M H*' J i i 1UM."<11 7 (ii UI)4 1 r F u ’ * ’ ” ’ •

First Lith-uantan Daily i n Americ

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephonk Canal 1506

I LONDONAS, spalių 26. — 
Washington D. Vanderlip iš 
Californijos, kuris nesenai lan
kėsi Kusi joje, prisiuntė telegra
mą iš Copenhageno, kad jis pa
darė didelį susitarimą su Rusi
jos sovietų valdžia, kuriuo va
karinės Amerikos finansistai 
nuomoja (parirenduoja) iš 
Rusijos 60 metų didelį plotą 
šiaurinėje Siberijoje, su pilna 
teise išvystyti anglių kasyklas, 
aliejaus šaltinius ir žuvininkys-

Anglijos angliaka 
siu streikas

Reikalauja paša 
linti Postą.

BRl
Tautų 
vai svarstė gen. Želgowskio už
ėmimą Vilniaus.

Lyga svarstė tris te, klausimo 
išrišimus. Pirmuoju buvo išva
rymas gen. želgowskio kareivių 
ir rugrąžinimai miesto Lietu
vos valdžiai, bet lygos militari- 
nė misija pranešė, kad nėra rei
kiamų tam tikslui spėkų.

Antruoju išrišimu buvo pra
ilginimas lenkų okupacijos Vil
niuje ir trečiuoju — plebisicitas, 
kuriuo gyventojai galėtų išreik
šti savęs apsisprendimą.

Žydai organizuoja 
savo regimentą 
Lietuvai ginti.

Žydų organizacija Pueli Čion 
Kaune suorganizavo tam tikrą 
žydų regimentą Lietuvai ginti 
nuo užpuolikų Lenkų. Iki šiol 
regimentan susirašė daugiau 
kaip trys šimtai žydų ir jau 
ateinančią savaitę jie iškeliauji! 
į frontą.

besigelbėdami

gybė žydų. Jie kenčia didelį 
vargą, kadangi bėgo iš Vilniaus 
pametę visa ką. Jų šelpimu, 
darbo paruptu imu ir tt. rūpina
si žydų organizacijų Pueli Čion 
ir Bundo jungtinis komitetas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 27, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Naujas Lenkų melas 
apie Lietuvą.

“Proše ponai” dabar tvirtina, 
kad Lietuva gaunanti vokiečių 

pagelbą.

sak Varšuvoje gautų žinių iš 
Vilniaus ir kitų vietų, tukstan- 
oitii Ssiiituvų it- Icullcas-vaddžių. 
taipjau ir artilerijos, tapę at

gabenta dabar iš Rytinės Prū
sijos į Lietuvą ir aitvyksta į ten 
ištisi traukiniai su vokiečių ka
reiviais.

(Piciniai^ Lenkijos šliacbta 
šaukė, kad lietuvius gelbsti bol
ševikai, bet kad dabar jųjų ne
bėra, tad susirado vokiečius).

14 Japonų užmušta.
TOKIO, spalių 25. — 14 japo

nų liko užmušta nesenai mušy-

LONDONAS, spalių 26. — 
Bevielinė žinia iš Maskvos pra
neša, kad visos Rusijos sovie
tai vakar ratifikavo pradinę tai
kos sutartį tarp Lenkijos ir 
bolševikų Rusijos.

ris čičerinas paiškįno sutartį 
ir pareiškė, kad Lenkija atsisa
kė gelbėti Vrangelį. Jis taipgi 
tvirtino, kad Lenkija sutiko ne
duoti pagelbos reakcinėms Ru
sijos spėkoms. Toks Lenkijos 
sutikimas buvo įgytas duodant 
Lenkijos valdžiai dideles teri- 
toriales koncesijas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 27, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Naujas sukilimas 
Ukrainoje.

BUCHARESTAS, Rumanijoj, 
spalių 25. — Pranešama, kad 
naujas sukilimas prasidėjęs 
Odesoje, Chersone ir Podolijoj. 
Balta apielin'kėse sukilėliai, va
dovaujami Ukrainos nacionalis
tų, sakoma, eina į Voznesens-
ką, kad ten prisidėjus prie suki- cliiniečius numalšinimui mūšių 

1 limo. Insurgentai užėmė gele
žinkelį ir telegrafą tari) Ode
sos ir Kijevo.

Vanderlip telegrama sako, 
kad taip įgytoji žemė sudaro 
“visą šiaurrytinę Siberiją, į; 
rytus nuo 16()-to meridiano, įs- 1 
kaitant Kamčatkos pusiausalj. 
Visas tas plotas siekia 400,00 
ketvirtainių mylių ”
Sakėsi atstovaująs Hardingą.
WASIIiINGTON, spalių 26.— 

Sekretorius Colby šiandie pas
kelbė, jog komisionierius Ry
goje Young pranešė valstybes 
departamentui, kad Washing- 
ton Vanderlip, kuris nesenai iš
gavo koncesijų Siberijoje, pa
sakęs Rusijos bolševikų pre
mierui, jog jis atstovauja re- 
publikonų kandidatą į prezi-

Komisionierius Young taipgi 
sako, jog Leninas pranešė ang
lų rašytojui Wellis, kad Van- 
derlip padare sovietų valdžiai 
niekučius pasiūlymus, kurie 
siekiasi Jungt. Valstijų pripaži
nimo sovietų valdžios.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Naujos “riaušės” 
Petrograde.

Maištininkai” šį sykį išsprog
dino du karinius laivus.

LONDONAS, spalių 26. — 
Iš Helsingforso pranešama, kad 
du torpediniai laivai Kranštad- 
te, arti Petrogrado, tapo iš
sprogdinti riaušininkų. Tvirti
nama, kad riaušėse dalyvavo ir 
jurininkai.

Žinia taipgi tvirtina, kad bol
ševikai panaudojo samdytus

K ronštadtc.
ši žinia nėra patvirtinta iš jo

kių kitų šaltinių. •
(Laike pastarųjų dviejų mė

nesių jau daugiau kaip tuziną 
kartų buvo pranešta, d» 
šia iš Helsingforso, apie

ninkaujant premierui Giolitti ses» maistus, sukilimus, 
įvyko svarbus miaisterių tary- j Imcijas, etc. Petrograde, 
Bos susirinkimas, kuris nutarė »«ct jokių ten riaušių n

Atnaujins Adriatiko 
tarybas.

•RYMAS, spalių 26. — Pirmi 
ninkaujant premierui t____

vija Adriatiko klausime ir už
baigti tas tarybas prieš atsida
rant parlamentui lapkričio 
10 d.

Kaip patirta, tarybos bus ve
damos ant Isola Bella salos, To- ( 
sa užtakoję ir turės du tikslu — i 
teritorijalį ir ekonominį.

Dtf Amerikiečiai užmušti 
Meksikoje.

WASHINGTON, spalių
Valstybes departamonltas

Siūlo Graikijos 
sostą Povilui.

ATI IENAI, spalių 26. — 
Šiandie oficialiai liko paskelb
ta, kad Graikijos sostas tapo 
pasiūlytas trečiajam buvusio 
karaliaus Konstantino sūnui, 
princui Povilui. Labai gali bū
ti, kad ir buvusia karalius Kon
stantinas dar sykį bandys at- 
gauUį pražudytąjį sostą, bet 
tam pasipriešintų talkininkai.

Iš priežasties karaliaus Alek
sandro mirties, rinkimai į nau
ją Graikijos parlamentą tapo 
atidėti vienai savaitei. Jie ture-

atstovų butas bus sušauktas 
tuojaus, kad išrinkus regentą, 
kuris valdytų šalį iki naujasai 
karalius neužims sosto. Mano
ma, kad regentu bus paskirtas 
admirolas P. Coundouriotis.

riau- 
revo- 
kuo-

Surado naujus aukso laukus 
Rusijoje.

BEBLINAS. —. Vokietijos 
pramonės žurnalas praneša 
apie suradimą naujų aukso 
laukų įvairiose Rusijos vieto
se.

Bucharoje, Rūgštinėj dalyj 
Amur-Darija ir prie jos šakų 
rasta daug aukso. Taipjau ras
ta aukso prie Safeti-Darija ir 
Ya c h ta no upių.

Aukso rasta ir Uzuri dislrik- 
te Imcn baseine.

Keliose kitose Siberijos daly
se* aukso j ieškotoji»i taipjau 
daug aukso duodančių akmenų.

Costello išplaukia 
iš Anglijos.

VVASIIINGTON, spalių 26.— 
Federuotosios Presos redakto
rius E. J. Costello, kuriam pe
reitą savaitę paliepta apleisti 
Angliją, kaip praneša Ameri
kos ambasada Londone valsty-

; bes departamentui, išplauks į 
26.— New Yorką šią savaitę. Žinia 
gavo priduria, kad Costello buvo nu- 

dar prieš

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 2G 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    frankų 
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenij 
Norvegų 100 kronų 
šveicarų 100 frankų 
švedų 100 kronų ....
Vokiečių 100 markią

je su banditais Chein-Tao, Man- žinių, kad du Amerikos pilie- sipirkęs laivokartę 
Žarijoje. Banditai neteko 19 už-j čiai liko užmušti Tampica alio- jo areštą ir todėl deportavimas, 
muštais ir daugelio sužeistais, jaus laukuose. manoma, liko panaikintas.

........... $3.48

...........  $0.35 
frankų 14.60 
......... $18.90

$2.50
15.46
26.45
$1.50
$0.40

$30.60
$13.80

. $6.31 
$19.55

. $1.50

i

BEBLINAS, spalių 25. — 
Nepriklausomųjų socialistų or
ganas Die Freiheit persergsti, 
kad komunistai pienuoja nu
versti Vokietijos valdžią ir pa
daryti savo perversmą.

Die Freiheit atkreipia domę 
į tą faktą, jog “tyrinėjimai pa
rodė, kad netikėtu perversmu, 
kraštutinieji radikalai, mano įs
tumti Vokietijos darbininkus j

MASKVA, spalių 13 (Rašo 
Louisc Bryant), — šiandie aš 
maČiaus su Nikolai Leninu. Jis 
priėmėt korespondentę didelėj 
raštinėj buvusiame teismo bu
le. Jokios sargybos ir jokių ce
remonijų nebuvo,

Leninas buvo pasirėdęs kaip 
paprastas žmogus, labai nuo
širdus ir pasikalbėjimuose 
gyvas. Jo klausimai parodė, 
kad jis labai gerai pažįsta Ame
rikos politiką. Ant Lenino sta
lo buvo um. Amer. laikraščio, 
aprašančio Ukrainų-Darbinin- 
kų partijos konvenciją.

“Tai yra svarbus ir įdomus 
nuotikis,” pasakė Leninas, žiū
rėdamas į laikraštį. “Aš manau, 
kad reakcionieriai vadina tuos 
žmones bolševikais.”

Tada Leninas užsiminė apie 
Amerikos politiką linkui Rusi
jos.

“Aš sakiau amerikiečiams, jų 
tarpe pulk. Robins, 1918 m., 
kad tai pačių Jungt. Valstijų 
interesuose yra būti draugiško
mis sovietų Rusijai

. Tikimąsi greito 
susitaikinto.

LONDONAS, spalių 26. —• 
šiandie prasidėjo formalinės 
tarybos tarp angliakasių ir val
džios. Iš to sprendžiama, kad 
ncformalmčs tarybos padare 
tokį progresą, kad galima lauk
ti netolimoje ateityje pilno su- 
sitaikimo ir atšaukimo streiko. 
Po bendros konferencijos su 
valdžia ir kasyklų savininkais, 
angliakasių sekretorius Fran'k 
Hodge pasakė, kad “padėtis 
yra labai patogi sutaikimui an
gliakasių streiko.”

Hodges sako, kad jei bus 
surasta patogi formula susitai- 
kimui, reikalinga bus sušaukti 
visų angliakasių delegatų susi
rinkimą ir galbūt paduoti pa
tiems ang’iakasiams nubalsuoti 
priėmimą susitaikimo sąlygų.

Nežiurinl laukiamo greito su- 
sitaikimo ir užbaigimo genera
linio angliakasių streiko, val- 

parlamen- 
; te už priėmimą streiko biliaus, 

valdžiai laike

“Mes persergiume 
kus nuo dalyvavimo 
pusčiusiame (žygyje. Mes ypač 
persergiame bedarbius, kadan
gi jie tapo parinkti priekiniais 
kareiviais.”

Neue Bcrliner Zeitung sakosi 
gavęs patvirtinimų žinioms, 
kad Komunistų partija pienuo
ja perversmą, bet ne pačiame 
Berline, o pirmiausia keliuose 
kituose Vokietijos miestuose.

Trne translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 27, 1920 
as roąuired by tho act of Oct. 6, 1917

Vrangelis suėmęs 
belaisvių.

15,000

SEVASTOPOLIS,
— 15,000 bolševikų 
daug kanuolių ir daugybės karo 
medžiagos tapo paimta nesenai 
gen. Vrangeilo armijos antpuo
liuose.

kareivių,

tai priešinasi tam blliul ir rei- 
, kalauja, kad valdžia jį atsiim
tų. Adamson pavadino tą bilių 
“panikos įstatymu, kuris visuo
met yra pavojingas.” Valdžia 
vienok nenusileidžia ir paliepė 
visiems savo šalininkams būti 
parlamente, kada bus balsuoja
mas bilius antrame skaityme. 
Lloyd George pareiškė, kad tas 
bilius esąs būtinai reikalingas 
delei geležinkeliečių ir trans
porto darbininkų streiko.

46 žmonės areštuoti
Rusija yra 

negu kad ji buvo

True translation with the post- - 
tnaster at Chicago, 111., Oct. 27, 1920 » 
as reąuh’ed by the act of Oct. G, 1917 '

NAUJA “RESPUBLIKA.”

VIENNA, spalių 26. — Kaipo 
pardinį žingsnį linkui susijun- i 
gimo su Vokietija, Lienz imes- Į 

pa •telis rytiniame Tyroliuje 
siske.lbe save respublika.

Miestelis išleido savo krasos 
ženklelius, kurių likusioji dalis 
šalies atsisako pripažinti.

Kanada sausėja.

Keturios valstijos virsti sauso 
mis už 60 dienų,

sijas Amerikos kapitalui, 
vykstant:.; į Maskvą Amerikos 
biznieriai sutinka su mumis.

“Atmetant Visus 
klausimus, lieka paprastas fak
tas, kad Amerikai reikalinga 
musų žalioji medžiaga, o mums 
reikalinga Amerikos prekių.

“Amerikos kapitalistai gerai 
žino ko jie nori. Jie mato pri
siartinančią kovą su japonais 
apie valdymą Pacifike. Jie sup
ranta, kad Amerika turės grei
tai susiremti su Anglija už vir
šenybę pasaulio markctuosc.

“Po trijų metų blokados ir 
begalinių revoliucijų ir Lenki
jos karo, sovietų 
stipresnė, 
pirmiau.

“Amerika nieko sau nelaimės 
prezidento Wilsono grieštu at
sisakymu tureli reikalą su mu
mis, kadangi musų valdžia ne
patenkina jo skonio.

“Republikonų partijos vado- 
- vai supranta, kad izoliacija nuo 
' Europos reikalų yra praėjusi. ■ 
; Yra aišku,, kad šalis negali svar- 
bios rolės lošti, nepasinaudo-, 
jaut dideliais neištirtais rezer
vuarais žaliosios medžiagos, 
kokius pasiūlo sovietų Rusija. 
Iš kitos pusės, sovietų Rusija 
gali pirkti neaprubežiuotą kie
kybę išdirbinių.

“Po didžiojo karo 
Rusija yra vienatinė 
išsimokanti šalis.

“Colby (Amerikos 
sekretorius) sako Italijos val
učiui, lca<l mes nepildome savo 
sutarčių. Bei Colby, mano nuo-

KANSAS CITY, Mo., spalių 
26. — 46 žmonės tapo areštuo
ti pereitą naktį, policijai už
puolus susirinkimą Kansas 
City, Kan., kuriame kalbėtojai 
prašę aukų paliuosavimui esan
čių LeavenAvorth kalėjime I. 
W. W. kalinių. Policijai išklau- 
sinėjus areštuotuosius, visi, iš
ėmus 16 žmonių, liko paliuo- 
suoti.

Grudų eksportas mažėja.

sovietų 
Europoje

WASHINGTON, spalių 26.— ' 
Pirklybos departamentas šian
die paskelbė, kad grudų ir mil
tų eksportas (išgabenimas už- 
rubežin) laike rugsėjo mėnesio 
sumažėjo daugiau kaip milioną

valstybės rugpiučio mėn. Viso grudų ok- 
' sportas rugsėjo mėn. siekė 
'$114.604.731. Tečiaus Ansfri tai 
yra virš $25,000,000 padidčji- 

su pereitais, nione, turėtų labiau apsvarstyti mos, palyginus 
savo žodžius. Jis negales priro- 
dvti nė vieno atsitikimo ir nė 1

OTTAWA, spalių 26. — Ke
turios Kanados valstijos .— Al
berta, Manitoba, Nova $cotia 
ir Saskatchewan — visuotinu 
balsavimu nutarė įvesti tose 
valstijose prohibiciją ir visos 
karštamos turės u'žsidaryti už 
60 dienų. Nuo tada netik nega
lima bus išdirbinėti ir pardavi
nėti svaiginančius gėrimus, bet 
taipjau bus uždrausta 
importuotis iš kitų valstijų, ku- ' da paleido sau šūvį į galvą, ant 
rios dar pasiliko šlapiomis. j vietos nusišaudamas.

metais.
Rovelnos rugsėjo mėn. eks-

i vieno fakto kur mes neišpildo- kortuota už $41,441,660, mine-
1 1 • * • • M YMlIlTlirt oi ini«vi iki hX (U 4 <WQ O O PCme savo obligacijų.

Nusižudė vestuvių dieną.
NEGAUNEE, Mieli.,

26. — Dr. B. J. Miller, pašauk- ( 
tas išeiti iš savo kambario į 
vieškambarį, kad apsivedus su 
p-le Viola Connors, atsake, kad 

juos jis pribusiąs už minutės ir ta-

( relinio aliejaus už $40,268,885, 
[gasolino — 19,000.000 galionų, 
(mėsos ir pieno už $32,174,600 
ir bovelnos grudų aliejaus 

spalių 4,894,967 svarų.
Abelnai pereitą mėnesį, paly

ginus su rugpiučio mėn., padi
dėjo eksportas bovelnos, mėsos 
su pieno produktais ir valgo
mojo aliejaus; sumažėjo — 
grudų, mineralinio aliejaus ir 
gasolino.
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AKMENĖ, Mažeikių aps.

Akmene turi naują akmens 
bažnyčią, bet ana dabar yra pa
versta politikos klubu... kuni
gėlis K. (kibrdlaitis “darbuo- 
• M jas .

Per atlaidus pakėlimo kry
žiaus apįe pakėlimą nebuvo tar 
ta nė vieno žodžio, visas pa
mokslas buvo pašvęstas politi
kai. Liepė spiestis į draugijas, 
žinoma, į ‘krikščionių”, labiau
siai liepė moterims “spiestis” ir 
organizuotis, nes vyrai csflMš- 
tviikę ir neklausą. Ant galo ir 
pasakė: norint kitas ir pyks, kad 
aš visą pamokslą apverčiau po
litikai, bet kitaip negalįs pada
ryti, nes niekas į susirinkimus 
neateinąs.

Vyrai pašventoryj šnekučia
vo ir juokės sakydami: sukišai 
tu mus į maišą per rinkimus į 
Steig. Seimą, bet dabar tu mu
są nebeapgausi...

Akmenės darbininkų profesi
nei sąjungai nėra leidžiama su
sirinkimų daryti. » Susirinkimai 
yra užginti, esam priversti slap
tai rinktis... — [“S.-d.”]

auk. pašalpos paskolos sąlygo
mis vienam kuopelėj nariui, 
kuris yra pasiruošęs važiuoti 
Kaunan mokytis. Likusias le
sus nutarta snnaudotil laikraš
čių prenumeratai ir knygų Į>i«r- 
kiimii.

Ateinantį rudinį nutaria be 
ko kita surengti vakarinius kur 
sus ir įsteigti nuolatinę skaityk
lą, kuri bus atidaryta kiekvieną 
dieną nuo 6 iki 8 vai. vakaro.

[“Siet”]

šioms apskričių savivaldybėms: 
Rasenių- 20 tuksi, Panevėžio 
35 tuksi. Biržų apsk. ligoninės 
limpamųjų ligų skyriui įtaisyti 
10 tukst. a. [‘‘Siet.”]

Savivaldybė.

ŠIAULIAI.

š. m. rugsėjai 13 d. įvyko Šiau 
lių pedagogų ir specialistų bū
relio visuotinas susirinkimas. 
Būrelis yra šiauliečiams gerai 
žinomas savo praeita dailinote: 
1919 m. pavasarį jo buvo su
rengti Šiauliuose mokytojų, są
skaitybos, pašto ir telegrafo 
kursai, kurie davė kraštui ke
lias dešimtis sąmoningų specia
listų—darbininkų.

šį rudenį, mokslo melui pra
sidėjus, būrelis nutarė vėl im
tis švietimo darbo. Rugsėjo 13 
d. susirinkime nutarta rengti 
nuo špilių 12 dienos ‘‘Lietuvių 
kalbos” kursus dviem grupėm:
1) Nemokantiems lietuviškai,
2) lietuviškai mokantiems, bet 
netai^ylįngai .rpįąptiepip. Moks
las truks 21/2 ni. Pamokos bus 
vakarais, pirmoje grupėje po 
6 pamokas savaitėje, antroje po 
3.

Tame pačiame susirinkime 
nutarta, be to, nuo spaliu mėn. 
15 d. pradėti “Bendro Lavini
mo” kursus, kurių tikslas duo
ti galimybės išeiti norintiems 4 
klasių gimnazijos kursą ir gau
ti jų teises. Bendro lavinimo 
k u įsus manoma rengti 3 gru
pėmis, kurių programas maž
daug alatiks gimnazijos II, III. 
ir IV klasėms. Kursų vedėju 
sutiko būti Šiaulių gimnazijos 
direktorius A. Klupšas.

Rengiamųjų kursų reikalin
gumas ir svarba savaime su
prantamos — jie duos galimy
bės prasilavinti ir įgyli teisės 
tiems, kurie dėl tų ar kitų prie
žasčių negali įstoti į gimnazi
ją. Jie padarys prienamas di
desniam, jaunuomenės skaičiui 
musų specialiuos mokyklas, 
kaip antai: mokytojų seminari
jas, žemės ūkio ir kitas mokyk
las. [“Siet.”]

DABIKINĖS DVARAS

(Akmenės valšč.).
čion gyvuoja antri melai kui

liuos-švietimo, kuopelė, kurios 
vyriausiu tikslas lavinti savo na
rius ■:uošiant paskaitas, vakari
nius kursus, teatrus, knygynus.

Rugsėjo 12 d. įvyko kuope
lės narių visuotinas susirinki
mas. Valdybos pranešimu pra
ėjusiais melais kuopelės buvo 
suregi i 6 vakarai ir 1 koncer
tas. 1919 metų rudenį kuopele 
pa:uošc vakarinius suaugu
siems kursus, kurie veikė iki 
bermontininkų atėjimo. Per 
metus nupirkta naujų, knygų 
kuopelei* knygynui už 119 auk. 

.50 sk., narių turi apie 10. Kasos 
liekana susirinkimo dienai sie
kė 16$5 auk. 13 sk. osl-pinigais, 
600 rub. caro valiuta ir 89 rub. 
71 kap. k ereliškomis.

Surinktų lėšų sunaudojimo 
klausimu susirinkimo} buvo vie
nu balsu nutarta išduoti 1500

Mariampolėj 1919 m. gale į- 
sikurė koperacijos pagrindais 
“Liaudies Teatras”, kurio tiks
las skleisti liaudy tikros teatro 
dailės spindulius. Iš viso jau 
suruošta 18 spektaklių, jų tar
pe kilų įstaigų (mokyklų, prof. 
darb. sąjung., kareivių) naudai 
8 spektakliai. B-vė turi įvai
raus scenoj turto (drabužių, 
grimo ir 1.1.) apie 2 Va tuksi, 
vertės, o taip pa fondą knygoms 
leisi.

žemės ūkio mokyklų šiais 
metais kuriama Paverkšniuose 
(ties Raseiniais), Belvedery 
(ties Kaunu), (linkimuose (ties 
Šiaulius)., Antaliepty (Ežerėnų 
ap.), Joniškėly ir Biržuose 
(Pasv. ap.). Mokslas 2 metų, 
priimami berniukai ir mergai
tės nuo 11 metų pradžios mo
kyklos mokslo.

žinios apie limpamąsias ligas.
Sveik. D-to žniomis liepos 

mėn. Lietuvoj susirgo dezinteri- 
ja (kruvinąja) 1180, dėmėtąją 
šiltine 325, vidurių ligų registrą 
cija Lietuvoj yra blogai suivar- 
kvta; reik tad man vii, kad sir- 
gusiųjų limpam, ligomis skai
čius buvo kur kas didesnis.

Limpamųjų ligų barakai į- 
scigti Veistuose ii4 Plungėj. 
Naujiems barakams steigti 

Sveik. D-tas davė pašalpos

Tauragė. — Rugsėjo mėnesio 
1 t-l5 <1. įvykusiam Tauragės 
apskr. Tarybos posėdyj daug 
kalbėta ir ginčytasi dėl neteisin
go žemės padalinimo į ryšis: 
lik 3 Taitrages apskr. valsčiai 
priskirti j II rųŠj, o visų kilų 
valsčių žeme paskirta į 1 ryšį. 
Ištiktųjų Tauragės apskr. že
mės našumas ir vertė menkes
ni, ne kad Panevėžio Biržų 
Mariampolūs apielinkese, o vie
nok tenai žemė skaitoma žemes 
nės rųšies. Tauragės apskr. tik 
derlingais melais vidutiniai 

gaunama 8 grudai, 'retose vie
lose siekia iki 10 grudų, o šiais 
motais gerai bus, jei vidutiniai 
bus gauta iki G griūtų, 10 gru
dų vargu kas nors gaus. Yra 
valsčių, kame, šiemet nedaugiau 
t grudų gauta.

Tokio netikslaus paskirstymo 
žemės į rųšis kaltininkas Tary
bos nuomone buvęs Mokesčių 
Inspektorius ir dalinai kai ku
rie valdybos nariai, kad giliau 
į šį reikalą neįsigilinę ir žmo
nių tuo reikalu nuomonės ne- C
išklausę. Teko ir Rinkliavų 
Departamentui, nes Apskr, val
dyba du kartu užprotestavusi 
mokesčių komisjos nutarimus, 
o vienok Rinkliavų Dcp. į lai 
domės nedėjęs. Apskr. Tarybos 
nutarimu, dabar parinktos trys 
komisijos, kurios važinėsiu po 
apskritį ir rinksią medžiagos 
tikslingi sniam žemės paskirsty 
mui i rūšis. Surinkta medžia
gą atiduosią apskrities Mokes
čių Komisjai ir ji turėsianti, ga
lutinai peržiurėjus visą surink
tą medžiagą, žemę į rųšis pada
linti; už šį pusmetį, nors ir ne-

teisingai žeme j rųšis paskirstys 
la, betgi nutarta valstybinis mo
kestis surinkti.

Busiamam savivaldybių su
važiavime Apskrities Taryba 
nutarusi palaikyti savivaldybių 
laikraščio leidimo sumanymą, 
bet esą toksai laikraštis turėtų 
būti nepartijos, savaitinis ir už 
vis (laiugiaiisia savivaldybių rei 
kalais susirūpinęs. Kad arklia
vagiams nebūtų lengvai vogti 
g'i klius, sumanyta Tauragės ap
skrity.} visiems arkliams išduo
ti nuolatinius pasius, % be kurių 
arklių prekyba bus draudžiama, 
šis sumanymas bus patiektas ir 
busiąmam savivaldybii/ atsto
vų, suvažiavime, kad esą, visoj 
Lietuvoj toki arkliams pasai 
butų įvesti. Apskr. Taryba pa
vedė švietimo komisjai jau da
bar pradėti 'rūpintis gimnazijai 
mūrinių namų statymu; toki 
namai į porą melų visai turėtų 
būti įrengti.

Darbo apdraudimo klausimas 
Tarybos posūdyj irgi buvo švara 
lomas. Pastebėta, kad Taura
gės apskrity} dvarininkai darbi
ninkus įvairiausiais budais pro
vokuoja. Dvarininkai, esą, su 
Lietuvos valdžios jokiais įstaty 
mais nenorį skaitytis ir esą, jei 
darbininkai norėtų kame nors 
užtarimo jieškoti, tai dvarinin
kai šaulkia, kadi inurimkil, k- - 
ateis lenkų legionai, tai tuomet 
mes jums parodysim. Kai ku
rie valdžios agentai ir dvarinin
kus palaiko, dėl to sunku darbi
ninkams įirieš dvarininkus atsi
spirti. šis klausimas nutarta 
pakelti savivaldybių suvažiavi
me, kad suradus iš tos padėties 
tinkamą išeitį. — [“Siet”.]

Pinigai Išmokėti•Ą

=5

Kazimieras Gugis
Pėda visokius reikalus, kaip kriminaliikuus* 

taip ir civiliikuoss teismuose. Darė, 
visokius dokumentus ir popierast

OfbMt

llU t. Halthd SI
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131G

Mieoto Ofisą*? I 

it? H. Derborn Si ' 
1111-13 Uolty BMs- 

Tel. Central 4411

■a

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washinftoa St.
Marshall Fieid Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

A. PetratU S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE A L ESTATE-INSURANCE 
Europeau American Bureau 

Siinčia Pinigus. Parduoda 
• Laivakortes.

NOTARU HAAS
809 TV ėst 35th S t., Chicago, III. 

Kampas ūalsted St.
Tclephone Boulevard 611

2121 North Western Ava. * 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

X-Spinduliai. Phono Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710 
.. . "■......e

........  ....... a

Telephon< Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vaJ. raka 
re. NedėlJomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, 11’.

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon-' 

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

3259 S. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

_

Ryte ir vakare, turėk 
sveikas akis. Jei pa- 
ilsę, jei skauda, tan- 

fom įy-3 kiai vartok Murinę. 
Vniir> ČvTC Sušvelnjs, sutvirtins.

■ V U K LlLJ Raikyk dėl kūdikių ir 
užaugusių. Visose vaistynese. Rašyk, 
reikalauk veltui Akru Knygos. Murino 
Eye Remcdy Co., Chicago, III.

Sj-vero.s Gyduoles užlaiko 
sėmiynos sveikata.

’A k i Z - V. y.' M s •

Silpni Inkštai
gali būti prežasėiu dang ligų, kurjoa apsi* 
reikita per skausmą strienu. iSblylkusla, 
pageltanavosių odą, sutinimu aplink riešų, 
skaudinga ilaplnimų ir patinimą akiniu 
vokū. Kaip tik pajusi kad inkitol Betvar
ki, no gailink laiko ir gauk

FRENCH LINE
Compagnie Gencrale Transatlantlque.

Tiesiai — Hamburgan
Specialia išplaukimas dubeltavais 

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

Kambariai ir trečioj klesoj.
Smagus kelionei pagabumai. , 

Kompanijos Ofisas:
19 State St., 

New York.

ra ■ R5 u ra e e a □ e s si si h n ■ n r h b

Severa’s
-Ledsy-

(pirmiau žinoma kaipo Sevoros Gyduolė 
nuo Inkstu ir Kepenų), per keturos de- ■ 
fiimt metu tie galingi vaistai pasekmių- 
gal talsl yvaires ligas inkstu ir pūsles. 
TuksUnCiai ligoniu paslnaudoi ir paliks 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mietas, 
75 centai ir $1.25. Kožnoi aptiekoi,

W. F. SEVERĄ CO 
CEOAR RAPIDS, IOWA

i’I

e

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunonūjos, influenzos, 
skaudančios gerkles, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitU tą. Tėmykit, 
kad butų šis parašas:

ant dugno kiekvieno pakelio. 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinčj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, 111. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

PALIKTA STORAGE’Y
$35 Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai ro- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar
uotai ir kiti dalykai 
pip;iai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavuą 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedaliomis iki 4
IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

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

DR. C. T. D0N0H0E
36 W. Randolph St. kampas 

Dearborn St., 2 flioras, Delaware
t BIdg., Roomai 200-201.

Chicago, UI.
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.

Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.
BanisiEianBlaRiBaraaHai asai

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekų:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, * 
VVaukegan, III.

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

Pinigus gavo 
Domicėlė Daukšienė 
Barbora Jonaitiene 
Marijona Aužbikienė 
Marijona Paulauskienė 
Ona Kočinskienė 
Franciškus Gediminskas 
Ona Mikaitienė 
Jonas K indel is 
Ona Stankieue 
Antanas AbromaviČia 
Marijona Steponaitienė 
Mikolas Radvilas 
Jonas čerbauskis 
Stefania Valčukienė 
Domicėlė Pačesiepė 
Adomas Sakalauskas 
Petronėlė Šiaulienė 
Antan. Kazlauskaitė 
Stanisl. Lenkaitas 
Stasė Čekanauskaitė 
Martinas šupienis 
Mikas Alksninis 
Magdalena Janšauskienė 
Kazimieras Šidlauskas 
Anastazija Klombaito 
Zuzana Tarauskienė 
Liudvika Mazurevičienė 
Jieva Strakšienč 
Vladas Minkevičius • 
Adomas Kazlauskas (2) 
Antanas Scibutis 
Alex. Mikšienė 
Juliona Šklenikienė 
Jokūbas Jankus 
Socialdemokratas 
Marijona Buklienė 
Petrn. Strungenė 
Juoz. Biliunauskas 
Jonas Pliuščikas 
Juoz. Roczczewski 
Lietuvos Ūkininkas (2) 
Pranas Juodis 
Alcx. Dargužis 
Juoz. Kučinskas 
“Lietuva” 
Viktorija Karsokaitė 
Alex. Valančius 
Petrais Sekreckis 
Izidorius Karsokas (3) 
Ant.
Elzb. Rakauskienė 
Ant. Paplauskas 
Petras Petokas 
Kaz. Radvilas

Siuntimo Skyrius gavo pranešimą

Purenąs

Stan. Motjukaitis 
Mon. Ruibiutč 
Ant. Andrulis 
Elz. Montvila 
Petras Baltuška 
Kaz. Baltuška •
Mik. Šatas 
Bol. Burdulis 
Juz. Grečienė 
Jonas Petrauskas 
Stan. Žukauskaitė 
Ona Bogush 
Jonas Damulevičius 
Fran. Klastauskas ’ 
Klem. Barzda 
Ant. Grinis 
Jonas W. Petrašiunas 
Katarina BaleviČienė • 
Pranas Ališauskas 
Dom. Pacauskas 
Mik. Račila 
Vi n. Urmanavičia 
Ign. Rimkunas 
Jonas Kaminskas 
Ona Linksmonavičienė 
Juoz. Jurgutis 
Marcijona Ivanaičaitė 
Kotrina Augustinavičiutė 
Ona Pravalauskienė 
Helena Uss 
Juozapas Dargis 
Petronėlė Baublienė 
Stanislovas Jurgelis 
Petras Gečus 
Juoz. Skiri u s 
Juoz. Urbutis 
Jieva Strakšienč 
Ona Banienė 
Jieva Markevičienė 
Levonora Lukošienė 
Ignacas Jankauskis 
Rozalija Trijonaitė 
Elzbieta Ramanauskienė 
Jonas černauskis 
Alex. Pulkeny 
Ant. Sle^endor. 
Johanna Avelienė 
Ona černaūskaitė 
Ona Pulkaitė 
Ona Rekašienė 
Dom. -Kukys 
Kaz. žukauskis 
Kaz. Tamosa 
Vinc. Pocius

Ignacas Stefonkievicz 
Mikofas Mikalauskis 
Jonas Krikščiūnas 
Liudvikas Sabaliauskas 
Jonas Mockus 
Motiejus Murauskis 
Apolionija Banienė 

•Barbora Augaitienė 
Marijona Toleikienė 
Mikolas Jacikus 
Barbora Kiedaitė 
Mat. Žitkus 
Julia Sibitikė 
Stan. Skritulskas 
Mikas Popiera 
Martinas Milusas 
Vincas Kaspara 
Alena Pudžiunienė 
Kaz. Gučius 
Vinc. Jatulis 
Jonas Šlivinskas 
Zenonas Mačiukas 
Ona šoštokaitienė 
Salomija Strilienė 
Barbora Baltramaitienė 
Ignacas širvinskas 
Elz. Katkienė 
Mik. Ukinskis 
Jurgis Bašinskas 
Jonas Mieliauskas 
Jieva Smalckienė 
Magdė Mickevičienė 
Jonas Bakšis 
Roz. Kuprenienč 
Stan. Savickas 
Ant. Grikietis 
Magdė Račiliutė 
Kunig Grinienė 
Liud. Pušinskienė 
Juoz. JonuŠauskis 
Mar. Straukienė 
Ona Tiusienė 
Magdė Brinevičienė 
Petron. Valantienė 
Ona Bartkienė 
Pran. Petravičius 
Ant. Ažolas 
Ona Pikelienė 
Jul. šniaukštienė 
Mare. Zokaitė 
Mar. žalnierukienė 
Ona Balčunienė 

' Ona Šaltaito 
Vinc. Mikolius

KVITAI SU PAĖMĖJU PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną į porą dienų, o iš Kau

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja’savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybosjr Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžy], Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
p°iy.ie- , . . . , . L. . , ,

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Mrs...............   City....................................
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Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857
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KORESPONDENCIJOS
J

CLEVELAND, O.
“Naujas Pasaulis” sustojo ėjęs.

“Naujas Pasaulis”, laikiaštė- 
lis, kurį I. Matchulis buvo pra-

sako, išvažiuojąs Lietuvon

poracijos reikalais.

Dr. A. R. Rluinenthal

Šiandien Kol Nevėlu AKIU SPECIALISTAS 
Airis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščiaš, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at- 

_ kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

Siųskite savo giminėms pinigus j anapus jūrių.

Puikiausias patarnavimas — pigiausios kainos.

Didžiausias Klausimas 
Kiekvienai Motinai

Kuomet jos pačios pienas pasibaigia, 
kokį maistų duoti kūdikiui, kad jis iš
augtų sveiku, tvirtu ir kuningu.

EAGLE’BRAND 
(CpNDENStD MILK)

Išrišo tų klausimų tūkstančių tūkstan
čiams motinų bėgyje praietų 60 metų. 
Daugiau kūdikių išauginta ant Eagle 
Brand, negu ant visų kitų dirbtinių 
maistų sudėjus j vienų.
sų stalo ir naminiuose reikaluose — vartokit 
EAGLE BRAND yra GERIAUSIAS dėl ju- 
jį visiems receptams ir tikslams kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykit jį su ryžių pu
dingu vietoj pieno ir cukraus.
Kad užlaikius kūdikį sveiku ir tvirtu, pa
siuskit mums šiandien kuponą reikalaudama 
dykai Kūdikių Knygos ir instrukcijų maiti
nimui justi kalboje.

Pranešimas Musų 
Draugams

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

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

Tel.: Yards 145.

U

Žmogue kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 
sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ? 
Visi kiti tą žino. • ’

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

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. 1>e u f* f* f, j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, g 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ' 
nų atsinaujinimo. # . i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. - I
<i> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi g 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • į

■•——F. AD, RICHTER& CO., 326-330 Broadway, New York

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. ,

Pirmutini Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres.

1*19 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

DIVERNON, ILL.
Degtindarių gaudymas.

Praeitą scredą valdžios agen
tai darė ėia ablavas ant degt i n-

varyklas ir areštavo šešis žino- v
nis, tarp kurių pakliuvo ir lie
tuvių. Areštuota ir po 2,000 do
lerių kaucijos pastatyta: Tony 
Budrechas, J. K. Jutelis, .James 
Rond, Charles Ballog, Geo. Le
sius ir Geo. Moroso. 
bia “Illinois State 
vienas jų suimta 
“munšainą,” o kitus 
jant.

Kaip skel 
Register,’

bešinkuo-

BALTIMORE MD.
Lietuviai kontraktoriai išpirko 
indžiokšenų prieš Lietuvių Rub- 

siuvių 218-tą Skyrių.
Dvi savaitės atgal vienas fir

mos U. S„ (toks kompanijos už- 
vardijimas) rubsiuviai pareika
lavo, kad darbas butų duoda
mas unijistams, o ne korpora
cijoms. Firmai atsisakius tartis 
unija paskelbė streiką. Bet kor
poracijų tvėrėjai dirba ir da ty
čiojasi iš unijistų. Paskelbus 
streiką, kur buvo dirbamas mi
nėtos firmos darbas pradėta pi- 
kietanti. “Bolševikai,” pamatę, 
kad bus jiems riestai, išpirko in- 
džiokšeną prieš uniją. Kiek jie 
laimės, nežinia, bet unijai pa
darys bereikalingų lėšų. “Bro
liai” lietuviai “broliams” lietu
viams išpirko indžiokšenų... 
Tautininkai dažnai sako, kad 
“lietuviai be skirtumo, visi iš- 
vieno!” Na, o dabar reikės sto
ti prieš teisėją su indžiokšenų.

—Zigmas.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Del pagalbos Lietuvai
Lietuviai ex-kareiviai atsi
šaukia j visų civilizuotųjj 

pasaulį.

Chicago. — Tarnavusiųjų 
Jungtinių Valstijų armijoj lie
tuvių kareivių organizacija pa
skelbia atsišaukimą į civilizuo
tąjį pasaulį dėl pagalbos Lietu
vai, kovojančiai šiandie prieš 
Lenkų imperialistų užmačias jų 
pasivergti. Atsišaukimas skam
ba:
LIETUVIŲ KILMĖS AMERI
KOS KAREIVIŲ ATSIŠAUKI

MAS Į CIVILIZUOTĄJĮ 
PASAULĮ.

“Va d uodam ies rezoliucija, 
priimta pasaulio kare dalyvavu
siųjų Lietuvių kilmės Amerikos 
kareivių konvencijoj, atstovą- 
vusioj daugiau kaip dvidešimt 
penkis Iūksiančius vyrų, ir lai-

Ateikite šį vakarų.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir į visas dalis svieto.

Laivakortes parduodame ant visų linijų.

t

Central Manufact uring District Bank
1112 West 35=th Street

Turtas virš $6,000,000.00

VALSTI.JINIS BANKAS

Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

kytoj Chicagoj, I|l., Spalio 
inen. 6 dieną, 1920 m., mes 
šiuo atsišaukiame į pasaulį dėl 
gelbėjimo Lietuvos Respubli
kos.

“Mt s savo gyvastis aukojom 
dižiosioms pasaulio tautoms jų 
kovoje prieš Prūsų militarizmą; 
šiandie gi Lenkų inililarizmas, 
tų pačių didžiųjų valstybių pa
dedamas ginklais, amunicija ir 
kitais karui reikalingais daik
tais, įsiveržė IJetuvon ir už

ėmė jos sostinę Vilnių.
“Lietuvos Respublika, bogink 

lė, turi viena pati grumtis su

Baisus Kainų 
Numušimas

“PROGRESS” ČEVERYKAI ATPIGINTI! 
TIK VYRAMS.

rija.
‘ Argi civliz įlotasis pasaulis 

stovės ir šaltai žiūrės į šitą ne
lygią kovą? Ar šitoj kruvinoj 
kovoj jis atsisakys (eikli Lietu
vai lygios progos atsilaikyti?

teisingumo ir sąžiningumo 
vardu, mes asišaukiame į An
tantes ir Santarvės valstybes, 
kad jos arba priverstų Lenkus 
pasitrauki iš Lietuvos, arba 

duotų Lietuvos Respublikai 
ginklų, amunicijos ir kitokių 
karo reikmenų, idant ji galėtų 
atmušti pasiulusiųjų Lenkijos 
junkerių puolimus.

“Lietuva gyva ndpasiduos 
Lenkų plėšikų viešpatavimui.

“Ar didžiosios valstybės leis 
šitokiai Lietuvos tragedijai į- 
vykti?

‘Lietuvių Ex-Kareiviu Drau
gija Jungtinėse Valstijose”.

Seka parašai organizacijos 
prezidento ir sekretoriaus.

Šis atsišaukimas pasiųsta te-

džiai, taipgi užsienio^ valdžių 
premjerams.

Lietuvos Laisvės Paskola.
Lietuvos Laisvės Paskola žengia priekin labai palengva. 

Nuo paskolos paskelbimo iki spalių 1 dienos, kaip parodo Lietu
vos Misijos paskelbta paskutinioji — už rugsėjo mėnesį — apy
skaita, viso parduota bonų už $1,417,496.29. Iki rugsėjo 1 d. 
buvo parduota už $1,385,513.75, taigi per ištisą rugsėjį mėnesi 
teparduota bonų už $31,982.54. Imant apskričiais kuriems pas
kirstyta tam tikros paskolai surinkti kvotos, jų darbuotė pasi
rodo iš šitokios palyginamos lentelės:
Apskričio vardas: Skirta kvota Surinkta iki

Rūgs. 1 d.: Spal 1 d.:
1. N. Y. ir N. J......... ........... 700,000 188,633.83 190,109.37
2. Waterbury ........... .......... 540,000 159,424.14 161,893.10
8. Boston .................. ........... 580,000 265,547.74 270,182.67
4. Philadelphia ......... ......... 400,000 81,168.00 83,933.44
5. Shenandoah .......... .......... 400,000 86,682.62 37,800.67
6. Pittsburgh ............ .......... 380,000 48,657.34 50,623.97
7. Wilkes Barro ........ ........... 500,000 55,553.14 58,142.25
8. Cleveland ............ ......... 400,000 69,636.98 75,672.98
9. Chicago ir Vak. ... ....... 1,000,000 442,785.86 451,017.68

Per Lietu. >Ja.................. ....... 37,424.10 38,030.G0

Pervieną 
Rugsėjį 
1,475.54 
2,468.96 
4,634.93 
2,765.00 
1,118.05 
1,966.63 
2,589.11 
6,036.00 
8,321.82 

606.50

1,385,513.75 1,417,496.29 31,982.54

Lietuvos Laisvės Paskolos reikia Amerikoj surinkti 5 milio- 
nai, o iki šiol nesurinkta nei pusantro miliono dolerių. Lietuvos 
Misija atsišaukia į Amerikos lietuvius graudendama pasiskubinti 
su pirkimu bonų, kad greičiau surinkus visus penkis milionus 
Lietuvos Laisvės paskolos. Pinigai Lietuvos valstybei ypač rei
kalingi dabar gintis nuo lenkų grobikų, kurie užsigeidė Lietuvą 
pavergti.

H
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DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Of isas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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 Drexel 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 vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonaii

Gavome žinių nuo savo Atstovo Kaune, kad ten 
tuojaus reikia uždėti čeverykų fabrikų, ir tam reikia 
1,000,000.00 auksinų (apie $20,000.00) o kadangi mus 
pinigai sudėti Į tavorų fabrikoj ir krautuvėse, tai tu
rime tuojaus visų tavorų paversti į pinigus kad savo 
žygius Lietuvoj galėtume įkūnyti. Su tuom tikslu 
surengėm per

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

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

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

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

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

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

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

Fabrikos antrašas:

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

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

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

mus L-
mus 
mus 
mus 
mus

buvo 
buvo 
buvo 
buvo 
buvo

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

tiktai 
tiktai 
tiktai

dabar
dabar
dabar
dabar tiktai 
dabar tiktai

9.00.
8.00.
6.50.
5.50.
5.00.

PR0GRESSS8ŪE MANUFiCTURINGCOMPANY
88—92 Spark St., Brockton—Montello, Mass.

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

10 Iligh Street.
763 Milwaukee Avenue.

3313 So. Halsted St.
894 Grand Avenue.

377 Broadvvay.
197 Grand St.

702 W. Baltimore St.

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts * 
metų šis geri au
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

CARTERS 
VITTLE 
BlVER Špilis.

Reikalaukit tikrojo PILLSJ j
NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 

DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

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 3466

PRANESIMAS

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

Tel. Boulevard 2160

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaYo.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE ) 
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield ar.
Valandosi iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

i
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NAUJIENOS
KC LITHUANIAN DAILY NEW»

Birželio mėnesio pradžioje 
republikonai laikė konvenci
jų Chicagoje, kur buvo no
minuotas senatorius Hardin-
g** kandidatu j Suv. Valsti-

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscriptlon Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outilde of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy
Entered aa Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post oOffice 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
neėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams...................... «,
Pusei metų .......... ..............
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ..__ .....
Vienam mėnesiui _______

Chicago je — per nešiotojus:
Viena kopija  ____ —.------------- 03
Savaitei__ »__ ______  18
Mėnesiui ..__ ______   75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metama___„f7.00
Pusei metų......-.... ...  4.(W
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiams _____ ....__ 1.50
Pienam mėnesiui______________.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..........     $8.00
Pusei metų ...... _..... _.........  4.50
Trims mėnesiams ..................... 2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

jų prezidentus. Vedamųjų 
kalbų toje konvencijoje pa
sakė senatorius Cabot Lod- 
ge, išdystydamas savo parti
jos nusistatymų įvairiais 

Į politikos klausimais. Ir ji
sai pareiškė, kad Suvienyto
sios Valstijos turi padaryti 
galų “laukimo politikai” lin
kui Meksikos: jos turi pa
daryt intervencijų Meksiko
je, kad privertus jų pastatyt 
tokių valdžių, kuri butų prie
lanki Suv. Valstijų reika
lams.

*
tai, girdi skamba “polskai .

Tai yra šovinizmas, aklas nc- 
apkentimas svetimos tautos.

Mes jau kartą aiškinome ir 
pasakome dar sykį: Lietuvos 
priešas yra ne lenkų tauta, ne 
lenkų kalba, ne le nkų pavardės 
—o lenkų imperializmas.

Atsiminkite, kad Lietuvos že
mėje gyvena daug žmonių ne 
lietuvių kilmės. Jeigu lietuviai 
imtų kovoti prieš juos ir pada
rytų juos savo priešininkais, 
tai kaip tuomet Lietuva galėtų 
atsilaikyti prieš užpuolikus iš 
lauko?

siojo.giminė, kuris reikalauja 
palikto turto. Mat, mirlisis 

savo turtą užrašęs svetimiems. 
Turto reikalautojas sako, kad 
tai P. D., padaręs veikiausia kie 
no nors laistomas, nes pats jis 
to nebūtų tai sugalvojęs, kadan
gi jis buvo — nesvelkaprotis.'

Ginčijamasai turtas buvo už
rašytas pradžioj 1917 metų, 
taigi apie šešis mėnesius po to, 
kada San Francisco paradoj

Gaila, kad toks talentuotas li
teratas, kaip John Reed, numi
rė taip jaunam amžiuj. Bet dar
bininkų judėjimas jo asmenyje 
nenustojo nieko. Socialistas jis 
niekuomet nebuvo ir, matoma, 
negalėjo būti. Jisai buvo tipiš
kas radikalits, kuriam stiprus 
įspūdžiai yra svarbesni už) visus 
principus, ir kuris su kiekviena 
oro atmaina keičia savo! pažval- 
gas. Darbininkų judėjimui rei
kia veikėjų su tvirta valia] ir gi- buvo mesta bomba, dėl kurios 
liais įsitikinimais, o ne takių vėliau tapo apkaltintas Mooney. 
vėjo pamušalų, kurie nuolat Jeigu todėl tikėt mirusiojo gi- 
blaškosi iš vienos pusės į kitą, minės lindynių, tai prokuroras 
........................................ ..... ....... Fiekert, kuris vedė bylą prieš 
Pasaulio Darbininkų fcį ,-£JSS

Judėjimas pidoviaų.
AGITUOJA PRIEŠ LIETUVOS 

MISIJĄ.

Valdžios krizis 
Lietuvoje?

$8.00 
$4.60 
. 2.25

1.75 
. 1.00

—.. 7 ..........
Londonas gavo žinią, kad 

Lietuvoje įvyko valdžios kri
zis. Kada Vilnius puolė, tai 
ministerių pirmininkas, Dr. 
K. Grinius, rezignavo. Mi
nima, kad jo vietą gal užim
siąs K. Šleževičius.

Reikės dar palaukti, iki 
ta žinia bus patvirtinta, pir
ma negu daryti iš jos plates
nių išvadų. Vienok nebūtų 
nieko nuostabaus, jeigu pa
sirodytų, kad ji yra teisin-

Aiškus yra dalykas, kad 
šioje valandoje Lietuva turi 
įtempti visas savo jiegas, 
kad atsigynus nuo mirtino 
pavojaus. Ji galės atremti 
lenkų užpuolimų tiktai ta
da, kada žmonių minios stos 
į kovą prieš užpuolikus.

Bet kad užinteresavus ša
lies likimu minias, tai reikia 
duoti užtikrinimą joms, kad 
valdžia rūpinsis darbo žmo
nių reikalais. To iki šiol, 
deja, nebuvo daroma. Dar
bininkų organizacijos Lietu
voje buvo persekiojamos; 
pažadėtosios žemės betur
čiams nebuvo duota.

Griniaus ministerių kabi
netas nemokėjo įgyti minių 
pasitikėjimo. Jeigu jo vie
tų užimtu Šleževičius, tai ji
sai veikiausia mėgintų suda
ryti kabinetų iš radikalių 
partijų atstovų, pritraukda
mas ir socialdemokratus.

Ir republikonai ir 
demokratai — 
imperialistai.

Reiškia, Cabot Lodge savo 
partijos vardu išsireiškė už 
Meksikos pavergimų, kuris, 
žinoma, negali įvykti kitaip, 
kaip tik per karę.

Verta pažymėti čionai da 
ir kitų įdomų faktų. Hears- 
to laikraščiai visomis ketu
riomis remia republikonų 
kandidatų. O Hearstas, kaip 
žinia, senai stoja už karę su 
Meksika, kadangi jisai yra 
įdėjęs milionus dolerių į vi
sokius biznius Meksikoje. 
Nesenai Hearsto laikraš
čiuose p. Arthur Brisbane 
pareiškė, kad pietinis Suvie
nytųjų Valstijų rubežius tu
rįs būt nutiestas pietuose 
nuo Panamos Kapalo, t. y. 
kad visa Meksika butų pri
jungta prie Suv. Valstijų.

Taigi balsuot už Hardin- 
gų reiškia balsuot už karę 
su Meksiku!

Demokratai tečiaus yra ne 
geresni. Vokietijos spaudo
je kiek laiko atgal grafas 
Reventlow paskelbė sąlygas 
sutarties, kurių p. Wilsonas 
padarė 1917 m. su Didžiąja 
Britarnija ir Francija: pa
gal šitą sutartį šios dvi ša
lys pasižada, už tam tikrus 
dalykus, prižadėtus iš Ame
rikos pusės, leisti Suv. Val
stijoms daryt kų jos nori su 
Meksika.

žodžiu, nėra jokios abejo
nės, (kad ir republikonai ir 
demokratai nori Meksikos 
užkariavimo. O tai yra im
perializmo politika. Mažo
sios tautos negali tikėtis nie
ko gera ne iš vienos tų ka
pitalistinių partijų.

Bet jus gal pasakysite, 
kad jokios kitos partijos 
kandidatui šiandie nėra pro
gos patekti į prezidentus? 
Tai tiesa, bet, tai kas iš to? 
Nejaugi iš to išeina, kad mes 
turime remti imperialistus? 
Tiktai vergo siela gali šitaip 
protauti.

Jeigu imperializmas neša 
pragaištį žmonijai, jeigu ji
sai naikina mažasias tautas, 
tai mes, skriaudžiamos tau
tos atstovai, turime kovoti 
prieš jį — jei kitaip nepajie- 
giame, tai bent protestais.

Kad užprotestavus prieš 
imperialistus, balsuokime už 
socialistų kandidatus: Deb- 
są ir Stedmanų!

Bostono “Darbininkas” 
rašo, kad Lietuvos Misija stu
mianti Amerikos lietuvius vis 
giliau “į kivirčų balą”. O tai, 
mat dėlto, kad ji organizuoja L. 
Piliečių Sąjungą.

Klerikalų organas daro 
kį komplimentą Lietuvos 
džios įstaigai:

“L. Misija užsipelno
Žellgowskio ir jo visų rėmė
jų pagyrimo.”
Taigi tas laikraštis nori pa

sakyt, kad Lietuvos Misija da
ro lokį darbą, kuris yra naudin
gas plėšikams, užgrobusiems 
Vilnių! Graži “kritika“!

So.

šito-

gen.

JOHN REED.

kadAmerikoje gauta žinia, 
Maskvoje mirė John Reed, ku
ris komunistų Internacionalo 

kongrese atstovavo Amerikos 
<oinunistainsA

John Reed buvo dar jaunas 
žmogus, tik 33 metų amžiaus.

)o laimi gabus laikraščių ko
respondentas. 1910 m. jisai pa
baigė Harvardo universitetą ir 
tuoj aus pradėjo (pasižymėt, 

.bendradarbiaudamas įvairiems 
spaudos organams.

Ilgoką laiką jisai buvo “Mc- 
ropolitan” žurnalo korespon

dentas. Tame žurnale jisai ne 
paprastai galėjai parašė kele- 
ą didelių Amerikos streikų 
ėpatersono, Colorados ir k). 
Pasaulio karės pradžioje “Me
tropolitan” nusiuntė jį, kaipo 
specialį korespondentą, į Vokie- 
iją, ir jisai taip puikiai nupie

šė Didįjį Vokiečių Generalį šta-

gelis Amerikos radikalų, kurie 
skaitė tą žurnalą, pasidarė Vo
kietijos šimpa tiza toriai.

Vėliaus John Reed buvo to 
laties žurnalo korespondentas 
Meksikoje, prie gcn. Vilios ša
bo. Šilą Meksikos kariautoją 
jisai taip pat nupiešė labai skai
sčiomis spalvomis ir pristatė jį

didvyrj. Šiandie visi žino, kad 
Vilią yra niekas daugiau, kaip 
banditų gaujos vadas, parsida
vęs Amerikos kapitalistams.

Kilus revoliucijai Rusijoje, 
John Reed nuvyko naujų įspūd
žių j ieškoti tenai. Rusijoje jisai 
susidraugavo su bolševikais, ir 
kada pastarieji padare pervar
tą, tai John Reed patapo karštu 
jų garbintoju. Atvykęs Ameri
kon, jisai važinėjo iš miesto į 
miestą ir laikė prakalbas, pa
sakodamas, koks tas bolševiz
mas esąs puikus.

Nusistovėjusių politinių paž- 
valgų jisai niekuomet neturėjo. 
Pradžioje jisai buvo “aidvblis- 
lų” simpatizatorius; paskui iš
lojo į Socialistų Partiją. 1916 
m. jisai agitavo už Wilsoną.

Kokia trumpa žmonių at
mintis!

Šiandie yra daug lietuvių, 
kurie nuoširdžiai tiki, kad 
reikia remti republikonų 
partiją, idant “nubaudus” 
demokratus, susibičiuliavu
sius su Europos imperialis
tais, mažųjų tautų engėjais. 

-Jie, matoma, jau užmiršo re
publikonų partijos rekordą.

Apžvalga
PRADEDA KARŠČIUOTIS.

l»l

Lietuvius pradeda apimli ka
riškas karštis. Vakar vienas 
musų skaitytojų išreiškė tokią 
nuoinoųę, kad tikras lietuvių 
draugas negalįs nešioti pavar
dę, kuri baigusi ant “vič”, nes

lis tų Partiją, padaręs išpažintį 
spaudoje, kad jisai klydęs, rem
damas demokratus, Ret, vos 
pusę motų išbuvęs Socialistų 
Partijoje, jisai vėl cine nesiten
kinti ja ir, kartu su kitais “kai 
riasparuiais,” .sumanė steigti 
komunistų partiją. Bet, besteig
damas ją, susipyko su svelim- 
kalbių federacijų lyderi ūkais, 
iškoliojo juos “jtamn foreigne- 
riais” ir prisidėjo prie vadina
mosios Komunistų Darbo Par
tijos. () dabar jisai jau buvo 
Maskvoje včl' kilos organizaci
jos, Jungtinės Komunistų Par
tijos, atstovas.

JUNGTINES VALSTIJOS. CEKO-SLOVAKIJA. 
Piktinasi Anglijos despotų Paskelbė generalį streikų.

Žygiais. [IS Federuotosios Prcsos]
[Iš Federuotosios Prcsos] 1 ragą, spalių 7. Prcssblir-

New York. - Netik darbi- «" d,l,binillk,J streikas persime- 
ninkij organiadjos ir jų spau- ' i V1SQ . ova jų. augę is 
dą piktinasi Anglų valdžios pa- n,lcstlJ ncll,rl nci kuro ,lel švic‘ 
sikesinimu ant Federuotosios so^’ • ,
Presos redaktoriaus E. J. Gos- , S ™kn’i P^kelbta po to, ka
lelio. Šita ne.larybe sujudę ir N" P^burgo policija suareš- 
tokio laikračiai, kaip Tribunc> «vo vietos ko.nunis ų laikraš- 
(Jobe ir kiti r 0 ’°**C8S“mine redaktorių ir

' Kafc skaitytojai jau žino. k“f i* iį P“<'ėj«si. Ce-
slaploji angių policija jsiveržė Į 
Costcllo butan, Londone, užgrie 
bė jo korespondenciją, o vėliau 
duota įsakymas, kad pats Sos- 
tcllo apleistų Angliją.

Šibs šalies valdžia kol kas dė
lei to nojiadarė jokių griežtes
nių žingsnių. Kai kurie žmo
nės todėl yra linkę manyti, kad 
Anglijos despotų žygis turbut 
attikta Wasbingtono augštom- 
sionis sferoms” diriguojant.

kaip kad reakcingojo Horthy’o 
viešpatijoj — Vengrijoj. Keli 
žmonės jau dingo, ir ju likimas 
tur būt yra toks pat, kaip kad 
Vengrijos kankinių.

Darbininkai negali gaut kamba-
• rių, bet...

[Iš Federuotosios Prcsos]
New* York. — Tuksiančiai 

New Yorko gyventojų nuo auš
ros iki sutemai vaikšto gatvė
mis, ir negali surasti kambarių. 
Kiti tuksančial gyvena drėg
nuose skiepuose ir šiai], kur 
nors pašiūrėse. Stokoja gyve
namųjų butų? Išrodo, kad 
taip.

Taip betgi nėra. New Yor- 
kas turi penkis šimtus triobė- 
sių, turinčių po 20 ir 100 kam
barių kiekvienas. Tie triobe- 
siai negyvenami. Visa, ką juo 
se galima rasti — tai sargai. 
Kam jie priklauso? Plieno ka
raliui Gary ir kitiems milio 
nininkams, tokiems kaip kad 
Astoras, Drexel’is, Morganas ir 
kiti. Jie tuose triabesiuose ne
gyvena. Gal į metus, į du tik 
vieną kartą juosna pasirodo. Jie 
turi užtenkamai rezidencijų. Tik 
New Yorko biednuomenė turi 
bastyties gatvėmis, ir nerasti 
gyvenamųjų kambarių.

Visa tai atidengė socialistai 
New Yorko miesto tarybos na- 
riai-aidermanaį. \ Jie reikalau
ja, kad šitie triobėsiai butų per
są nulyti tiems, kurie negali 
gaut persisamdymui kambarių. 
Bet... nebijokite: New Yorko 
miesto taryba, šito nepadarys. 
Ji žino, kad Gary’sai, Morganai 
ir kiti yra jų “šeimynos” nariai. 
Į socialistų reikalavimą jie 
nusišypsos.

AUSTRIJA.
“Krikščioniški socialistai.”

[Ii Federuotosios Prcsos]
Vienna. — Austrijos socialde

mokratų vadas ir Steigiamojo 
Seimo narys, Friedrick Adler, 
andais viešai atidengė krikščio
nių socialistų sumokslininkavl- 
iną su Vengrų reakcininkais. 
Dokumentais jis priparodė, kad 
krikščionys socialistai, Austrų 
valdžios nariai, padarė slaptą 
sutartį su Vengrų legacija. Ta 
sutartis yra tokia: krikščionys 
socialistai Informuoja per tą 
legaciją Vengrų valdžią apie vi
sa, kas yra tariama slaptuose 
parlamento posėdžiuose.

[Tie “krikščionys socialistai” 
yra reakcingieji Austrų kleri
kalai, kurie socializmo skraiste' 
prisidengė, tik tuoju tikslu, kad 
apgavus Austrijos gyventojus].

Ūkininku Balsas
APIE DOBILUS.

tik

Kampanija prieš žydais.
[Iš Federuotosios Presos]/

New York. — Detroito mi- 
lionininko Henry Ford leidžia- 
masai laikraštis, Dearborn In-

eilę straipsnių, kur vedama kur

Girdi, bolševizmas tai žydų ka
pitalistų ir jų biednuo menės 

Trumpai sakant, 
užvaldyti pasaulį, 
žydų darbuotojai

žy-
dai norį

Vietos 
lei to Detroito milionininką 
vadino juodašimčiu, kuris eina 
Rusijos chuliganų pėdomis.

de
pą-

Ir nesvelkaprotis jiems buvo 
geras.

[Iš Federuotosios Presus]
San Francisco 

mis žinomis, 
dais pasimirė

Čia gauto- 
w York e an- 

vienas šios vals- 
is Tarno Moonoy 

byloje, tūlas Pelei’ Didovič. Da
bar tečiaus pasirodė, kad tas 
liudininkas buvęs nesveikapro- 
tis. lai atidengė vienas miru-

Saldieji dobilai.
Saldieji dobilai yra gerai 

nomas augmuo, augantis pievo
se, padirviuose ir pakeliuose 
daugely vietų šioj šaly ir Euro
poj. Kiek metų atgal saldieji 
dobilai buvo skaitomi kaipo lau
kinė žolė visai mažos reikšmės 
žemdirbystėj. Vietomis ir šian
die į juos atkreipiama visai mar
ža domės. Vienok nežiūrint to, 
saldieji dobilai yra labai naudin
gas augmuo kaipo pašaras Ir 
dirvos pagerinto]as. Šiame straip 
snyj aš norėčiau kiek plačiau 
apie tai pakalbėti.

Saldžiųjų dobilų randasi bent 
kelios rųšįs, iš kurių tiktai dvi 
pritaikomos prie žemdirbystes 
aplinkybių ir vietomis gana pa
sekmingai auginamos. Tiedvi rų- 
ši yra dvimetiniai saldieji dobi
lai (Melilotus alba) su baltais 
žiedais, ir dvimetiniai (Melilo
tus officinalis) su geltonais žie
dais. Paprastai pirmoji rųšis 
duoda daug geresnį derlių ir yra 
labiau pritaikoma prie žemdir
bystės aplinkybių. Trečia rųšis 
(Melilotus indica) yra maži me
tiniai saldieji dobilai, auginami 
Kalifornijoj, Utah ir kitose va
karinėse valstijose.

Aplamai kalbant, saldieji do
bilai visai mažiai tėra panašus į 
tikruosius dobilus — į raudo
nuosius, baltuosius ir alsaiką, 
— bet daugiau artimi alfaifai. 
Jie, panašiai kaip alfalfa, yra 
šakoti ir auga tiesiai augštyn. 
Pirmais metais jie išauga huo 
1.5 iki 3 pėdų ir plačiai išvysto 
šaknis, kuriose susikrauna mai
sto sekamieihs metams. Jauni

ži-

saldieji dobilai, kaip ir alfalfa, 
yra labai sultingi. Nuo alfalfos 
jie skiriasi kamienuotu augimu, 
karčiu skoniu ir saldžiu kvapu. 
Pribrendę jie pusėtinai kieti.

Saldieji dobilai prisitaiko prie 
Įvairių dirvų ir klimato aplinky
bių. Dažnai jie gana sėkmingai 
auga smilčiuotose, molinėse, la
bai drėgnose dirvose, kuriose pa
prasti ūkio javai dažnai žūsta 
arba atneša visai menką derlių. 
Jie geriausiai auga dirvose, ku
riose nestokuoja kalkinių drus
kų. Visose dirvose, kur javai 
buvo auginami per keletą metų, 
trūksta kalkinių druskų. Sėjant 
tuos dobilus tokiose dirvose, pir
miausiai jas reikia aprūpinti kal
kinėmis druskomis. Saldieji do
bilai pasekmingai išlaiko žiemos 
šalčius ir gražiai auga laike va
saros karščių. Jie yra sėkmin
gai auginami sausuose ir drėg
nuose klimatuose.

Saldieji dobilai reikalauja lai
bai tvirtos, gerai suspaustos dir
vos. Taigi jiems dirvą reikia 
arti kelias savaites prieš sėsiant. 
Patartina juos sėti dirvose, ku
riose kiti javai buvo auginami. 
Mat tokių dirvų nereikia arti, 
bet pakanka jas išakėjus arba 
paviršium išdrapakavus. Tas rei
kalauja daug mažiau darbo. Sė
ti galima bet kada, nuo anksty
bo pavasario iki rugpiučio mė
nesio, bet ankstybas sėjimas 
duoda geresnių vaisių. Sėjant 
X) rugpiučio pirmai arba vė- 
iau, žiemos šalčiai juos gali iš
naikinti. Juos galima sėti vie
nus arba su kitais javais — žie
miniais rugiais ir kviečiais, mie
žiais ir avižomis. Sėjant su ki
nais javais mažiau šieno apturi
ma pirmais metais.

Paprastai didelis nuošimtis 
saldžiųjų dobilų sėklų yra labai 
dėtos ir turi nej>crleidžiančią 
drėgnumo žievę. Dėlto pasė
jus, pirmais metais mažai sėk- 
ų tedygsta. Del tos priežasties 
uit vieno akro reikia sėti nuo 15 
ki 20 svarų nulukštuotų arba 

nuo 20 iki 25 svarų nelukštuotų 
sėklių. Sėklas galima pirkti sė
dų klmuluvėse arba nuo savo 
caimynų, jei jie jų turi. Geriau 
>utų nuo pastarųjų.

Saldieji dobilai reikia sėti 
ant dirvą, kur keletą metų at
gal alfalfa ar dobilai buvo au
ginami. Sėjant kitokioj dirvoj, 
juos reikia įskiepyti su azoto 
)aktori jomis, jei norima gauti 

gero derliaus. Tas galima pa
daryti apsėjant dirvą žemėmis 
nuo alfalfos ar dobilų dirvos 
arba vartojant bakterijos čir
pus, kuriuos kartais galima 
gauti pirkti sėklų krautuvėse 
a'rba iš savo valstijos agrikul
tūros kolegijos bakteriologijos 
departamento. Geriausiai iš 

pastarosios vietos.
Saldieji dobilai kaipo pašaras.

Nėra patartina auginti sald
žiųjų dobilų pašarui tokiose 
dirvose, kur alfalfa, raudonieji 
ir alsikės dobilai gali būti sėk
mingai auginami. Vienok len- 
kvosc, smilčiuotose ir netrąšiosc 
dirvose, kurių pastarieji nemė
gsta, saldžiųjų dobilų augini
mas visuomet apsimoka. Gy
vuliai išpradžių nemėgsta sal
džiųjų dobilų ‘ dėl jų kartaus 
skonio, bef pabadavę keletą die
nų, jie ėda juos labai neriai. Tą 
skoni pagamina “cuina'rinas”, 
kuris randasi augmenyj. Gyvu
liai noriau ir greičiau ėda jau
nus dobilus, nes juose randasi 
mažiai “cuniarino.”

Saldieji dobilai suteikia la
bai gerą ir pastovią ganyklą 
kiaulėms. Jie turi daug ypaty
bių, kurių kitiems augnienims 
trūksta, ypač iš atžvilgio ga
nyklos. Tos ypatybės yra seka
mos:

1. Ankstybumas. — Pavasary 
jie pradeda augti nuo dviejų 
savaičių iki menesio anksčiau 
už alfalfa ir kilus dobilus. Tai-

| gi jie suteikia labai ankstybą 
į ganyklą, kas a svarbu gyvu
liu augintojams.

2. Jie labiau išlaiko vasaros 
karščius, negu kili javai, ir 
nuolat auga nuo ankstybo pa
vasario iki rugpiučio mėnesio. 
Ačiū tam iie pagamina ganyk
lą beveik ištisiems metams.

3. Jie turi didelę IfitveTmę 
žiemos šalčių, ko kitiems virk- 
štiniams augmenims labai trūk
sta.

4. Saldieji dobilai labai retai 
gimdo gyvulių išjyutimą, kas 
paprastai atsitinka su raudonai
siais ir kitais dobilais.

5. Jie' pagamina pastovią ga
nyklą. Nors saldieji dobilai 
yra dvimetiniai, vienok kasmet 
leidžiant jų daliai pnbręsti, iš
birusias sėklas vėjas išnešioja 
po visą lauką. Ateinantį pava- 
sasarį tos sėklos dygsta, ga
mindamos visai naujus augme
nis. Tokiu budu prie tinkamų 
aplinkybių gamykla gali būti 
palaikoma pc^* keletą metų.

6. Sėjant saldžiuosius dobi
lus sumaišius su motiejukais ir 
kitais dobilais, apturima ge
riausia ganykla. Toks sėjimas 
yra labai patartinas, kadangi 
vieni saldieji Ylobilai, būdami 
labai sultingi, nepajiegia aprū
pinti gyvulius sausa medžiaga.

7. Rūpestingas auginimas 
ir prižiūrėjimas saldžiųjų do
bilų duoda daug gero šieno ton, 
kur alfalfa negali būti sėkmin
gai auginama. Jų maistingu
mas yra beveik lygus alfaifai.

šienui saldieji dobilai reikia 
plauti ganėtinai nugštai, pase
kant kolas šakutes ir lapus prie 
žemės, nes nuplovus pertrum- 
pai jie nepajiegia atželti. Pjau
ti reikia prieš pasirodymą pir
mųjų žiedų, kadangi vėliau jie 
labai sukietėja, pasidaro šiurk
štus ir nustoja daug skonio.. Sė
jant pavasary, reikia j^auti 
vieną kartą pirmais ir du kar
tu antrais (metais. Nereikia 
laukti kol nuplauti dobilai per
daug sudžius ir jų lapai pradės 
birėti, bet maždaug patlžiovi- 
nus reikia sugrėbti ir sukrauti 
Į kupstus. Ačiū jų didumui, 
erultiiiguinui ir lapų trapumui, 
šieno džiovinimas yra daug 
sunkesnis už alfalfos ir raudo
nųjų dobilų. Saldžiųjų dobilų 
derlius turi perviršyti raudonų
jų dobilų ir maždaug lyginlics 
alfalfos derliui. Prie tinkamų 
aplinkybių sauso šieno derlius 
siekia nuo 3.5 iki 6 tortų arba 
ir daugiau iš vieno akro.

Saldieji dobilai pagerina 
dirvą.

Saldieji dobilai jra tinkami 
ir dažnai vartojami kaipo žalio
ji trąša dirvai pagerinti, ypač 
prie tokių aplinkybių, kur kiti 
javai duoda prastą derlių. Jie 
prisideda prie dirvos pagerini
mo sekamai: Būdami virškinių 
augmenų grupės, saldieji dobi
lai yra susigiminiavę su azoto' 
bakterijomis, kurios ima iš oro 
azotą ir sukinu j a jį dirvoj. Tai
gi saldieji dobilai padaugina 
azotą dirvoj. Jie pasekmingai 
auga netrąšiosc dirvose, kur ki
ti javai duoda visai menką der
lių. Sparčiai augdami, jie ga
mina didelį apštį žalios medžia
gos, kurią sugrąžinus dirvon 
greitai pasidaugina pastaroj or
ganinis perpuvimas. Jie apsau
goja dirvą nuo išplovimo ir 
turėdami labai gilią šaknų sys- 
tcnią, padaro ją liuosią ir pu
rią.

Šioj šaly yra milionai akrų 
IDngvų, smilčiuolų dirvų, ku
riose paprasti ūkio javai visai 
arba menkai teauga, bet saldie
ji dobilai galėtų atnešti gausų 
derlių, jei jie butų rūpestingai 
auginami. Kai kurios iš augš- 
čiau minėtų dirvų išpradžių bu
vo gana derlingos, bet laikui 
bėgant javai išsunkė jų orga
ninį perpuvimą, kurio sugrąži
nimas dirvai labai brangiai at
sieitų vartojant mėšlus ir dirb
tines trąšas. Vienok saldžiųjų 
dobilų auginimas tose dirvose 
labai pigiai padaugintų jose 
azotą ir organinį perpuvimą. 
Javai, auginami saldžiųjų dobi
lu dirvoj visuomet pasižymi sa
vo derlingumu. šiurkščios, 
sunkios, supuolusios, nugyven
tos molinės dirvos lygiai gali 
byli pagerintos auginant jose 
Inos dobilus. Taigi saldžiųjų 
'dobilų auginimą reikia patarti 
visur, kur lik randasi minėtų 
rūšių dirvos. —A. Dv\ lis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
‘•NAUJIENOS”
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Liatuviu Rateliuose.
WEST SIDE

LSS. 22 kuopos darbuotė.

Vakar vakare į vylę o antras 
nepaprastas [spalių mėn.] L.S. 
S. 22-ros kuopos susirinkimas. 
Jisai šaukta rinkimų kampani
jos reikalais. Tariasi dėl pla
tinimo rinkinių kampanijos li-

terauros ir tūlų kitų kuopos rei
kalų. Mat, šios kampanijos 
metu West Sidėj daugiausia 
tenka pasidarbuoti 22-rai kuo
pai. jTai dėl tų priežasčių, apie 
kurias musų dienraštyj jau bu
vo rašyta.

Tenka pažymėti, kad nors 
daug narių kuopa ir neturi, bet 
kad visi jie veiklus, tai darbas 
eina daug sėkmingiau neUkad 
dvejb-treji metai atgal.—

—Kuopietis.

BBIDUEPORT
SLA. 36-tos kuopos susirinki

mas. Ar Aplaikei Laišką Saugok akių regėjimą

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

Dr. Vinco Kudirkos Dr-jos 
narių domei.

« « V K M ■ M S M ■■■■■■ ta R E BI

Sekamą subalos vakarų, spa
lių 30. įvyks Dr. V. Kudirkos 
I >i-ii ugi jos susirinkimas. Klvlc- 

vienas draugijos narys privalo

mas dalyvauti. Be draugijos 
reikalų, reikės dar pasitarti 
apie dalyvavimą rengiamoj de
monstracijoj, spalm 31 dienų.

—Narys.

: CUNARD LINE |
■ . ’ *1

■ • HAMBURGU ir LIEPOJŲ į
■ (LIBAU) J

per •
■ ANGLIJĄ , , S

Caroline...................................................Spalio 27
Aųuitania Lapkr. 23

Trečios klesos kainos:
i S

Hamburgu ..........  $125.00
Liepojų...........................?............................... $145.00

Pridedant $5 Karės Taxų.
Atsišaukite j arčiausią Cunard Agentūrų

■a ■ ■ a n b s n s a s s s na s o a a □ b a □ ee s h b a u s ta s s M s u □ 9 ■■

įvyko SLA. 36-tosios kuopos su 
brinkimas. Tenka [pažymėti, 
kad susirinkimas šaukta atvi
rutėmis, ir Naujienose buvo pa
žymėta, kad susirinkime daly
vauti privalo visi kuopos na
riai. Nadalyvausiems skiria
ma bausmės - po 50 centų. To 
neveizint, į susirinkimą atsilan
kė vos vienas trečdalys.

šis susirinkimas buvo svar
bus tuo, kad teko spręsti apie 
prieglaudos namo statymą ir 
rinkli musų organizacijos cent
ro sekretorių.

Diskiinijų metu vienus nurys 
pai'eiškč, kad musų-susivieniji

mas dažilu naudojamas tam, 
kad tautininkų politikos reika
lą “pušimis’. Kitas vėl, matyt 
artimas' paslariemsiems žmo
gus, griežtai užprotestavo, kad 
“tai neliesa.“

Renkant centro sekretorių 
balsai pasidalino sekamai: p-lė 
Jurgeliu te gavo 18 balsų, Ra
ginsimas — 38 ir Mažiukna 3.

Užtai, kad prieglaudos namą 
statyt Lietuvoj, paduota 44 bal-

Pradžioj susirlnkimp pirmi
ninkas pareiškė, kad bus vardo- 
šaukis. Kurie nedalyvavo, tu
rės užsimokėti bausmę — imi 50 
centų — prieglaudos naujo rei
kalams. Turbūt dižtuiua narių 
suliko mokėti j prieglaudos ton 
dą, kati nedalyvavo susirinki-, 
m e. šiaip ar taip, musų kuo
pos nariai truputį apsileidę.

iš Lietuvos?
Tankiausia, kiekviename laiške iš Lietuvos liud- 

j ni aprašymai vargų ir nelaimių.
Pasiųsk kiek pinigų jiems dabar, kad dar sunki 

• žiema neužstojo.
Pinigai sidnčiami per šį tvirtų valstljinį bankų, 

I nueina į. trumpų laikų.
Visas informacijas suteiks veltui p. Rapolas Ge

čas, prie langelio No. 4.

STOCK
YA^DS
STATE

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties i 
manę klausti patarimo .dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums geriuusj patarnavi
mą dol ’ *

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-ton gatvės; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S A pliekos

Temyldte mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos; 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po piety 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu* 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
formą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
We»t Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stata Sau
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Luaeitt 

Tol. Caoal 2562.
>"-■■■ .. .......... N

Tel. Yards 3654

STEBUKLINt;A PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos p:»- 

laikymui dvidešimts augštos rūšies Viktrolų (kai bar 
mųjų mašinų) už kurių 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 tikrų 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 sėklyčihi setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosime už pirmą 
•pa iuiymą, nes mes norilnc padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni.. Mes 
pri tūtom veltui j visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedėldieniais nuo

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

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

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

prisiųskit laišką, kad reikalaujate 
per C. O. D.

Pcter P. Urban, 702 W. 31 St., Chicago, III

Kaina $30.00

mašinos, o mes prisiusime orderį

Tel. Monroe 2804 * /

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

1115 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Prakalbos.
Spalių 22 d. erdvioje Wicker 

Park svetainėje buvo surengta 
prakalbos. Bengė jas IJetųviš- 
ka-Amerikoniška Kubų Išdirbi
nio Bendrovė. Prakalbų vedė- 
jasi paaiškinęs kokiu tikslu su
rengta prakalbos, perstatė kal
bėli audinio reikalų žinovą, p. 
J. Gudžiūną, kuris gale spalių 
mėn. apleidžia Jungt. Valstijas. 
Vyksta Lietuvon, kad pradėjus 
darbą—Bendroves reikalais.

Be kita p. Gudžiūnas nurodė, 
jogei Lietuvoj mes turime dar 
geresnę Ameriką nei čia, tik 
reikia mokėti tinkamai naudo
tis josios turtais. Jo žiniomis, 
tuo tarpu Lietuvos valdžia jau 
turinti supirktas apie penkis 
šimtus tūkstančių pūdų linų ir 
laukia progos išvežt visa tai į 
Angliją, jeigu neatsiras tokia į- 
staiga, kuri galėtų sunaudoti 
tai ant vietos. Jo apskaitliavi- 
niu, norint apdirbti tuos linus 
bėgiu vienų metų, reikalinga tu 
rėti septynis įtiksiančiu^ darbi
ninkų. Visa lai duotų , gryno 
pelno apie tris milionus dole
rių. Pelno, kuris, girdi, liktų 
patiems Lietuvos žmonėms.

Kalbėtojas ragino, kad Ame
rikos lietuviai būtinai suneštų 
savo skatikus vienon y.’eton — 
kalbamoji Bendrovei! — ir va
rytų pradėtą darbą. O lai pada 
ryti jie gali, ir dabar turi pui
kią progą.

Belo, skaityta laiškas, kurį at
siuntė Bendroves atstovai Lie
tuvoj. Atstovai ragina, kad 
Bendrove kuogreiČiausia orąde- 
tų savo darbą Lietuvoj — kad 
ir mažu kapitalu. Paskui val
dyba išdavė raportą. Iš jo pa
sirodė, kad Bendrovė jau gali 
pradėti darbą, šeri įlinkai ra
portu buvo pilnai patenkinti ir 
kaii> vienu balsu jį priėmė. Po

DidelIsBankas
ANT KAMPO

B AM

47th St. ir Ashland Avc.

Chicago.

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBINQ, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo isdirbėjų 
*»<x au paraiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokerio. Be jos nėra tikras. 
F. AD. RICHTER & C0., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Bastytai ir ftrfa&a taas
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

KJMTUMMtd rinkta veikiamoji direkei 
ja (?), kuri turės pradėti dar

kaip visa tai bus galima.
>—J. Zakarauskas.

SKERDYKLŲ DAR
BININKAMS.

Tel.: Boulevard 4568
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago. 

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

Lietuviai darbininkai, įsidomė
kite.

Daugelis darbininkų, dirban
čių gyvulių skerdyklose, dideliu 
iusidomojlmii laukia koks bus 
teisėjo Alchulcrio nuosprendis 
kai dėl algų. To nuosprendžio 
’aukia nelik Chicagos skerdyk
lų darbininkai, o ir visų kitų 
miestų, kur tik randasi gyvu-

TAISOME PEČIUS.
Susitaisyk pečių kol dar nesalta. 

Atliekame visokį sutAisymo darbą gra
žiai. Taipgi taisome “furnace”..

Reikalo pašaukit:
ELITE STOVE REPAIR W0RKS,

- 3311 So. Halsted St.
Tel.: Yatds 1299.

Klauskite “Dry Goods” krautuvėje.

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Artistiški Paveikslai
Nuo grynų, vyriškų ir moteriškių 

figūrų; didumo 5!6X8 colių; kaina 
$1.00 už 20; $4.00 už 100. Adresuoki
te šitaip:

VENUS NOVELTY MARKET, 
P. O. Box 109,. Cicero, III.

JDO YOU KNOW WHY -"2'* N'o One Who Hasn’t Been to Collegc Can Appreciate This?

Phouo Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
JEWELRY 
STORE

Deimantai, 
Laikrodžiai,

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Mrs. A. Michniewicz
AKUSERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
dn rodą viso
kiose ligose 
moterims ir
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

. i j Pfronc Cunul 257

IMI W„IBI|Į„ f,

DR. P; Z. ZALATORIS
• Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
/ piet. 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austi!) 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savn praktikavimą po No.

5208 \V. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

R*a. 1139 Ind-ipendcncrt Hlvd. Cklc4<t 
Taltphorm Vai* Bvran 694

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligi)

1 Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Pi ver 9693

į Valandos: 10—11 ty >; 2—3 po piel
! 7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, UI.
♦ Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viską, 
i 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, vS- 
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. Nedėliomis 
8 17 to iki G vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

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 W iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduato 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 gatvės

Telefonas: Drover 7042

Telephone Yards 1532

- DR. J. KULIS 3
M LIETUVIS ■
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M 
J Gydo visokias ligas moterų, vai- j 
” kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 2 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

H 3259 So. Halnted St., Chicago. ti 
aVMHIilMBMliMhliilfilBBI....  - - - ■ , ----- --- . . . __ _

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakarą 
......... ........... ■■■•

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street 
................... ■■■ ■

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18th St.

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 Iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
3325 So. Halsted St.. Chicago 1

tor ttiis pimu By fista



6 NAUJIENOS, Chicago, m. Seręda, Spalio 27 d., 1920
(Tąsa nuo 5to pusi.) Lietuviai darbininkai

lių skerdyklos. Jų tarpe rasi
me ylin daug ir musų draugų, 
lietuvių darbininkų. Kai kurie 
darbininkai* jau sako, kad “šį 
kartą tur būt jau nebegausime 
didesnių algų”, neS pdkeriai, 
girdi, nelik kad nenor padidinti 
algas, o gal bandys ir darbo die-

lų darbininkų organizacijos aš 
skaitau savo 
visa kaip gal
jau žinoma, klausinėjimas liu
dininkų, kurie stojo prieš teisė
ją Alchujerį, užsibaigė rugsė-

pereiga pristatyti 
na aiškiau.- Kaip

pusių advokatai pasakė baigia
mąsias kalbas. Bet yra žino
ma, kad rugsėjo 29 dieną sam
dytojai įteikė teisėjui Alschu- 
leriui reikalavimus, kurie suda
ryti peticijos formoj, kad butų 
atminyta tie patvarkymai, kur 
eina kalba apie aštonių valan
dų darbo dieną. Trumpai sa
kant, jie nori, kad butų įvesta 
10 valandų darbo diena. Be ki
ta jų |M‘ticijoj sakoma:

“Varde samdytojų mes nori
me paduoti savo reikalavimus, 
kurie seka: Patyrimas parodė, 
kad 18 valandų savaitė ir 8 va
landų darbo diena, kartu ganiu-1 
tuojant 10 valandų darbo, yra 
nepakankama tam, kad pramo
nė galėtų plėtotis be nuostolių. 
Samdytojams neleidžiama pra
ilginti valandas darbo.”

klausyti darbininku organiazei- 
joms, mažai ar nieku neprisi
deda prie kovos už savo gyve
nimo 1 pagerinimą, bet prie 
‘back pay“ tai j?e pirmieji...

! Draugai darbininkai ir dar
bininkes, dar turime laiko 
organizuok i mos! Susiorgani

zuokime pirma nei išgarsime 
tt išėjo Alscliulerio nuosprendį. 
Jeigu mes busimi* organizuoti, 
lai jokie nuosprendžiai mums 
nenugasdins. .Jeigut tas nuo
sprendis bus neprielankus 
nuims, tai musų organizacijos 
spėka suras tinkamų įmonių 
jam atremti. Mes tuomet ga
lėsime šitam nuosprendžiui pa
sipriešinti, taip kaip kad pada
rė mažosios John Egards sker
dyklos darbininkai, kuomet jų 
■.amdytojai ėmė samdyti pi
gius darbininkus (meksikie
čius), o senuosius mesti iš dar
bo. Jei, kaip vienas vyras, me
tė darbą ir į dvi dieni savo 
streiką laimėjo, lai buvo spa
liu 22 diena, šiais metais.

Taip įgalėsime padaryti ir

busime stipriai susiorganizavę. 
Todėl šiuo kreipiu visu lietuvių, 
dirbančių. skerdykolse, domę, 
kad jie nieko nelaukdami stotų

me. Demonstraciją rengia 
Friends of Irish l'reedom orga
nizacija.

Nušovė policistą.
Du nepažįstami banditai 

kar rylą aut vietos nušovė poli- 
cisą Exlwar<l Marpool. Žntog- 
žudybė atlikta prie Hamburg ii’ 
\Vestern galvių. Palcidusis į 
policistą šūvį banditas bėgda
mas tečiaus pametė savo kepu
rę. Vėliaus policislai jį pamate 
ir po ilgoko vaikymosi nušovė. 
Spėjama,

va-

kad lai esąs “senai 
s plėšikas,” .llolm 
arbą Jobu Karloįv.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Pranešimai

PRANEŠIMAI

L Kad bus mokama “laikas 
ir pusė” už viršlaiki, kuris skai
tysis tik išdirbus 54 valandas 
savaitėj, arba po 10 valandų 
vienos dienos darbo.

darykime tai pirma, nei sam
dytojai suspės patiesti mums 
savo tinklą. Belo, pranešu, kad 
lietuvių skyrius rengia du di
deliu masiniu susirinkimu, ku
rie įvyks lapkričio 2 ir 5 die- 
H )inis. ' Pirmas susirinki mos

tainej 16(M) S. Wood St., kaip
7:30 vai. vakare. Antrasai

paragrafas tartie patvarkyme, 
kuris buvo pravėsus kovo 30 d., 
1918 metais. Būtent, kad jo
kia kita mokestis negali būt iš
mokėta, jeigu darbininkams 
bus padidinta algos (langiaus 
kaip 36 dol savaitėj ir 1.1

Darbininkai pagalvokite, ką 
visa tai reiškia? Samdytojai 
reikalauja net to, kad butų pra
ilginta darbo diena, o ir to, kad 
jie galėtų sumažinti darbininkų 
algas, štai ką pienuoja samdy
tojai! Bet musų draugai dar
bininkai vis dar laukia, kada

(lapkr. 5) — p. Mickevičiaus 
setainčj 3210 So. Morgan St. 

ii* gi 7:30 vai. vakare. Bus geri 
kalbėtojai, kurie išališkins 
jums visą padėties rimtumą— 
lietuvių ir anglų kalbomis. Dar 
kartą, jeigu nenorite likti sam
dytojų vergais spieskitės sa
vo organizacijon! 'l ik čia jus 
busite saugus.

—J. P. Parkauskas.

Visų Lietuvių Ex-Kareivių 
dūmei!

Draugai Ex-Karciviai, į eiles!
Visi buvusieji kareiviai lietuviai, 

1 kurie tik šiai Kareivių organizacijai 
priklausote, iš visų kuopų atvykite į 
tam tikrą susirinkimą pėtnyčios va
kare, lygiai kaip 7:30 vai. kieme prie 
šv. Jurgio salės, Bridgeporte. Atei
kite paprastais rūbais, be uniformų. 
Čia bus kareiviška formacija 
parenkami gabesni kareiviai 
tokias vietas: Platoon leaders, 
leaders ir Guides. Be to, bus 
visos kitos instrukcijos kaip tvarky
tis laike demonstracijos nedėlioj, spa
lio 31.

I šį susirinkimą pėtnyčios vakare 
kviečiame atvykti taipgi ir visus ki
tus cx-kareivius, kad ir nepriklausan
čius šiai kareivių organizacijai.

Ex-Kareiviy susiformavimas Mark 
White Sųuare Parke ir daly- 

v u mas de inonst raci j o j.
Nedėlioj, spalio 31 d., bus didžiausi 

lietuvių demonstracija. Tatai visi ka
reiviai lietuviai, kairio tik tarnavote 
kariuomenėj, iš visos Chicagos ir apie- 
linkių susirinkite, uniformoms pasirė
dę, j Mark VVliite ■Sųuare Parką, Hal
sted ir 29ta gatvė, nedėlioj, spalio 31 
d., ne vėliau kaip 10 vai. ryto. Ten 
bus divizijos stotis, čia, visi susiri
kiavę, dalyvausime demonstracijoj. — 
Kareivių organizacijos vardu kviečia 
jus visus susirinkti ir dalyvaut do 
monstračijoj. — Joseph Elvikis, Seki*.

CHICAGOS LIETUVIŲ DEMONS
TRACIJA PRIEŠ LENKŲ VER

ŽIMAS! LIETUVON JVYKS 
SPALIO 31, 1920.

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

VISI CHICAGOS LIETUVIAI, BE 
SROVIŲ SKIRTUMO, DALYVAUJA! 
Kiekviena kolonija sudaro savo 

skirą diviziją, sekančiai:
I) Town of Lake, eiliuojąs! 

Emerald Avė, tarp 35 ir 33 gatv.
II) Brighton Park, eiliuojasi 

Auburn Avė., tarp 35 ir 33 gatvės.
III) Wcst Side, eiliuojasi ant Erne- 

raki Avo., tarp 31 ir 33 gatv.
IV) 18tos gatves, eiliuojasi ant 

Emerald Avo, 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 I

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 darbo!

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

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

______RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIEStO.

at

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU darbo prie finto jani- 

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

2728 Emerald Avė.
Chicago, TU.

antros lubos užpakalyj

PA J IEŠKAU Julijono Norkcvičiaus, 
vėliausia buvo Niagara Falls, N. Y. 
ir iš ten išvažiavp apie Lapkr. 11 
1918 m. Kas duos man žinią kur jis 
yra, tam paskiria dovaną. Mano ant
rašas :

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

R E I K 1 A DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA moterų ir mer
ginų skirstymui naujų bo- 
velninių skudurų.

Atsišaukite:
1100 W. 22nd St.

Vežėjai grūmoja streiku.

ir bus 
užimti 
Squad 
duotos

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI

PA J IEŠKAU, savo vyro tikro švo- 
gerio, Kazimiera Rapolavičia. Paeina 
iš Lietuvos, Šilalės parapijos. Pir
miaus gyveno Spring Valley, 111. mie
ste, bus jau apie 20-tas metas. Dabar 
nežinau, kur randasi.

Meldžiama atsiliepti nors jo sese
ris, Kaziunė Rapolaitienė, po tėvų 
Stungaitė, Juozafa Stungaitė, ir Vin- 
ciusė Stungaitė. Visos ir jos pirmiaus 
gyveno Spring Valley, III.

Prašau, atsišaukti jos pačios, arba 
kas kitas, greitai pranešti man, nes 
tui’iu svarbių reikalų. Kas pirmiaus 
praneš, tam paskiria ir dovanų, viso 
$5.00.

Ant šio antrašo:
MRS. MARY STUNGIENŪ, 

5311 So. 33rd Str.
So. Omaha, Nebraska.

REIKIA moterų. Augš- 
čiausios mokestįs. Atsišau
kite tuojaus.
FRANCIS HUGHES CO.,

21st & Loomis Sts.,

REIKIA merginos prie abelno na
mu 
$12

darbo, šeimyna maža, mokestis 
į savaitę, kambaris ir valgis. 
Atsišaukite tuojaus.

3540 So. Halsted St.
Ant antrų lubų. Klauskite 

Misevičiutės.

REIKIA patyrusių šoko
lado sėmimui moterų. Gera 
alga, nuolatinis darbas.

Atsišaukite: 
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

Koseland. — Draugystės D. L. K. 
Vytauto No. 2 nepaprastas susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, spalių 29, kaip 
7:30 v. v. Chas. Strumilo svetainėj. 
Visi nariai prašomi atvykti laiku, nes 
turime labai svarbų reikalą.

— A. Grehelis, Rašt.

jiems bus padidinta algos ir ka 
da jie gaus savo “back pay”... 
O apSe tai, kad samdytojai ka
la dėl jų naujus vergijos pan
čius, retas tepagįalvo/ja. Ne
smagu, kad turiu kalbėti apie 
lietuvius, bet esmi priverstas.

kaiminius, tai netoli šeši Ink
ste učiai prekių išvežiotoji], 
priklausančių Chicago Chau- 
ffeurs, Truck Drivers and Hel-

po 10 dol. savaitėj.

Harvey, III. — Dideles Prakalbas 
rengia LSS. 228 kuopa pėtnyčioj, spa
lio 29 d., salėj po No. 15639 S. Hal
sted g-vė. Pradžia kaip 7:30 vai, va
karo. Kviečiame skaitlingai dalyvaut.

Po prakalbti bus visuotinas pasita
rimas apie dalyvavimą nedėlioj, spa
lio 31, milžirtiškoj Chicagos ir apie- 
linkiij lietuvi!} protesto demonstraci
joj prieš Lenki} pastangas pavergti 
Lietuvą. — Komisija.

PAJIEŠKAU savo vyro Leono Mon
kevičiaus ir keturių vaikų: Barboros, 
Rozalijos, Stanislovo ir Petro. Jie da
bar esanti Lietuvoj, nuo karės pabai
gos da nuo jų negirdėjau. Gyveno 
Tauragėj, o dabai* buk gyvenąs Šila
lėj. Malonėkit jis pats atsišaukti, ar
ba kas žino kur jis yra pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga ir atlyginsiu 
už visus klapatus.

PRANCIŠKA MONKEVIčIENfi 
1739 So. Halsted Str.

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikia

A. M. KAITIS
REGISTRUOTA AKUŠERĖ

Su daugelio metų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gimdymo ir 
kitų moteriškų ligų.

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

Palaukite, kol p. Clyne “užpro- 
vys“ savo kanuoles.

Iki šiol dėl “viskės skandalo” 
kalbėjo policijos viršininko pa
dėjėjas Alcock, pats policijos 
viršininkas Garrity, valstijos 
prokuroras Hoyne ir tūli justi
cijos departamento valdininkai.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. ren
gia dideles prakalbas, pėtnyčioj, spa
lių 29, Liuosybės svetainėj, kampas 
Kedzie Avė. ir 39 PI. Pradžia 7:45 v. 
vakare. Kalbės draugai K. Gugis h* 
P. Dubickas. Visi kviečiami atsilan
kyti. — Kp. Komisija.

PAJIEŠKAU A. Kalažinskicnės, 
apie 40 m. amžiaus ir labai didelio au
gio. Ji išvažiavo neužsimokėjusi už 
mano padarytus jai dantis. Girdėjau 
gyvena Detroįt, Mich. Kuris pirmas 
praneš jos gerą antrašą, gaus gerą 
dovaną.

DR. A. P. GURSKIS, 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Trimerių prie automobilių 
žieminio išdirbinio. Gera mo
kestis, geros darbo išlygos.

Atsišaukite:
BiRD — SYKES CO. 
2215 Michigan Avė.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman-
to špilka. Ateikit tuojaus, galite
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

UŽ STORAGE LešAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

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

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

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

. PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Rcsidencija: 1922 S. Kedzie Avė.

SVARBI NAUJIENA

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

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

raščiii žiniomis, jis jau “provi- 
jąr,” savo kanuoles. Keli liudi
ninkai buvę pašaukti ir... iš
klausinėti.

LS’S. 4 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, spalio 28 d., 7:30 
vai. vak., Fellovvghip House, 831 W. 
33rd Place. Draugai ir draugės, bu
kite visi laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. Kviečiame atvykti ir 
musų būrin prisidėti tuos draugus, 
kurie sutinka su socialistų principais.

— Org. A. F. Kazlauskas.

PAJIEŠKAU savo vyro, My
kolo Gražio, keli mėnesiai atgal, 
kaip apleido mano. Paliko ma
ne varge ir nuliudime, su mažu 
kūdikėliu, apie 14 mėn. senumo.

Paeina iš Lietuvos, 6 pėdų 
augSčio, juosvi plaukai, mėlynos 
akjs, linksmaus budo, jaunas. 
Mykolai Gražį, kur randiosi, 
prašau sugrįžti, nesusipratimus 
viens kitam dovanosime, ir gy
vensime laimingai.

Merginos kitų kolionijų, pra
šau apsisaugoti nuo tokio vaiki
no, kad ir jumis nesuvadžiotų

REIKIA pirmos klesos barzdasku
čio. Mokestis nuo $40 iki $50 į sa
vaitę. Darbas ant visados.

DAN & WALTER CO. 
514 Mocn Avė.

Rockdale, 111.
Joliet 4903.

Nemokėk augštas kainas 
už rakandus krautuvėse, bei 
už senus— sulužusius— stu- 
bose, bet gauk tiesiai iš dirb
tuvės naujus ir už pusę kai
nos pigiau. Galite gauti sek
lyčios setų, lovų, gramafo- 
nų, karpetų ir daugybę kito
kių stubos daiktų. Matyti 
galima vakarais.

K. BALTAS, 
708 W. 30th St.

Tek: Yards 2455.
AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA 7 pasanžierių auto
mobilius, Mitchell išdirbinio, labai pi
gini; karas labai gerame stovyje. Kam 
reikalingas malones atsišaukti.

P. P. JUKNA, 
5701 S. Ada St., 

Tel.: Normai 3910.

rel

$75,00 kambaris ir valgis. Atsi
šaukite prie 
riaus.

CHICAGO 
51st &

viršiausio inžinie-

BEACH IIOTET 
Cornell Avė.

įveli, paskui ga- 
savo kanuoles

Cbicagoj, ačiū dievams, 
devynios galybes.

žibus

Mirė elevatoriaus vagone, 
tyniasdešimts metų am- 
senelis, sakoma VVilliams 
vakarhnnai pasimirė vie- 
clcvatorių linijos vagone, 
Marsht’ield avė. stoties.

North Sidės Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
ketverge, 28 d. spalio, Viešo Knygy
no svet., 1822 Wabansia Avė. Atsi
lankykite *visi delegatai, nes reikės 
rinkti darbininkai busimam koncer
tui, kurs įvyks Nedėlioję, spalio 31 d., 
Schoenhoffeno svet., N. Ashland Avė. 
ir kampas Mihvaukee Avė. Taipgi 
yra ir kitų svarbių reikalų.

— F. Prusis, Sekr.

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po p»*tų iki 9 vakar*

Vieni tyrinėja, kiti vagia, 
/aldininkai turės naujo 
iabo.” Būrys apsiginklavu- 

Chicago. I šių banditų vakar pavogė tris 
______ |šimtus dėžių degtinės, viso, sa

ko, už apie šimtą tūkstančių do
lerių. Degtinė pavogta iš Van

I'idelis Masinis Mitingas Vcstsaidės 
Lietuvių kolonijos įvyks ketverge, 28 
<1. spalio, 7:30 v. v., M. Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23 PI. Meldžiam visus 
atsilankyti. Komisija duos savo pra
nešimą apie demonstraciją, 31 d. spa
lio, 7th Regiment Armory. Įžanga į 
salę dykai. Vcstsaidės Liet, kolonijos

• Komitetas.

REIKIA vyrų dėl abelno dar
bo į senų popierų šapą. Gera alga 

REPUBL1C WASTE
PAPER CO.,

626 W. Taylor St..
Kampas Desplaines St.

NAMAI-žEMe.
EXTRA PARDAVIMAS labai 

gero bizniško (su saliuno) namo. 
Namas 4 pagyvenimų. Pardavi
mo priežastis, savininkas turi du 
bizniu. Norinti įsigyti savastį su 
bizniu, nepraleiskite šios progos, 
nes retai panaši pasitaiko. At
sišaukite:

1337 So. 49th Avė.
Cicero, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas labai geroj 

vietoj arti dirbtuvių. Kartu su saliu- 
' nu parsiduoda pianas, elektro pumpa, 
' registeris, paveikslai ir užkandžių 
kambaris. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

3157 So. Ashland Avė.

sandėlio, 118 \V. Lake gatvėj. 
Banditai nepagauti.

Brighton Park. — LDLD. 104 kuo- ' 
pos (reorganizuotos) susirinkimas 
įvyks seredoj, spalių 27, p. Pociaus ( 
svetainėj, kampas Kedzie ir 38 PI. ■ 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai, su
sirinkite paskirtu laiku ir tie, kur no- 1 
rite įstoti į kuopą. Metine mokestis ■' 
tik $1.00. Įstojimo mokesnių neima
ma. — LDLD. 104 kp. Valdyba.

šitai yra paveikslas abiejų: 
mano ir jo, kada šliubą ėmėme, 
kur dabar prasišalino. Kur tokį 
vyrą patėmysite, duokite man 
žinią, už ką busiu dėkinga. Kas 
pirmas praneš, tam duosiu do
vanų $20 dol.
Adresas: ANNA GRAŽIENE 

3504 U Str.,
So. Side, Omaha, Nebr.

PARSIDUODA saliunas 
geroj lietuviu apielinkėj. 
Priežastis pardavimo aplei
džiu miestą. Atsišaukite.

3301 So. Morgan St.

Demonstracija MacSwiney 
pagerbimui.

Ką-tik atėjo
Lietuvos “Socialdemo

krato” No. 22
Kaina numeriui 5 centai 
gaunama “Naujienose”.

žadama surengti didelę de
monstraciją, kad pareiškus pa-

Irlandų dar-
MacSvviney.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choras 
laikys repeticijas kas ketverge vaka
rą Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
g-ve. Visi Choristai malonėkite susi
rinkti ir daugiams narių atsivesti se- 
kamon repeticijon, kuri bus ketverge, 
Spalio 28 d. — Org. F. Mazola.

PĄJIEŠKAU savo tėvo Jono Over- 
lingo, iš Lietuvos paeina, Kauno rėd., 
Raseinų apskr., Žvingių par. Dirbda
vo miškuose. Kas jį žirą) malonės 
pranešti, arba jo paties meldžiu atsi
šaukti. Yra labai svarbus reikalas.

PRANAS OVERLING1S, 
3346 So. Halsted St.

PARSIDUODA du mažai vartoti pe
čiai, verdamas ir šildomas. Pardavimo 
priežastis, apsigyvenimas apšildomuo
se kąmbaruose. Atsišaukit:

3231 So. Emerald Avė.
ant antrų lubų iš užpakalio

garbos mirusiam
buotojui Terence
Po demonstracijos bus didelis
masinis susirinkimas Caliseu-

Nikodemas Radavičius
Atsišaukiu į savo pažįstamus gyve

nančius Chicagoj ir apielinkėje. Aš 
_ . " _ „_j ant 10 .dienų. 

Visi lo-į Paeinu iš Nerindaičių, Telšių apskr.
1 3249 3o. Halsted St.,

Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, 
gera vieta. Labai pigiai. 
Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

5301 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO.
Mūrinis namas, 4 fintai, karšto van

dens šiluma, moderniškas. Remia $125. 
į mėnesį. Prekė $11,000.

Mūrinis namas, 3 fialai, šildoma pe
čiais, moderniškas. Preke $7,500.00.

2 mūriniai namai, 4 f kitai, šiluma 
F. H. moderniškas, renda $110 j mė
nesį. Prekė $10,500.

Atsišaukite:
EVALDAS & PUPAUSKAS 

840 West 33rd Street 
Yards 2790 

-----------------------------------------------įt—-----------------------------------------------------

PARSIDUODA — gera Farma, la
bai pigiai, 147 akrai, ar gal kas turi 
namą ant mainymo. Minima Farma 
randasi Black River Falls, Wisconsin. 
Atsišaukite

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39 St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO.
Nauji puikus muro namai po 

5 kambarius su augštu skiepu. 
Puikiausi įtaisymai. Kaina $9,- 
950.00 — įmokėti $1,000, o liku
sius po $80.00 į mėnesį; rendos 
neša $80.00. Viršutiniai flatai iš-

Chicagos Liet, vyrų choro repetici
ja (lošėjų) bus ketverge, spalių 28, 
kaip 7:30 v. v. Mark White Square apsigyvenau Cbicagoj 
parko svetainėj, inžinruime. 
Sėjai prašomi atvykt laiku.

—» Valdyba,

PARSIDUODA galiūnas, 
gerai biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1445 So. Halsted St.

_ NAMAI-žEMfi____
EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA trijų flatų mūrinis 
labai gražus namas, Cicero: trijų aug- 
štų, cemento skiepas, ant augšto daug 
vietos, ruimingi porčiai iŠ abiejų pu
sių, žodžiu, labai parankus gyvenimas.

Norintieji įsigyti nuosavybę, nepra
leiskite šios progos. Greit parduosiu, 
nes tuoj išvažiuoju Lietuvon. Pigiai 
parduosiu. Savininką galima matyt 
ant 1-nių lubų, nedalioms iš ryto iki 
12 ir vakarais iki 7. Atsišaukite ant 
šio antrašo:

1312 So. 48th Ct.,
Cicero, III.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro .................................... $275

akro .................................... $425
1 akras .................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusiplrki 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 budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W.. l«th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

ANT PARDAVIMO, parduo
da savininkas už didelį bargeną 
— namą, 3759 Loive Avė. 4 
flatą 3 ir 4 kambarių ir vienas 
5 kambariu. Privalėtu pama
tyt, kad apkainavus. Taip ge
ras, kaip naujas. Atsišaukite 
pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 
264.

MOKYKLOS
■* *,,***ir*-*****,*l*-**l*-********^*r

MA5TER
5YSTEM

Vyrų ir Motery Ruby 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, ą 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

IŠSIMOKINK BARBER1 AVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokini- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninj 
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.

f VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

1 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos jĮingt. Valstijose.
I Moko Siuvimo,* Patternų Kirpi- 
! mo, Designing bizniui ir namams. 
! Vietos duodamos dykai, Diplomai.

Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 

j reikalaukit knygėlės.
I Tel. Seeley 1643.

SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdšm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei- 

Į tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
tnokinanties.

i Nat. School of Garment Designing 
Rootn 823, 74 W. Washington St.

MOKYKLA »
Angliškai išmokiname ateivius pa- 

I sikalbėjimo metodą.
I •

Atsišaukite: $
LOUIS & CLARK UNIVERSITY

537 So. Dearborn St.
Tel. Wabash 7224.

AMERIKOS LIETUVIŲ

| Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste-

rendavoti po $40.00 mėnesiui, nografijos, typewriting,, pirklybos tei- 
T> . . , . , ... n .1 šių, Suvienytų Valstijų istorijos,Pasiskubmklt, nes tik (> namai abelnos istorijos, geografijos, politi- 
teliko ir turi būti parduoti į sa-|kin6s ekonomijos pilietystčs, dailia- 

.. . .. rasystžs ir tt.
vaitę laiko. Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki

P. K. KARLSON, 
3827 Archer Avė.

4 valandai po pietų. Vakarais nuo (5 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

1


