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30,000 Lietuviu dalyvavo demonstracijoj
Surinkta 9,000 dolerių aukų
Dalyvavo daug buvusių kareivių

Lenkai ryžosi apsupti Kauną
Protestas prieš lenku 

imperialistus.
Minios lietuvių vakar buvo už

tvenkusios Chicagos gatves; 
“didžioji spauda” tyli.

CHICAGO.— Tūstančiai 
cagos lietuvių vakar išėjo 
vesna, kad tuo pareiškus

pranešimą, kad “ryto Chicagos 
lietuviai rengia demonstraciją.” 
Visi kiti — nė to. O po demons
tracijos? Naktinėse vietos didla- 
pių laidose nė žodžio. Well, well 
— gal dar šiandie... Bet tai ir 
nesvarbu. Tai tik dar kartą pa
rodo, kad svetimais pasitikėti 
neišpuola. Lietuva tegali pasiti
kėti tik pati savim — sava liau
dimi.

Svetainėje.

Chi- 
gat- 
savo 

protesto prieš neįsotnamus len
kų imperialistus, kurie pasigro
bė Lietuvos sostinę Vilnių ir da
bar ryžasi pavergti visą Lietu
vą. Kaip antrą valandą po pie
tų Bridgeporto lietuvių kolonija. 
buvo užtvenkta skaitlingomis i K‘ment Ąrmory svetainę, 
miniomis žmonių — vyrų, mote- I 
rų ir vaikų. Tarp demonstrantų 
matėsi ir senų-žilų senelių. Ėjo' 
jie kartu su jaunaisiais, tary-Į 
tum užsimiršę apie savo 
galvas” ir “senus kaulus, 
rimtai, stipriai, 
Kiekvieno akyse, 
senoj buvo gilima sumatyti vie
ną ir tą patį — mes ne vergai, 
mes patys norime spręsti savo Ii- ( 
kimu. Laukan iš musų krašto Savičius, 
plėšikus!

Demonstracija buvo tvarki ir 
įspūdinga. Pirmose demonstran
tų eilėse ėjo buvusieji lietuviai 
kareiviai, tie, kur dar nesenai» 
kovėsi, kad išlaikius “pasaulį 
demokratijai.” Tai “demokrati
jai,” kuri dabar “užmiršo” jų 
gimtąjį kraštą, plėšiamą ir te- 
riojamą pasvaigusių želigowskio 
gaujų... Kareivių buvo nemažiau 
kaip šeši šimtai. Visi jie apsi
rengę uniformomis.

Maršavimas prasidėjo nuo 
Emerald gatvės. Kol paskutinės 
demonstrantų eilės perėjo Eme
rald gatvę, išėjo apie pusantros 
valandos. Demonstrantų eilės 
buvo stipriai suglaustos. Kiek
vienoj eilėj buvo, aplamai imant, 
po šešis-septynis žmones. Mar
šavimas buvo gan spartus. Į mi
nutę galėjo praeiti nuo 250 iki 
300 žmonių. Taigi demonstran
tų, ėjusių eilėse, galėjo būti apie 
dvidešimt trįs tūkstančiai. 
Tai tik ėjusieji eilėse. O kiek 
buvo tų, kurie ėjo šalygatviais ? 
Jų buvo nemažai. Beto, kiek bu
vo su automobiliais? Tūli sako, 
kad jų galėjo būti bent keli tūk
stančiai. Automobilių buvo pil
nos visos aplinkinės gatvės. Iš
karto buvo manyta, kad jie ga
lės važiuoti tom pačiom gatvėm, 
kuriom maršuoja pėstieji. Bet 
tai padaryti pavyko tik iš dalies. 
Didelė didžiuma, automobilių va
žiavo visai kitomis gatvėmis, 
nes jiems nebuvo vietos. Taigi, 
imant visa kartu, vakarykštėj 
lietuvių demonstracijoj dalyva
vo nemažiau kaip trįsdešimts 
tūkstančių žmonių. Tokios de
monstracijos Chicagos lietuviai 
dar niekuomet nėra turėję.

“Didžioji spauda” tyli.
Tai yr$ nemenkos svarbos 

įvykis, ypač tai spaudai, kuri 
mėgsta užpildyti savo skiltis < 
įvairiomis “naujausiomis žinio-1 lomosičs Lietuvos’ dalimi”...Į 
mis” — didžiuliams vietos dien- Stiprus juokas ir aplodismentai, 
raščiams. Bet šį kartą musų ' Prof. Merriam tečiaus tikisi, 
“didžioji spauda” apie tai nuty-'kad “galbūt neužilgio musų

Praėjus paskutinėms demons
trantų eilėse, aplinkiniais ke
liais patraukiau į Seventh Re

čiu 
j tas pat, kaip kad Bridgeporte: 
i minių minios. Vieni dar laukia 
i progos, kad “gal dar įeisime,” 
Į kiti grįžta atgal. Parodęs savo 

aš dar dasigavau kur 
Kaip buvo su pasiliku- 

nežinau. Aišku tečiaus, 
Ji

žilas'žcnklcl!
Ėjo I reikia- 

energingai.!slals 
kiekvieno ei- I kad svetain®n Jie nębeįėjo.

- i jau buvo kupina.
į J Neužilgio prasidėjo prakalbos. 

Susiriųkimo vedėjas, p. Hertma- 
pirmiausia pristato 

kun. Pakalnį. Tai jaunas, ener
gingas kunigas. Kalba apie tai, 
kas lietuviams, kaipo tautai, 
teko pergyventi būnant po ca- 
cų jungu ir kokių sunkenybių 
jiems reikėjo pergyventi didžio
jo karo metu. — Lietuvos žmo
nių balsas atsiliepė musų širdy
se, — sako jis. — Atidėję savo 
partinius barnius mes - susirin
kome čia, kad pakėlus savo bal
są prieš tai, kas dabar dedasi 
musų gimtajam krašte, 
dėsnio 
turėjo, 
paskui 
nėra, 
“broliai lenkai, 
atimti mums musų laisvę, 
begėd ingai 
prižadus ir vėl užgrobė Vilnių. 
Ar lenkai nežino, kad Vilnius 
yra musų sostinė? kad tenai vi
sos brangios mums šventyklos? 
kad tenai musų kultūros cent
ras? Jie žino, žino, bet to ne
veizint elgiasi taip, kaip kad 
anas žmogžudys... Lietuva išliks, 
Vilnius turės būt musų. Lenkų 
pusėj spėka, bet musų pusėj 
teisybė, o ji nepargalima. Kalbė
toją palydi triukšmingi aplodis
mentai.

Skau- 
įžeidimo Lietuva dar ne

slėgė mus rusai, slėgė 
vokiečiai. Jų šiandie ten 
Dabar Lietuvon laužiasi 

Jie kėsinasi 
Jie

sulaužė visus savo

ma Valstybe. “Tegyvuoja ne
priklausoma Lietuvos respubli
ka!” baigia jisai. Didelės ova
cijos.

Kalba Naujienų redaktorius, 
d. P. Grigaitis. Jo kalbos tonas 
—kitas. Ir jis smerkia lenkų 

j želigovvskius (kuriems geriau 
tiktų žulikowskių vardas). Bet 
čia jau kalbėtojas nurodo, kad 
negeresni yra ir tie, kuriuos 
daugelis iki šiol skaitė esant sa
vo prieteliais — didžiųjų valsty
bių imperialistai. Jie faktinai 
remia plėšikus lenkų želigows- 
kius. Jie atiduoda jiems Vilnių 
ir kitas Lietuvos teritorijas. 
Anglija, Francija ir kitos didžio-, 
sios valstybės — ve kas sto-, 
vi už plėšikų želigovvskių nuga-> 
ros. Kalbėtojas todėl kviečia 
susirinkusius protestuoti ir prieš 
juos. Klausytojai ilgai ir trink-, j lenkų mokyklas eiti, 
šmingai ploja. Kartu tečiaus' 
kalbėtojas nurodo ir tai, kad (
delei želigowskių ir jų padėję- True translation filed with the post- 
jų klastos nėra reikalo nusimin-, 
ti. Lenkų mperialistų banditai 
turi sau užtarėjų tik saujalę 
tokių jau paplėšailų kaip ir jie. 
Milioninės tų valstybių liaudys, 
kurias sužadino didžiojo karo 
gaisrai — ne su želigowskiais.
I jas, į liaudis, todėl mes priva
lome kreiptis, — ten j ieškoti 
sau padėjėjų. Ir ten mes juos 
susirasime. Kalbėtoją palydi ilgi 
ir stiprus aplodismentai.

Surinko devynis tūkstančius 
aukų.

Grigaičiui baigus kalbą 
mama protesto rezoliucija, 
išspausdinta kitoj vietoj) ir ren
kama aukos. Nors dėl didelio 
publikos susigrūdimo nevisus 
buvo galima pasiekti, bet, kaip 
vėliaus teko sužinoti, surinkta 
daugiau kaip devyni tūkstančiai 
dolerių. Aukos, rodos, tuoj pa
siųsta) Lietuvos Misijai, kuri jas 
persiųs Lietuvon.

Kalbėjo dar keli kiti kalbėto
jai, jų tarpe ir žydų. Jų tečiaus 
neminėsiu: jie pasakė maždaug 
tą patį, kaip kad pirmesnieji 
kalbėtojai.

Visa užsibaigė gan gerai. Be
je, gal butų buvę dar geriau, jei 
tvarka butų vesta lietuvių, o ne 
anglų kalba. Daug mat buvo ir 
tokių, kur tos kalbos nemoka, o 
todėl “viename punkte” publikai 
kažkas nykštelėjo... Bet tai 
mažmožis.
Susirinkimas užsibaigė apie sep
tintą valandą vakare. — Rep.

—————— 1 1 1 "t——_ .n "".IĮ- — —■  ——“

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 1, 1920 master at Chicago, 111., Nov. 1, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Vilniaus žydai nenori 
lenkų.

as requircd by the act of Oct. 6, 1917

Oficialus Liet vos žinios
Oelei tinkamų žinių platinimo

prii

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviu frontas 
sulaužytas?Pasirodo vyskupas Fallows. 

Kalba povaliai, nevisai galima 
suklausyti. Nestebėtina: svetai
nė didelė, o kalbėtojas — žilas 
senelis. Sumini šį-tą apie didįjį 
karą. Pareiškia savo simpatiją 
lietuviams ir užbaigia.

Kalba kun. Briška, padainuo
ja p. Pociaus vedamasai choras, 
vėl anglas — šį syk prof. Mer
riam. Jisai ironingai pašiepia,- ... - .
Washingtono ponus, kurie iki, silaužusi per lietuvių frontą, 
šiol dar laikosi tos nuomonės, I Želigovskio kariuomenė d*- 
kad Lietuva, tai “nedalomosios, lanti pastangų, kad apsupus 
Rusijos” dalis, “šitaip protau-| Ka,inQ- 
jant,” sako jis, “tečiaus butų ' ” ““

.. . ,. . , ... , True translation filed with the post-
gahma pasakyti ir kitą ‘tiesą, master at Chicago, III, Nov. 1, 1920 
būtent tą, kad Rusija yra ‘neda-Į »s reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Sako, Lietuvos valdžia išsikėlė 
į Šiaulius.

želigowskio gaujos norinčios 
apsupti Kauną; Lietuvos val

džia keliantis į Šiaulius.

RYGA, spalių 30. 
vos valdžia evakuoja 
kad (persikėlus į Šiaulius, 
pasekmė to, kad generolo ŽeL 
goxvSkio insurgentų Kirmija pcr-

Tik kaikurie turtingieji žydai 
sakosi jiems geriau butų lenkai.

VARŠAVA, spalių 30. — Pa- 
derd\vskio organo “L___  __

pollla” korespondentas turėjo 
pasikalbėjimą su Abramovičių, 
dabartiniu Vilniaus “premieru” 
ir generolo Želigovskio pirmą
ja ranka. Abromovičiiis prisi
pažinęs, kad Vilniaus žydai ne* 

?ik kaikurie 
esą pareiškę, 

būt su- 
ne kad su 

Žydai taip nekenčiu

turtingieji žydai 
kad jie norėtų geriau 
rišti su Varšuva, 
Kaunu.

i lenkų, kad nei savo

master at Chicago, III., Nov. 1, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Bolševikai suėmę 
Semenovą.

Bėgęs iš Čitos ir patekęs 
nelaisvėn.

LONDONAS, spalių 30. — 
Maskvos bevielinis pranešimas 
sako, kad nereguliarinė kariuo
menė, Siberijoj, suėmusi anti- 
bolševistinį kazokų vadą, gene
rolą Senienovą. Jis bėgęs iš Či
tos, kur randasi Jo kvatera. Bet

Ii ant žemės, ir čia jisai tapo 
suimtas.

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., Nov. 1, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Vrangelis jau rengiasi — gintis.

{ (Nuo Lietuvos Informacijų Biuro) 
WASHINGTONAS.

j die, spalių 29 d 
no per Lietuvos pasiuntinį Tiš- 

Rzecz Pos- kevičių, Londone, štokios oficia
lus žinios, datuotos spalių 26 ir 
27 dienomis:

į Lenkai nepaliauja koncentra- 
• vę savo kariuomenių Vilniun. 
Kariuomenės dalys ir amunicija 
kasdien gabenama iš Lenkijos.

Visuotina mobilizacija Lietu
voje ena ir grieštas pasiryžimas 
ginti savo krašto nepriklauso
mybę matomas visoj šalyje. Kai 
kur dagi seneliai kunigai stoja 
į Lietuvos armiją.

Kad užkirtus kelią platinimui 
melagingų ar pramanytų žinių, 
Lietuvos Vyriausybė pareiškia, 
jog nėra vokiečių, kurie butų 
įstoję į Lietuvos armiją ir kad 
mažos kuopos, kurios buvo pa
rėjusios per sieną apie Eidku- 
nus buvo nuginkluotos ir grąžin
tos atgal. Tiesa, betgi yra, kad 
didelis skaičius lietuvių laisva- 
norių iš Klaipėdos krašto įstojo 
į musų armiją. Visi dabar leid
žiamieji gandai apie naują vo
kiečių invaziją Lietuvon yra be 
jokio pamato.

Lietuvių apgyventame Vil
niaus apskrity, lenkai, jį dabar 
pasigrobę, įvedė teroro viešpa
tavimą. Užregistruota daugybė 
faktų nežmoniško apsiėjimo ir 
plėšimo. Daugelis kunigų smar
kiai lenkų sumušta; vienas tapo 
pakartas, kitas sušaudytas. —

Sian-
gauta iš Kau-

[Iš Liet. Informacijų Biuro.]
WASHINGTONAS. - Kas

dieninėj didžiulėj Amerikos 
angių presoj mes retai teužtin
kame žinių, kurios džiugintų ir 
linksmintų lietuvio sielą. Daž
niausiai visuomenės žiniai pa
duodamos ir net į romelius de
damos tokios žinios, kurios ga
li iššaukti nepasitikėjimo lietu
viais, parodo jų nesusiorgani- 
zavimą Kirba jų palinkimą tai 
prie bolševikų, tai prie vokie
čių. Ir todėl rašoma apie tai, 
kad tarp lietuvių įsivyravusi 
baisi baimė, kad ant jų Želgow-

vežimų ginklų ir net pačių ka-

tuvos; minima apie tai, kad 
lenkai ir geležinkelį nuo Varė
nos link Vilniaus yra pataisę ir 
lietuvius atstūmę ir tt. Visai 
sąmoningai platinamos žinios, 
kad tik visuomenę nuo lietuvių

žinių

Costello sugrįžo

- Lietu-
Kauną,

Tai

_______ _____ __________ _ _ VARŠAVA, spalių 30. — čia
Įėjo. Iš vietos dienraščių, rodos, | valstybės departamentas” šitą vaikščioja girdai, kad Lietuvos 

ir pripa-| valdžia iš Klouno išsikėlus į 
trumputį I žins Lietuvą esant nepriklauso- Šiaulius.

: vienui-vienas Evening Post, savo klaidą atitaisys 
batos laidoj įdėjo

Lietuvos šmeižtas. Apie Lietu
vos padėtį dabar mažiausiai du 
kartu į sąvaitę gauname oficia
lius pranešimus musų valdžios 
per Londoną iš Kauno. Talpin
kime tas žinias, reikalaukime, 
kad tos teisingos žinios butų ir 
vietos laikraščiuose anglų spau- 

, dos paduodamos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 1, 1920 
as reęuired by the act of Oct. G, 1917

Padėtis Rusijoje rusti.
Gyventojai rengiasi sukilti 

prieš bolševikus.

PARYŽIUS. spalių 30. — 
Vakar naktį čia paskelbki pati- 

I ketinu žinių, jogei padėtis Ru
sijoj yra rūstesnė nei kada nors 
pirma. Visur žmonės reiškia 
griežto karingumo linkui tary
bų valdžios. Sakoma, kad Mas
kvoj paskelbki karo stovis ir 
kad Maskvos raudonojo garni
zono komanduotoji! paskirta 
generolas Diezuiinskis, kuriam

dymą sukilti — kad ir dėlto 
reikėtų pralieti daugybę krau
jo.

Pranešam?* apie sukilimus 
prieš bolševikų komisarus vi
soje eilėje miestų ir kaimų. 
Taipjau gaunama, žinių apie 
tai. k.;;’ kaimiečiai žudo boišc-

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 30. — Gautomis šiandie ži
niomis, generolas Vrangelis, 
anti-'bolševikų vadas pietų Ru
sijoje, rengia savo linijas klū
kiamam bolševikų armijos 
puoli n Viii. Generolas Vrangelis 
turėjo apleisti Orienkovą, bet 
vistiek atmušo bolševikus, ku
rie bandė persikelti per Dniep
ro

Anglų valdžia buvus priversta 
grąžinti dalį dokumentų.

upę ties Aleski.

NUBAUDĖ DU 
KOMUNISTU.

Ferguson ir Ruthenberg nubaus
ti nuo 5 iki 10 metų kalėjiman.

NEW YORK, spalių 31. — 
Vakar čia sugrįžo laivu Aųuita- 
nia Federuotosios Presos redak
torius E. Costello, kurį Anglų 
valdžia buvo įsakius deportuoti. 
Costello praneša, kad, Anglijos 
socialistų vadui Hendersonui pa
dedant, jam pavyko atgauti dalį 
dokumentų, kūrins buvo pasi- 
gTobusi Anglų policija.

Costello padaręs sutartį su 
Vokietijos darbininkų spaudos 
agentija, kuri per Federuotąją 
Presą aprūpiną žiniomis šios ša
lies darbininkų spaudą.

NEW YORK, spalių 31. — 
Užvakar čia užsibaigė byla dvie
jų komunistų partijos narių, 
Isaac E. Ferguson ir Charles 
E. Ruthenberg. Jiedu kaltinta 
dėl peržengimo įstatymo apie 
”kriminalę anarchiją.” Abudu 
rasta esant kaltais, ir teisėjas 
Weed ant vietos paskyrė bausmę 
— nuo penkų iki dišimts metų 
valstijos kalėjimam

Ir Ferguson ir Ruthenberg ka
daise buvo Socialistų Partijos 
nariai. Kada partijoj įvyko sky- 
limas, jiedu nuėjo j komunistų 
partiją.

Kaltinamieji advokatų neturė
ję. Už stlve ir savo draugą teis
me kalbėjo pats Ferguson.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 1, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Didelės algos traukiančios vo
kiečius — Lietuvos armijom

Paskirė Nobelio dovanas.

si n us, dėl ko tokios valstybės 
nė prižadinti neverta.

Lietuvos Informacijų Biuras 
Washingtone, gaudamas oficia
lių žinių iš Kauno mėgino po 
kelis kartus paduoti kiek geres
nę dd lietuvių žinelę. Tokios 
paprastfiii atmetamos, nespaus
dinamos, tarsi butų kieno tai 
įsakymas, kad jokių lietuviams 
palankesnių (favorable) 
nebūtų sjMiusdinania.

Pavyzdžiu, gautoji žinia apie 
baisius mušius ties Vieviais, kur 
žuvo apie 1,000 lietuvių, o len
kų apie 6 tūkstančius, rods tu
rėjo būti pirmos rųšies žinia, 
bet nieks jos, kaip ir kitų, nors 
ir didžiai prašomas, netalpino, 
nes tat parodytų, jog lietuviai 
savo valstybėje yra susiorgani
zavę, jog yra pasiryžę ginti ją 
ir moka net lenkų kariuomenei, 
kuri taip daug ginklų yra iš sve
tur gavusi, didelį smūgį užduoti, 
žinia tilptų ant pirmos vietos 
jeigu skaičius žuvusių mūšyje 
lietuvių butų didesnis, negu pa
čių lenkų. Jeigu kaip kada ir 
paskelbia kokią žinelę, tai sten
giasi gretimais tuoj paduoti lyg 
tyčia kitą iš lenkų šaltinių žine
lę, kad sumažinus įspūdį. Yra 
aiškus ir tvirtas kai-kurių žmo
nių nusistatymas: “Lietuviai 
dar nėra pribrendę valstybiniam 
gyvenimui. Gal jiems, kaipo tau
telei, ir pritiktų duoti kokia au- 
tanomiją 
Lietuviai 
neaktingi, 
pasišvęsti
Taip juodina mus. Rods, taip vi
sai nėra, rods, lietuviai moka ir 
organizuotis ir aukoti.

Kitas dalykas tai lenkai. Kaip 
paaiškėjo Brusselio Konferenci
joj, Amerika paskolinus jiems 
milžiniškas sumas, šimtus kar
tų daugiau negu patys francu- 
zai. Didžiulė presą tur baisiai 
jautrią uoslę ir tuoj nusimano,

(Berlino valdžios), gerai nujaučia, jog apie lietuvius 
rašyti 

negalima. Kas tinka lietuviui, 
tai mirtis lenkui. Atėjo laikas 
parodyti, jog esame ir pribrendę 
ir mokame puikiai organizuotis, 
geriau dar negu kiti, ir puikius 
darbus dirbti.

Pagaliaus, turime pasirodyti

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 1, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikų armija eis 
Armėnijai.

Sutinka perleisti bolševikų ar
miją, jeigu pasitrauks turkų 

armija.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 3. — Gautomis iš Tifliso ži
niomis, Armėnai sutiko per
leisti per Armėnijos teritoriją 
bolševikų trmiją, kaip kad to 
nesenai reikalauta ultimatume, 
kurį Armėnijai įteikė tarybų 
valdžios atstovas Lengradas. 
Bet tik ta sąlyga, kad nuo Ar
mėnijos pasitrauks turkų na
cionalistų kareiviai.

Paskendo laivas
žuvo 19 žmonių.

iš Rusijos malonės, 
politiškai neveiklus, 

nemoka organizuotis, 
tėvynės darbams.”

NEW PORT, spalių 31. —- 
Narsangansatt įtakoj vakar nak
tį paskendo pirklybinis Jungti
nių Valstijų laivas, Cape Fear. 
Nelaimės priežastis — kolizija 
su kitu pirklybiniu laivu, City 
of Atlanta. Cape Fear paskendo 
į tris minutes laiko. Pasigenda
ma devyniolikos žmonių — lai
vo įgulos narių.

BERLINAS, spalių '31. — 
Lietuva organizuoja armiją, ku
ri susidės iš dešimties tūkstan
čių pirmos klesos kareivių, ku
ria bus tęsiama karas prieš Len
kus. šiandie po pietų ęficialiai 
pripažinta
kad bėgiu kelių pastarųjų savai- nieko jiems “favorable” 
čių daugelis vokiečių karininkų 
(oficierių) perėjo rubežių ir pri
sidėjo prie kalbamosios (Lietu
vių) kariuomenės.

Be simpatizavimo Lietuviams 
— mat, jie nekenčia lenkų delel 
ginčo už augstesniąją Sileziją ir
dėlto, kad Lenkija užgrobė Vii- suprantančiais, kokios žinios yra 
nių — daugelį vokiečių kareivių 
dar sužadino Lietuvos pasiuly-

STOGKHOLM, spalių 29. — 
Dr. Julės Bordet iš Brusselio 
ir prof, August Krogh iš Co- 
penhageno tapo apteikti Nobc- j mas po penkiasdešimts markių 

u j ' ’ • keliatą
kurios

lio dovanomis už 1919 ir 1920 (dienoj, kuri alga yra 
metus už jų pasitarnavimą me- kartų didesnė nei ta, 
dicinos mokslui. j gaunama Vokiečių armijoj.

teisingos, o kokios paprastas me
las, kad mus- nužeminus, apšmei- 
žus. Tuo tarpu ir lietuvių laik
raščiuose randame žinių, deda
mų riebiomis raidėmis, kaip 
Extra, kurios yra biauriausias

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., N6v. 1, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Trockis atsilankė fronte.
SEVASTOPOL, spalių 31. — 

Bolševikų karo ministeris, Le
onas Trockis, kuris pertvarko 
raudonąją armiją pietuose, ap
silankė į Chersonių ir 
kitas vietas — Dniepro 
fronte.

Tai jis, o ne kas kita, įsaku 
padaryti puolimą, kurio pasek
mės buvo tokios, kad anti-bol- 
ševikų įvado Vrangelio kariuo
menė turėjo apleisti Aleksand- 
rovską. Vis dėlto, Vrangelio 
kareiviai pasiėmė su savim vi
sas savo medžiagas ir kartu iš
ardė tiltus.

kelias 
upės

I
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Rytoj rinkimai.
Rytoj bus rinkimai šios 

šalies prezidento, vice-pre- 
zidento, kongresmanų ir 
daugybės kitokių viršinin
kų.

Rinkimuose turės šį kar
tą lygy balsą vyrai ir mo
ters.

Savo balsais piliečiai nu
spręs, kokia turi būt šios ša
lies valdžia keletui ateinan
čių metų.

Per daugelį metų Ameriką 
valdė pasidalindamos repub- 
likonų partija ir demokratų 
partija. Žmonės tiedvi par
tijas jau gerai pažįsta.

Jiedvi yra kapitalistų par
tijos. Kaip viena, taip ir ant
ra jiedvi tarnauja kapitalo 
interesams. Joms valdant 
šią šalį, kapitalistai krovėsi 
lobius, o darbininkai kentė 
skurdą. Jeigu dabar demo
kratai vėl paliks valdžioje 
arba jeigu jų vieton bus iš
rinkti republikonai, tai šios 
šalies laukia tas pats likimas 
— lobiai kapitalistams, skur
das darbininkams.

Ar darbininkai nori to?
Rytojaus balsavimas paro

dys tatai.
Jeigu darbininkai butų su

sipratę, tai jie galėtų išrink
ti kitokią valdžią. Savo bal
sais jie galėtų pastatyt į val
džios vietas tokius žmones, 
kurie tarnautų jiems, o ne 
išanudotojams.

Darbininkų partija yra 
Socialistų Partija.

Susipratusioj i darbinin
kai privalo balsuoti už ją — 
už Debsą, už Stedmaną ir 
už kitus Socialistų Partijos 
kandidatus.

Balsas už socialistus yra 
balsas už darbininkų paliuo- 
savimą. O balsas už repub- 
likonus arba demokratus 
yra balsas už kapitalistinę 
verguvę.

Darbininkų žodis
Lietuvos valdžiai.

ŠK'Tidie, kada Lietuvos val
džia delei pavojaus, grumo- 

jančio šaliai, šaukiasi darbi
ninkų pagelbos, yra vietoje, 
kad jie pareikštų jai savo 
reikalavimus.

Darbininkams rupi ne ma
žiaus, kaip kitų klesų žmo
nėms, kad Lietuva nepakliū
tų po svetimu jungu. Len
kų ponijos jungas sutrukdy
tų ekonominį ir kulturinį 
Lietuvos plėtojimąsi, sustip
rintų išnaudotojų galią Lie
tuvoje ir tuo budu visu sun
kumu pultų ant Lietuvos 
darbininkų.

Bet darbininkų išnaudoto
jų yra ir pačioje Lietuvoje. 
Ir be Lenkijos junkerių pa
gelbos jie moka skriausti 
darbininkus. Jeigu jiems 
bus duota valia, tai jie patys 
Lietuvoje padarys tokią jau 
tvarką, kokią norėtų užves
ti Lenkijos plėšikų gauja.

Lietuvos darbininkai ne 
tam gina Lietuvą nuo sveti
mo priešininko, kad paskui 
joje galėtų laisvai šeiminin
kauti savieji išnaudotojai, 
šalies laisvę jie gina tam, 
kad ji butų tikrai laisva — 
iš lauko ir viduje.

Iki šiol tečiaus tos laisvės 
dar nebuvo Lietuvoje. Lie
tuvos darbininkai neturėjo 
laisvės. Jie buvo persekio
jami. Jų laikraščiai buvo 
uždarinėjami, jų organizaci
jos buvo ardomos, jų vadai 
buvo grudžiami į kalėjimus.

Sodžiaus beturčiai, beže
miai ir mažažemiai valstie
čiai, veltui laukė žemės, ku
rią jiems prižadėjo laike rin
kimų į Steigiamąjį Seimą 
krikščionys demokratai ir 
liaudininkai. Dvarininkai 
da ir šiandie tebevaldo savo 
dvarus — tie patys dvarinin
kai, kurie parsikvietė lenkų 
legionus į Lietuvą! Dvari
ninkai da ir šiandie sėdi aug- 
tose Lietuvos respublikos 
vietose.

Šitokie santykiai negali 
toliaus tęstis.

Jeigu reikalaujama, kad 
darbo žmonės atiduotų savo 
kraują ir gyvastis Lietuvos 
gynimui, - tai darbo žmonės 
turi teisės reikalauti, kad 
jiems butų duota laisvės, 
duonos ir žemės.

Jeigu iš Amerikos lietuvių 
darbininkų reikalaujama, 
kad jie aukautų savo sunkiai 
uždirbtus centus Lietuvos 
labui, tai jie turi teisės rei
kalauti, kad jų draugų rei
kalai Lietuvoje butų paten
kinti.

Darbininkai gins Lietuvą 
ir rems visomis jiegomis Lie
tuvos kovą prieš lenkų, im
perialistus, bet jie kartu pa
statys savo reikalavimus 
Lietuvos valdžiai.

Trys dalykai šioje valan
doje yra svarbiausi Lietu
vos darbinikams:

1) Kad butų tuoj aus pa- 
liuosuota iš kalėjimų vi
si pintiniai kaliniai;

2) Kad butų panaikinta 
visi darbininkų spaudos, 
žodžio ir organizacijų 
varžymai;

3) Kad butų tuojau atim
ta be atlyginimo žemė iš 
dvarininkų ir pavesta 
bežemiams ir mažaže
miams.

Šituos tris reikalavimus 
Amerikoj lietuviai darbinin
kai privalo paremti savo 
balsu. Tiktai tuomet, kai 
Lietuvos valdžia apsiims 

juos išpildyti, darbininkai 
žinos, kad jie kovoja už sa
vo laisvę ir geresnę ateitį, o 
ne už ponų naudą.

Jeigu tečiaus Lietuvos 
valdžia atsisakytų išpildyti 
tuos reikalavimus, .tai ji pa
rodytų, kad jai rupi visai 
kas kita, o ne Lietuvos pa- 
liuosavimas.

Protestas prieš lenkų 
puolimą Lietuvos.
Chicagos lietuviai suėję 7-jo 

Illinois Regimento Ginklinėj, 
spalių 31 d. 1920 m., į susirin
kimų, sušauktą Chicagos drau
gijų ir organizacijų, atstovau
jančių daugiau kaip 100,000 lie
tuvių šiame mieste ir apielinkč- 
se ir išreiškiančių jausmus 800,- 
000 lietuvių, gyvenančių Jung
tinėse Amerikos Valsijose, at
kreipė rimtą domę į savo gim
tojo krašo padėtį.

Tuo laiku, kai rodėsi, jogei 
pagalios pasibaigs kraujo lieji
mas Europoje, Lietuva atsidūrė 
karo liepsnose. Lenku kariuo
menės dalys, vedamos gen. že- 
ligowskio, įsiveržė į jos žemę ir 
užgrobė jos sostinę — Vilnių.

Tai yra jau antras lenkų už
plūdimas. Aišku, kad lenkų im
perializmas yra pasiryžęs sudra
skyti jaunąją Lietuvos respub
liką ir pavergti Lietuvos darbo 
žmones lenkų ponijai.

Lietuva nedavė jokio pamato 
šitam puolimui. Ji geidė gyven
ti taikoje su savo kaimynais. 
Kada kilo nesusipratimų su len
kais delei rubežių, ji dėjo visas 
pastangas rasti išeities draugiš
ku keliu ir sutiko pasiduoti Tau
tų Lygos arbitracijai.

Bet lenkai begėdiškai sulaužė 
savo duotąjį žodį ir, nelaukda
mi arbit racijos nuosprendžio, 
griebėsi ginklo, kad jiega pasie
kus savo plėšikiško tikslo.

Lietuvai nepaliko nieko kita, 
kaip tiktai stoti į kovą prieš 
puolikus. Ir kraujas vėl liejasi, 
žmonių gyvastys vėl krinta mu
sių laukuose — kaip tose die
nose, kuomet pasaulis gynėsi 
nuo Prūsijos junkerių puolimo.

Lietuvos žmonės gina savo že
mę, savo laisvę, savo teisę sa
varankiškai valdytis. Jie kovos 
iki paskutinosios ir nesutiks 
vilkti Lenkijos junkerių jungą.

šioje valandoje tečiaus, kuo
met pačiai Lietuvos gyvybei 
grūmoja rustus pavojus, mes, 
Amerikos lietuviai, kreipiamės į 
visą civilizuotąjį pasaulį, pas
merkdami kruvinąjį Lenkijos 
imperialistų žygį.

Vardąir' demokratinio tautų 
apsisprendimo principo ir var
dan žmoniškumo, mes protes
tuojame prieš plėšikišką Lenki
jos pasikėsinimą ir reikalauja
me, kad pasaulis paremtų Lie
tuvą jos kovoje už savo teises 
ir taiką.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas .

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Biednuomenės vargai. 
[Iš Federuotosios Presos]

Detroit. — Biednuomenės pa
dėtis šiame mieste tolydžio da
rosi vis rūstesne. Kasdieną be
darbių armija didėja ir didėja. 
Apskaitoma, kad šiame mieste 
m užu mažiausia yra apie šešias
dešimts tuksiančių bedarbių. 
Ant kiek didėja nedarbas, ant 
liek didėja ir biednuomenės 
skurdas. Padėtimi jau susirū
pinę ir palįs miesto valdinin
kai. Miesto majoras siūlo, kad 
butų pradėta viešieji darbai, 
idant tuo sumažinus biednuome 
nes skurdą ‘kol dabartine pa
dėtis ims kiteli”.

Samdytojai irgi stengiasi pa
sinaudoti proga. Visur pradė
tu mažinti algos. Maža to, sani- 
dytojai jau pareiškė, kad užsi
baigus dabartinėms sutartims 
su darbininkų unijoms — nait- 
jų sutarčių jie nebedarysią. Va
dinasi, norima suardyti darbi
ninkų unijas.

organizuotieji dailininkai te
čiaus griežtai nusistatę kovoti 
su savo samdytojais iki paskuti- 
nosios. Visiems mat aišku, kad 
jeigu samdytojų užmačios ne
bus tinkamai atremta, tai ilgo
se ir aitriose kovose įsigy tasai 
darbininkų laimėjimas turės 
žlugti.

Bandė Išardyti darbininkų 
susirinkimą.

Mason City, la. — Organizuo
tieji šio miesto darbininkai an- 
dais čia buvo surengę viešą su
sirinkimą. Vaizbos butas ir re
akcingieji Amerikos) legiono na
riai darė visa, kad susirinkimas 
neįvyktų. Pirmiausia jie bandė 
padaryti “atatinkamo spaudi
mo”, kad rengėjai negautų svo- 
lamos. Nepavyko. Tuomet le
gionininkai sustojo netoli sve
taines ir besirenkančią publiką 
pradėjo “informuoti”, kad susi
rinkimas atšaukta. Jų sąmoks
las ant vielos tapo atidengtas, 
ir juodašimčių bernai turėjo 
nešintis sau.

Prieš komunistus.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Teisėjo John 
C. Knox patvarkymu, priklausy 
inas komunistų partijai yra pa
kankama priežastis deportavi
mui. Teisėjas tatai pareiškė są
ryšy su jam pavesta išspręsti 
vieno komunistų partijos nario 
byla.

Nedarbas didėja.
[Iš Federuotosios Presos]

Milwaukee. — Nedarbas di
dėja ir Milwaukej. Kai kuriose 
dirbtuvėse dirbama tik po dvi- 
tris dienas sąvaitej.

ŠVEICARIJA.
Rengiasi ^suskaldyti socialistų 

partiją.
[Iš Federuotosios Presos]

Bernas. — Kiek laiko atgal 
OI ten mieste įvyko Šveicarijos 
socialdemokratų “kairiojo spar 
no” konferencija. Konferenci
joj stipriai užsipulta ant parti
jos pildomojo* komiteto, kuris 
d7 balsais prieš 12 nutarė Besi
dėti prie “trečiojo” Internacio
nalo. Konferencija priėmė re
zoliuciją užginančią tas sąly
gas, kurias palioke antrasis kal
bamojo Internacionalo kongre
sas, būtent: sąlygas įstojimui į 
“trečiąjį” Internacionalą.

Tasai “kairiasparnių” žings
nis rodo, kad jie rengiasi prie 
suskaldymo partijos, jeigu jo
sios konvencija, kuri įvyks gruo 
džio 10 d., nutars nusidėti prie 
komunistų Internacionalo.

AUSTRALIJA.'
Rūpinasi apšvietos darbu.

Sydney. — New South Wa- 
les’o valdžia, kurioj didžiumą 
sudaro organizuotųjų darbin
iai atstovai, tariasi sukurti vi
są eilę mokyklų kaimuose. Mo
kyklų užlaikymu ir mokytojų 
algomis rūpinsis pati valdžia.

AUSTRIJA.
Nedarbas Vien n oje.

Vienna. — Darbininkų padė
tis šiame mieste vis dar tebėra 
rusti. Sulig oficialių skaitme
nų, Viennoje yra apie keturias
dešimtis tūkstančių bedarbių, 
jų tarpe netoli dešimt tūkstan
čių moterų; Visi jie kenčia ba
dą. Iš jų lik apie dvidešimts 
tuksiančių gauna valstybes pa
šalpos po devynis kronus 
dienoj. Dabartiniu laiku devy
ni Austrų kronai tėra verti lik 
auštuonių centų. Tai; reiškia, 
kad ir gavusieji valstybes pa
šalpą, ja pragyventi negali. Kad 
nors kiek atsigymis nuo bado, 
tai reikalinga nemažiau kaip 
šimto kronų dienai. Bet ir tos 
pašalpos darbininkai gali gaut 
tik per 20 savaičių į melus. Pas
kui.. .

Mums, amerikiečiams stačiai, 
negalima pasistatyti kaip ir kuo 
tie žmones gyvena. Bet jie gy
vena. Gyvena ir visa savo šir
dimi nekenčia nugalėtųjų “de
mokratijos”, kuri atėmė jiems 
ir paskutinį kąsnį duonos.

ANGLIJA.
Reikalingi “pasiaiškinimo”

Londonas. — Nesenai čia lai
ke savo konferenciją taip vadi
namoji Britanijos Komunistų 
Partija. Be kita konferencija 
nutarė pareikalauti, kad Nepri
klausomoji Darbo Partija 
“trumpai ir aiškiai išdėstytų”, 
kodėl ji atsiakiusi priimti ko- 
munistų partiją, čia jau pri
imta rezoliucija, kurioj pareiš
kiama, kad vienintelė ‘•tikra 
darbininkų partija” yra komu
nistų partija, kuri priešinasi vi
sokiam- parlamentariniam vei
kimui. Gi Darbo Partija sto
vinti “už buržuazinę demokra
tiją ir yra ^pasirengusi’ remti ka
pitalistų valstybę”.

* Lietuvos piliečių 
atsišaukimas.

Amerikos Lietuviai! Lietu
va šiandie yra didžiausiame pa
vojuje. Musų nelabasis kaimy
nas, lenkas įsiveržė į musų so
stinę Vilniun, užgrobė Lietuvos 
Rytus ir jau begrasina visą Lie
tuvą užimti.

Musų narsioji kariuomenė, 
musų šauliai, visokie partizanų 
būriai ir visa musų liaudis po 
kruvinų mūšių apie Trakus ir 
Vievius sustabdė lenkų žygius. 
Ir šiandien dar tebeina kruvinos 
kovos. Lietuviai kariauja iki 
paskutinio lašo kraujo. N 6 ra 
abejonės, jog lenkus išvys, tik 
reikia visiems stoti į Lietuvos 
gynėjų eiles.

Musų Steigiamasis Seimas at
sišaukė į visą kraštą, kviesda
mas visus mirtingon kovon su 
lenku-užpuoliku, su lenku-dvari- 
ninku, kurs eina Lietuvon savo 
dvarų ginti ir ant Lietuvos liau
dies verguvę uždėti. Iš Steigia
mojo Seimo narių Lietuvoje su
sikūrė “Lietuvos Gynimo Komi
tetas”, kurs suskubo po visą 
Lietuvą, kiekviename mieste, 
miestelyje, sodžiuje, kurti Lietu
vos piliečių komitetus Lietuvos 
lasvei ginti. Ir Lietuvoje pra
sidėjo didis apsigynimo darbas. 
Nėra nė vienos partijos, kuri 
prie šio darbo nesidėtų; nėra or
ganizacijos, kad ir dešiniausios 
ar kairiausios, kuri nestotų ton 
mirtinon kovon už Lietuvos lau- 
Jies laisvę. Ton kovon stoja 
lietuvis, žydas, baltarusis ir vi
si kiti Lietuvos piliečiai. Pa
galiau1 ir Amerikos Lietuviai ne
galėjo pasilikti nepadėję savo 
broliams toj kovoj laimėti. Lie
tuvos Atstovybė ir Lietuvos Mi
sija išleido tam tikrus atsišau
kimus. Karinis prie Lietuvos 
Misijos įgaliotinis paleido savo 
“Trimitą”; šaulių atstovas karš
tai prabilo į Amerikos lietuvius 
ir jau šimtai tūkstančių auksi
nų pasiųsti tapo šauliams. Su
judo, sukruto ir pati Amerikos 
visuomenė, jos spauda. Pavyz
džiui, Tautos Fondo ir Katalikų 
Federacijos įstaigos ruošiasi 
darban ir žada nuo lapkričio mė
nesio pradėti savo vajų, kad per 
savo įstaigas surinkus 100,000 
dolerių Lietuvai gintis ir yra 
šventai prisižadėjusios surinktas 
aukas atiduoti Lietuvos Valsty
bės gynimui. Patikėkime, kad 
savo prižadus ištesės, pridabo- 
kim, kad taip butų ir aukokime 
be atodairos ir per šias įstaigas, 
bile tik bus duota garantijos,jog 
pinigai nueis tiems reikalams, 
kuriems yra renkami. “Lietu
vai Gelbėti Draugija” renka au
kas Lietuvos Raudonajam Kry
žiui ir, kas svarbiausia, visas au
kas jam atiduoda, Renka au
kas ir kitos įstaigos, susivieni
jimų kuopos, skyriai ir tt., ne
belaukdami minėto vajaus pra
džios.

šiandie sujudo jau žmones 
įvairiose kolonijose; daro pro
testo mitingus prieš Lenkų dar
bus, subėgę visi vienon krūvon, 
kaip Chicagoje, ir katalikai, ir 
tautininkai ir socialistai. Prie 
šio darbo dedasi ne tik lietuviai, 
bet ir kiti Lietuvos piliečiai — 
žydai, baltarusiai ir kiti. Sudė
ję savo aukas siunčia tai Lietu
vos Misijai, tai patįs siunčia 
Lietuvon, kaip nusimanydami. 
Kokių nors pagyrimų ne j ieško. 
Iš meilės ir pasišventimo darbų 
daryti by kokia rekliama — ne

patogu. Menkas tas aukotojas, 
kursai sudėjęs didesnę auką tė
vynės reikalams, didžiuojaši ir 
puikuoja, kad tokią auką yra 
sudėjęs tarsi tik pasigyrimui. 
Kur negalės pasigirti, toksai ne
beduos, o čion reikia duoti, kad 
nors ir nieks nemato, reikia nuo' 
Širdies duoti viską, ką tik žmo
gus gali duoti. Ir geriausiai 
duoti kokian nors vienan cent- 
ran, pavyzdžiui Lietuvoje. “Lie
tuvos Gynimo Komitetui”, kur
sai ant vietos jau žinos geriau
sia, kur tie pinigai tinkamiau 
suvartoti, o kad tų įvairių au
kų nesiuntinėjus įvairiais ke
liais, įvairių žmonių vardais, kas 
padidina ir pačias siuntimo iš
laidas ir apsunkina pačių aukų 
pristatymą ir gavimą, geriausia 
priduoti jas Lietuvos Misijai 
Amerikoje (Lithuanian Mission, 
257 West 71 st Street, New York 
City), kuri sudėjus vienon krū
von galės kablegramomis siųsti 
Lietuvon, išduodama tuoj pa
tiems aukotojams kvitavimą.

Toksai tat Šiandie atsirado 
svarbus darbas visiems lietu
viams. Negaišuokime ir stoki
me visi Lietuvos piliečiai tan 
darban ,prisidėdami prie kitų, o 
kur reikės, patys vieni, bet dirb
kime su meile, pasišventimu ir 
su visa savo pajiega. Teisybė 
ir laime — musų pusėje!

Vyriausioji Lietuvos Piliečių 
Sąjungos Valdyba.

27-X-1920.

L.S.S.Reikalai
II ir III Referendumo 

pasekmės.

Antrasis ir trečiasis šių metų 
referendumai tapo perleisti lie
pos, rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siais. Pasekmes šių referen

dumų yra sekamos:
Referendumas No. 2.

“Kad LSS. narių mokesčiai 
butų padidinti iki 50c. mėne
siui” — 77 balsai už; prieš 16 
balsų.

Referendumas No. 3.
Į Pildomąjį Komitetą tapo 

šiems 1920 melams išrinkti 
draugai:

Pranas Raškcvičius, 
Brooklyn, N. Y. 82 balsų už. 
J. Pruselailis,
Waterbury, Conn, 99 ”
M. M. Rice-Herman,
New York, N. Y. 103 ” ”

K. Liutkus,
Brooklyn, N. Y. 103 ” ”

B. Baltuškienė,
Brooklyn, N. Y. 100 ' ” ”

T. Malas,
VVaterbury, Conn. 81

J. Yšknuskas,
Jersey City, N. J. 80 ” ”

Į Literatūros • Komitetą iš
rinkti 1920-tieins metamš šie 
draugai:

S. Michelsonas,
Boston, Mass., .. 91-balsą už 

Dr. A. Montvidas,
Chicago, III.........101 ” ”

A, Žymontas,
Chicago, 111.........73 ” ”

Į Sekretorius-Verlejus išrink
ta

Marė Jurgelionienė,
Chicago, 111. 95 balsų už; 3 prieš.

Malonia, dėl vasaros karščių, 
siuntę referendumuose dalyva
vo labai menka dalis sąjungie- 
čių. Pagal balsų skaičius, pri
siųstus is kuoipų, matyt, kad su
sirinkimai, kurie tuos referen
dumus balsavo, buvk> neskait
lingi, o iš vienuolikos kuopų 
visai neprisiųstą balsavimų re
zultatai. Butų pageidaujama, 
kad draugai atkreiptų (langiaus 
domės į LSS. reikalus.

Draugiškai,
Marė Jurgelionis, 

Sekretorius-Vertejas.
Chicago, 111., 
Spalis 1920.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vitoHttS reikalus, kaip krimtnaliikuos* 
taip ir civiUikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas t 

332$ S. Halited lt 
Ant trečių lubų 

Tel.^Drpver 1310

Miesto OfisaaS
127 N. DearbornSl 

IIU-ISUnityBIdg
<*•1. Central

Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Užlaikyk tą Unimentą 
Poniukui.

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, 
etrendleglį, neuralgijos, skaudėjimo rau
menų, sustlngeju sąnariu, mėšlungio Ir 
kitu IBlauklnla skaudėjimu k gėlimą, 
vartsok

Ssvera’s 
Gothardol

(pirmiau žinomo kaipo Sevoros OothardlS- 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 
aplalkysi greitą pašalpą. Tas pasekmių* 
gas naminis linlmentas yrą vartotas per 
no mažiaus kaip keturios dsilmtys meta 
•u užganėdintu pasekmių dėl apgailimo 
vietinio skausmo ir pamažlnitno suputl* 
mo. Pardavinėtas kožnol aptekoL Dvi 
mleras, 80 Ir 00 centai.

W F SEVE.RA CO 
CE.DAR RAPIDS, IOWA

——————--------------------

Ar mylį muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skan> 
kinti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; jstoti galima vi
suomet. s

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

Tel.: Boulevard 9244

seklyčioms 
įteikia ma- 
apkainavusį

Liberty

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

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambarį.
VVESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirsrgss 
25 East Washingtos St. 
Marshall Field Annes 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

A. Petratia S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE AL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siinčia Pinigas. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU UiAS
809 West 35th StM Chicago, 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard jm

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

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

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, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

TcL: Boulevard 4568
Drover 8448

I)K. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

Akušeres
3203 So. Halsted St., Chicago. 

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

/■■■ ■»" .......... '■ " 1—',l
Tel. Randolpb 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIAT1ON BLDG.

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

PanedSliais iki 8. vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.



Baisus Kainų i |l 
Numušimas

Korona Kartusis Vynas
JOHN KUCHIN8KA8

INDIANA HARBOR, IND.

IS lietuvių veikimo.
“PROGRESS” ČEVERYKAI ATPIGINTI! 

TIK VYRAMS.

Gavome žinią nuo savo Atstovo Kaune, kad ten 
E" tuojaus reikia uždėti čeverykų fabriką, ir tam reikia 
B 1,000,000.00 auksinų (apie $20,000.00) o kadangi mus 

pinigai sudėti į tavorą fabrikoj ir krautuvėse, tai tu- 
■ rime tuojaus visą tavorą paversti į pinigus kad savo 

žygius Lietuvoj galėtume įkūnyti. Su tuom tikslu 
surengėm per

■ 10 Dienų Ceverykų Išpardavimą
■ Nuo Spalio-Oct. 28 iki Lapkr.-Nov. 8, 1920

Fabrikoj ir visose musų krautuvėse. Kurie gyvenat ant vietos, nu- 
i eikite nusipirkti j krautuvę arba tiesiog j fabulų, o kurio gyvenat 

gi toliaus, prisiųskite 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 prekės'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,

■ , A■ Užsakant laiškais paduokite didumą (saizą), ar juodus ar tan> 
■ šiai 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 turime Šerų savo fabrikos. šėras jau po $125.00. Par 
■ siskubinkite, nes neliks ir tuojaus vėl pakils.
■ Fabrikos antrašas:

mus 
mus 
mus 
mus 
mus

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

dabar tiktai 
dabar tiktai 
dabar tiktai 
dabar tiktai 
dabar tiktai

9.00.
8.00.
6.50.
5.50.
5.00.

: PROGRESS SHOE M ANUM CTURING COMPANY
88—92 Spark St., Brockton—Montello, Mass.

Krautuvės randasi po sekančiais adresais:
■ 1. \VORCESTER, Mass., kampas Lafayette ir Millbury St,
■ 2. NASHUA, N. II.

I 3. CHICAGO, III.
5 4. CHICAGO, III.

j 5. NE\V HAVEN, Conn.
i 6. SOUTH BOSTON, Mass.
■ 7. BROOKLYN, N. Y.
■ 8. BALT1MOKE, M<1.

10 High Street.
763 Milwaukee Avenue.

3313 So. Halsted St.
, 894 Grand Avenue.

377 Broadvvay.
197 Grand St.

702 W. Baltimore St.

Aš luktelėjau vieną savaitę ir 
vėl reikėjo pasismailiirt senąjį 
reporterio paišelį, nes matau, 
kad niekas kites nepraneša apie

Trumpu laiku pas mus buvo 
surengtos net trejos prakalbos. 
Pirmos buvo surengtos Ladt. 
Am. Bubu Išdirbimo Bendroves 
tikslu, kad supažindinus vieti
nius lietuvius su tos bendroves 
reikalais ir pritraukus į ją da
lininkų iš šios kolonijos. Pir-
ninkas A. Karsokas, antras — 
J. Gudžiūnas, mechcoiikas ir ži
novas pagaminti iš žalios mex 
džiagos audeklus. Maityt, J. 
Gudžiūnas gerai patyręs savo 
amate, ir galima tikėtis kad ga
lės atlikti savo drebų kaip rei- 

Sužinojoni, kad Ind. 
yra užrašę dau- 
tris tuksiančius

kiant.
Harbore jau 
giau kaip už 
dol. akcijų.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk Šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi" išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi apteikęs

Nedėldieniais nuo

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

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dellogi ir neišsi
gydo.

Dvasia

Kirmėlės ženklai
Žmones serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt netyri noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutino.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjab ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1615 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

WAHL ELECTRIC CLIPERS
Kaina |30.00

Naujausios mados ir ma-
Žiausią Miną. Be nioldei- 
rio ir bcr jokio triukšmo.  A
Kada paimi į rankas dirb-” Ji
ti, nedaro jokio balso. Kam '• Jk S
reikia tokios mašinos, m ei- "***^j®/ ___
džiu pasiųsti užsakymą. OOl
Pinigų nereikalauju, kad 
ąiųstumšt su orderiu, tik ,

prisiųskit laišką, kati reikalaujate mašinos, o mes prisiusime orderį
per C. O. D.

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Rekomenduotas nuo apetito nustojimo, 
skilvio nemalimo, nevirinimo, vidurių už
kietėjimo, nervų sugedimo, aitrumo, vi
sokių negalimybių sveikaton grįžimo ir 
abelnai pilvo netvarkumo.

Visose vaistinėse arba rašyk
B. R. KOZLOWSKI LABORATORIES 

4755-4800 S. Loomis St., 
Chicago, III.

ELEKTRA
šviesą Ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

THE BRIDGEFORT ELECTRIC CO, I n C.
A. BARTKUS. Prea.

f lfl> W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, Iii

Tel. Monroe 2804 Į J

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Keletą dienų praslinkus bu- 
nurengtos antros prakalbos, | •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■FTKMBiBii

VVaukegano 
lietuviai—

| vo surengtos antros prakalbos, 
tuo tikslu, kad rinkus pinigus 
Lietuvos kariuomenės reika
lams. Kalbėtojas buvo B. R. 
Yasulis. Antras kalbėtojas tu
rėjo būti iš Chicagos, bet kažin 
kodėl neatvyko, tai teko apsei- 
ti su vienu kalbėtoju. Aukų su
rinka ant vietos $535.00 .

Buvo išrinkta komitetas iš 8
asmenų, kurie eitų per namus I Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
rinkdami aukas. Jau rodos ked . . . T
yra surinki., daugiau kaip 12 saV« giminėms LIETUVON, 
šimtų, vien tik iš Ind. Harbo- kreipkitės į J. E. Bniževi- 
ro. Matyt, kadi Harboriečiai už- L. .
jaučia labai Lietuvos reikalui, *iaUS aptieką.

nes mažt’ii tokių, kurie' neauko- wattvttt'ant
tų po 10 dolerių. Atsisako au- WAUKJ!AjAN
ko Ii tik tie, kurie myli kortomis | PHARMACY, 
lošti, o tas piktas pas mus ge
rokai išsiplėtojęs. 1005 Marion Street, 

. Waukegan,Hl.
Pasklysta skelbimai, kad ren Į fifffSmSESiMfMCTĮTaBMiiBB 

giamos vėl prakalbos, bet nepa
sakyta, kas jas fėngir*. Vis tik 
reikia eit pasiklausyt, ką nau
jo išgirst. Nueinu. Laukiu pra
dedant. Kiek luktelėjus pasiro
do ant pagrindų vyrukas. Pra
deda kalbėti, bet nieko neaiški
na, kokius reikalais jie čia ren 
gia šias prakalbas. Kajbėjo 
kalbėjo ir pabaigė, nieko gera 
nepasakęs. Baigdamas kalbą 
jis sako: “Aš dabar eisiu rinkti 
raiką dėl Lietuvos kareivių, kad 
nupirkus jiems dovanų Kalė
doms”. Pasisakęs, kad jis esąs 
patyręs tame darbe, kadaise bu
vęs “ 
kęs aukas dėl Amerikos karei
vių. Pabaigiu kalbų, sf»vo vie
toj prišalo savo draugą “Juo
zapą Vilimą”, o pats nueina 
rinkti aukų. “Juozapas Vili
mas”, matyt, mažai ką težinąs, 
bet gerai pripratęs ir moka Ira
ką gaišinti, kad leidus savo 
draugui piniguati. Bet čia at
sitiko nelaimė. Užkliuvo į “ne- 
vierną Tamošių”: tas įpradeda 
klausinėti visokių “nelemtų” 
klausimų: kas jie toki? ką jie 
atstoviaija? kieno įgalioti? ctc. 
Ima darylis betvarke. Iš pub
likos girdėt balsai: Kas čia pir
mininkas šių prakalbų? “Juo
zapas Vilimas” sako, žad pir
mininkas renkąs aukas. Kur 
buvę nebuvę ir “rmiuolai sar
gai” su žvaigždėmis pąsirode, 
ir pristojo prie “pirmininko^”. 
Reikalauja parodyt leidimą 
rinkti aukas. Leidimo, pasiro
do, nėra. Kas jie toki? Niekas 
nieko apie juos nežino.

Prakalbos buvo sustabdytos, 
surinkti pinigai turėjo būt grą
žinti juos davusiems, o ki'dbė- 
ojai padarė “beat it”. Gal jie 
turėjo gerų tikslų, o gal norė
jo pasipelnyti Vpolkeriųi^, Įtik 
nepasisekė. Atrodė kaip ir 
krikščioniški žmones, nes iš ki
šenės kyšojo “Draugas”, į 

Mes, harboriečiai, aukokim, 
bet apsižiurėkim, kam ir ku
riam tikslui aukojtMii, kad mu
sų sunkiai uždirbti skatikai nei
tų vėjais.—Izidoriaus Brolis.

kapitonas 29 wardo” ir rin

Juozas Brazauskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

graudžio 31 d., nedėlios rytą, 
turėdamas amžiaus 26 metus; 
8 metai šioj šalyj. Paėjo, iš 
Kauno red., Skirsnemunės par. 
Paliko dideliame nuliudime sese
rį Veroniką, švogerį Kazimierą 
ir brolj Antaną Adomaitį ir bro
lėną Pranciškų

Laidotuvės atsibus lapkričio 3 
d., iš namų 8443 S. Aubum Av. 
į Šv. Kazimiero Kapines.

Sesuo ir Švogeris užprašo vi
sus pažįstamus ir draugus da
lyvauti laidotuvėse.

Skaitytojų pastabėles

Brooklyno komunistų orga
nas išsispausdino iš Rusų ko
munistų organo “Pravdos,” kad 
buk tai rusai komunistai pakė
lę klausimą, kaip sustabdžius 
keiksmo žodžių tarpe (komunis
tų. štai kaip “Laisvė” rašo: 
“Laikraštyje “Pravdoje” pakel
tas klausimas, ar jau neverta 
butų komunistams pradėti .ko
voti prieš bjaurius keiksmo žo
džius, ypatingai “tikrai” rusiš
ka žodį ‘materiavimų’.”

Butų labai gerai, kad Ameri
kos lietuviai komunistai ne tik 
pakeltų klausimą kaip sustab
džius “Lajsvčs” redaktorius 
nuo “svoločiavimo”, “glindavi- 
mo” ir 1.1., bet ir tikrai sustab
dytų.

Kurie tikri kovotojai už dar
bininkų reikalus? “Naujienos”, 
kalbėdamos apie Vokietijos ne
priklausomųjų socialdemokra
tų skilimą, pasakė, kad tai smu 
gis Vokietijos darbininkams; 
“Laisvės” redaktorius džiaugia
si, kad darbininkų partija skilo 
ir sako: “O tai gerai!”

Tas, kurs džiaugiasi, kad dar-

yra dižiausis darbininkų prie
šas. O taip daro “Laisvė”.

...—Zigmas.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, Iii.
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Akių 
Specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervub- 
tiuno, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St, Rampas 

Ashland Ava. Tel. Drąver 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronli- 
kų, — nervišką ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $80, $87.50, $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 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Tel. Canal 6222 .
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
i, imu ..mi i, iii ii ■■■■■■i gafr

LIETUTIS ADVOKATAS 
39 SO. LA SALLE STRESU 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Suimtomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egaamiauoje Abstraktai 

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

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

Virium Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 8654 '

Mrs. A. Michniewicz
AKU6ERKA

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

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

3113 S. Halsted

Daktaras

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

3501 So. Halsted St.
Kampas 85-tos gatvės

Valandos: nuo 9 iki 10 ▼. ryto; 
nuo 2 iki 4 po piet; nuo 7 iki 9 
vai. vakara.

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso; Yards 844 
Telefonas namų: Austin 2098.

Dr.'C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

J* Telephone Yards 1532

s DR. J. KULIS :
LIETUVIS ■

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
j Gydo visokias ligas moterų, vai

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

Re*. 1139 iMdeyendenee Blvd. Chlcait 
Telephona Van Buran 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 2—3 po piet
7—8 vak. Nedčlioms 10—12 dieną

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakars

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

DENTISTAS •
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 yak. 
Phono Canal 257

Telephone Yards 5834

Dr. P. C. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St« 'Chicago?

Dr. A. R. Blumenthal

yrs 
kada pra

nyksta regijimas 
Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai-

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Afthland 2 labos 

Illinoicu

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS

Garai lietuviany žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephona! i

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephoae Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 Iri 12 dieną.

Telephone Yards 5082

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

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

IIIHIIIRHIHRHIIHim 

; DR. YUsKA s 
: 1900 S. Halsted St. į

Tel. Canal 2118
M Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki | 
■ 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 68rd St. 
Tel. Prospect 8466

llRlllllIRimgUllR

. PRANEŠIMAS

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 166
Valandos: 1 iki 3 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

-.................... ...............—................—

■ Tel. Boulevard 2160 JĮ
S Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas
J VALANDOS: 9—12 ryto J 

2—9 vakaro.
n 3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

z—..... . ..... ...
Tel Pumnan 842

DR. m. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

1D9D0 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:80 vak.■............. , ■■■■>

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp.Mar8hfie!d av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakaru.
Tel. Prospect 1157
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Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE

Dramatiško ratelio darbuotė.

šiais metais savo “headąuar- 
teriu” rateliečiai pasirinkę p. 
Meldažio svetainę, čia laikoma 
jų susirinkimai, repeticijos ir 
čia bus vienas jų vakaras. Ten
ka pažymėti, kad šiemet Dra
matiškas Ratelis jau ne tas, 
kas jis buvo metai-kiti atgal. 
Tuomet, karo viešnioms siau
čiant, ir rateliečių veikimas tu
rėjo stipriai nukentėti. Jisai 
buvo netekęs daug gabių ir 
veiklių narių. Likusieji žiurėjo 
netiek to, kaip “geriau pasirod
žius” (^vakarais etc), bet to, 
kaip išlaikius pačią draugiją.

Dabar kas kita. Bateliu grį
žo netik senieji jo nariai, o it 
naujų prisidėjo. Trumpai sa
kant, Dramatiškas Ratelis su
sitvarkė taip, kaip kad “anais 
geraisiais laikais” — prieš karą. 
O gal ir geriau.

Šiuo sezonu rateliečiai duos 
tris vakarus — savo vakarus. 
Reto, jie gavo bent kelių drau
gijų pakvietimus, dagi ir nc- 
ebieagiečių. Už poros savrdčių 
rateliečiai vyks VVaukeganan: 
vaidins “žemaičių razbaininką" 
Blindą.

Pirmas Ratelio vakaras bus 
sekamą nedėldienį, lapkričio 
7,erdvioje C. S. P. S. svetainėj. 
Rateliečiai, artistės Unės Babic- 
kaitės vadovaujami, vaidins 
puikų istorinį veikalą Mindau- 
gis. Pradžioj rateliečiai labai 
abejojo: vaidinti Mindaugį rr

ne? Darkyti gerus veikalus jie 
mat nelinkę. Todėl, nutarta pak
viesti Unę. Unė sutiko. Ji tuoj 
parinko tinkamus vaidintojus 
ir pradėta darbas. Pasirodė, 
kad visa eina sekmingi/d. Tatai 
rateliečiams pridavė naujos 
energijos. Jie pasiryžo daryti 
visa, kad nesuvylus nė savo 
mokytoją nei publikos. Per ke
lias savaites po du ir net tris 
kartus (savaitėj) laikyta repe
ticijos. Bet, nutarta pasisamdy
ti tinkamus kostiumus ir, jei 
bus reikalo, scenerijas — nežiū
rint kiek visa tai kainuotų.

Well, well — o ką daugiau 
pasakyti? Daugiau pasakyti tu
rės patys rateliečiai ir jų moky
toja Unė — lapkričio septintą.

—Antanas.

ROSELAND

žinios-žinelės.

Lenkų imperialistų nedory
bės Lietuvoj stipriai supurtė 
šios kolonijos lietuvius. Praei
tą savaitę visos vietos lietuvių 
organizacijos laikė savo susi
rinkimus ir tarėsi dėl protesto 
demonstracijos.

1 .... . ....... . 1.. ...... >
Telephone Drover 6052 I

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, IIL

Kiek laiko atgal buvo pra
nešta, kad vietos L. D. L. D. 
kuopa jau reorganizuota. Taip
jau buvo rašyta, kad kuopos 
reorganizuotojai negerai daro 
nepranešdami apie tai viešai. Ir 
aš pritariu. Kodėl jie nepaskel
bia, kinda įvyks susirinkimai 
Aš jau senai galvojau apie tai, 
kaip ir kur man įstoti. Del ki
lusių kuopoj vaidų aš iš jos pa
sitraukiau. Dabar ir vėl norė
čiau grįžti, bet... Būtinai pas
kelbkite, kad įvyks sekamas 
kuopos susirinkimas!

Buvęs.

prasidėj tįsieji vaidai neužilgio 
persimetė ir į musų organizaci
ją. Tie žmonės, kuriems pasi
sekė pagrobti į savo rankas Są
jungą, užsimanė padaryti tą pa
tį ir su L. D. L. D. Kilo sui
rutė. Petrikos ir Steponavičia 
stengėsi padaryti ją “komunis
tų” sektos skyriumi. Galų ga
le visa susidėjo taip, kad ir L. 
D. L. D. tapo apardyta. Tas pat 
padaryta ir 104toje kuopoje. 
Tūli kuopos nariai, kur patikėjo 
denftigogingiems Stilsono šuka
vimams, užsimanė pravesti joje 
savo rųšies “diktatūrą”. Pasek
mės buvo tokios, kad kuopa pa
kriko. Visa tai matydami rim
tesnieji kuopos nariai pradėjo 
tartis kas čia padarius. Galuti
nai įsitikinę, kad su Stilsono se
kėjais jau nebegalima susikaL 
bėti, jie ėmėsi reorganizuoti 
kuopą.

Tai jau padaryta. Nors pra
džioj buvo labai sunku veikti, 
nes “buvusieji žmonės” kaip ir 
kur galėdami stengėsi mums 
kenkti, bet to neveizint mes su
sitvarkėme. Šiandie kuopa sto
vi gan gerai. Tenka spręsti, 
kad šią žiemą musų darbas įeis 
į “normales vėžes”, taigi, kad ir 
nariu skaičiumi ir visa kita mu
sų kuopa pasidarys tokia, kaip 
kad ji buvo nletai-kiti atgal.

kad duona, tur būt, nebus pi
gesnė. Kansas, Oklahoma ir 
Nebraskos valstijų farmeriai 
paskelbę “streiką.” Jie reika
laują po 3 dol. bušeliui kviečių. 
Kitaip jie savo produktus ne
parduosiu. Jeigu tiek reikalauja 
farmeriai, tai “inidleinenams” 
juk ir reikalinga “šiokio tokio 
uždarbio.”

Taigi, “pragyvenimas 
ga”...

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

fr

pin-

Pasipelne.

Vakar naktį “kas nors” gera 
pasipelno. Pons Samuel Dietcl 
pasigenda brangakmcnų — ne 
už 30,(XX) dolerių. Tas pons sa 
ko, kad “kas nors” pasiėmę; 
juos iš jo kambario Shermai 
viešbuty.

# šlakMtymui 
nuo Saulės, vėjo, dulkią ir peleną 
Rekomenduota ir pardavojama vist 

se vaistinėse ir pas Optikus.
Reikalauk veltui knygelės apie aki 

MŪRINE CO., Chicago.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

GARFIELD PARK.

Pramogų vakaras.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA prie bruslotą, tape
rių ir kišenių dčjėjiį.

SCOTCH WOOLEN MILLS
813 Wcsl Adams St.

AUTOMOBILIAI

■■■j* y. L!____ 1_____

NAMALŽEMĖ
PARSIDUODA: .3601 Lowe Avė., 

krautuvė ir 5 kambariai: maudynė, 
Kasas, elektros šviesa, šiltas vanduo, 
garo šiluma. 7 pėdų skiepas. Kaina 
$3,500.00 ant išmokesčio.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

į Telefonas—Boulevard 9199
j DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
I 8331 S. Halsted S t., Chicago, III.

Valandos:—

Pranešimas
AKUŠERKA
M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms.

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

Spalių 23 d. Liet. Janitorių 
Vyrų ir Moterų Paš. Kliubas 
surengė šaunų pramogų vaka
rą Engels svetainėj. Vakaras 
buvo ylių sėkmingas. Beje, be
silinksminant prisiminta apie 
reikalingumą parinkti aukų Lie 
tuvos Raudonajam Kryžiui. Tai 
ir padaryta. Aukojo sekami

Balsy dabotojų domei.
Visi tie draugai, kur lapkri

čio 2 dieną eis dabotų, kad se
nųjų partijų politikieriai nevog
tų socialistų balsų, pirma tegu 
nueina į specialiai rengiamus 
Socialistų Partijos mitingus, 
kuriuose bus duodama pamoku 
apie tai, kaip tiksliau savo dar
bą atlikti. šiandie, lapk
ričio 1, tokie mitingai ren
giami šiose vietose

Northvvcst Amalgamateč 
Headąuarters, 1564 N. Robey 
St., netoli Mihvaukee gatvės.

Southvvest Amalgamateč 
Headąuarters, kertė 22 ir So. 
Kedzie gatvių.

Labor Lyceumc, kertė Kedzie 
ir Ogden gatvių.

15 Wardo Headąuarters, 
2733 Hirsch g-ve. '

tory, 220 So. Ashland g-vė. 
Būtinai nueikite.

Gavo dvidešimts penkis metus 
kalėjimo.

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.

T. Pullman 5432

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

asmens:
Joe Uzubalis, Frank Korab- 

iis — po 2.00; Geo. Pelilonis, 
John Pajuodis, Geo. Medeiins- 
kas, Kaz. Augaitis, Joe Petru
lis, Jokūbas Shidla, Joe Zubo- 
vičus, Andrew Karoblis, Povi
las Atkočiūnas, Joe Kaz tunas, 
Mrs. Martin, Tony Rudis, Geo. 
Trumpauskas — po 1.00; S. 
P tarpa .75; S. Medalinskas, Mrs, 
Modeli nskien e, F. Gedmontas, 
Mrs. Geniontetnė, Mrs. Burno- 
tenė, S. Balčunas, Mr. B. Mar- 
ket, Joe Valis — po 50c; Smul
kių aukų .25. Viso suaukota 
$22.00.

Aukotojam tariu ačiū.
—Geo. Medelinskas.

Prisaikintieji teisėjai užvakar 
nuteisė dvidešimts penkiems me
tams kalėjimo tūlą Carl Wande- 
rer, buvusį karininką, kuris kiek 
laiko atgal nužudęs savo mote
rį ir dar vieną žmogų. Visa tai 
jis buk daręs dėlto, kad norėjęs 
apsivesti su tūla jauna mergele.

Vežėjai gal mes darbą.

šiandie gal mes darbą netoli 
keturi tūkstančiai darbininkų- 
vežėjų. Visi jie kone išimtinai 
dirba didžiosiose departamenti- 
nėse krautuvėse — pirknius iš
vežioja. Darbininkai reikalau
ja didesnių algų.

BRIGHTON PARK Pagerbė mirusį Irlandijos 
darbuotoją.

L. D. L. D. kuopos reikalais.

Pranešimai
Dramatiško Ratelio generalė repe 

ticija įvyks panedėlyj, lapkričio 
kaip 7:30 v. v. C. S. P. S. svetainė, 
1126 W. 18 St. Visi lošėjai prašonr 
susirinkt laiku — būtinai. — Režii

Roseland L. D. Svetainės Statym 
Bendrovės šėrininkų susirinkimą 
panedėlyj 1 d. lapkričio neįvyks, kai 
paprastai būdavo. Apie susirinkim 
bus pranešta vėliau. — Valdyba.

STOCK YARDV DARBININKAMS 
ŽINOTINA.

Šiumi pranešame lietuviams, dirban 
tiems Stock Yarduose, kad susirink 
tumee į masinį susirinkimą, kuris į 
vyks lapkričio 2 ir 5 dienomis. Pir 
mas susirinkimas (lapkričio 2) bu: 
p. J. J. Elias svetainėje, 4600 SoutI 
Wood St., 7:30 vai. vak. Antra: 
(lapkričio 5) p. Mickevičiaus svet. 
3210 S Morgan St. irgi 7:30 vai. av 
kare. Bus gerų kalbėtojų^ kurie iš 
aiškins lietuvių anglų kalbose kritiš 
ką padėjimą dabartinio momento i 
taipgi apie algų padidinimą ir “bacl 
pay”. Kviečia visus

Lietuvių Skyrius 257.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta 
rybos Pildomojo komiteto, kartu ii 
Centralinio komiteto susirinkimai 
įvyks panedėlio vakare Naujienų na
me. Pradžia 8:30 . Visi nariai (a- 
biejų komitetų) malonėsite pribut 
susirinkimam Yra svarbus reikalas

— Valdyba.

Roseland. — Subatos Naujienose 
buvo pagarsinta Roselando Liet. Darb 
Svetainės Statymo B-vės susirinki 
mas, būtent, kad jis neįvyks lapkričk 
1 d. Turi būti, kad įvyks. Taipg 
reikia pridėti, kad minimas susirin 
kmas atsibus Stančiko svetainėje.

Saugok akių regėjimą

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Are., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

Dveji metai atgal čia buvo su
kurta L. D. L. D. 104toji kuopa. 
Iškarto kuopon įstojo ytin skait
lingas lietuvių darbininkų bū
rys. \Kuopos darbas buvo sek- 
mingaą. Draugai veikė kiek ir 
kaip nusimanydami, kad pasta
čius savo organizaciją tikrai 
tvirtais pamatais. Išrodė, kad 
neužilgio Lietuvių Darbninkų 
Literatūros Draugija pasidarys 
viena stipriausiųjų Amerikos 
lietuvių darbininkų organizaci
jų. Visiems mat buvo aišku, 
kad mums reikalinga geros li
teratūros ir kad tą literatūrą te
galima įsigyti tik veikiant ben
drai. Mes juk neturime turtin
gų žmonių, kurie galėtų aukoti 
šimtus ir tūkstančius dolerių 
darbininkų švietimo reikalams. 
O jeigu ir turime, tai jie ne mu
sų žmonės. Jie — “senojo svie
to” atstovai... (

Bet... tos viltys neįsikunijo. 
Lietuvių Socialistų Sąjungoj

Miesto taryba užvakar pareiš
kė pagarbos mirusiam Irlandijos 
darbuotojuo, MacSwiney. Pri
imta tam tikra rezoliucija, ku
rioj reiškiama pasigailėjimo dėl 
MacSwiney mirties, kitaip sa
kant dėl jo numarinimo badu. 
Priėmus rezoliuciją visi alder- 
manai atsistojo pagarbai miru
sio darbuotojo.

PAJIEŠKAU savo vyro Stanislove 
Gerčo (angliškai vadinasi Stanley 
Sherman). Gyveno Roselande, III. ii 
rengėsi važiuot ir išvažiavo buk st 
kita moteria į rudies kasyklas Michi- 
gan valstijoj.

Šiuomi, jo moteris Ona, iš Lietuvos 
su keturiais mažais kūdikiais didelia
me varge atsišaukia pajieškodama; 
kad nors vaikelių nepamirštų ir pra
neštų apie save. Malonės atsišaukti 
patsai arba jį žinanti praneštų ant 
sekančio antrašo:

FRANCIS VAIČAITIS, 
3425 S. Emerald Avė.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugių ar pa
žįstamų neskiriant pažvalgų, kokios 
ten butų bile teisinga, kad eitu pas 
mano gyventi; jeigu gabi, galėtų ir 
darbą gauti prie siuvimo; turiu dar
bo užtektinai. Norinčios šviesaus ir 
šilto kambario gauti, meldžiu kreip- 
Jes po šituo antrašu:

BRONISLAVĄ ZIGMONTAITfi 
po vyru KUBILIS,

4111 So. Richmond St., Chicago, III. 
Tel. McKinley 2727

Numažino kainas pienui.

Pieno kompanijos nutarė nu
mažinti kainas pienui, šiandie 
jau bus imama po vieną centą 
mažiau — bonkai. Atatinka
mųjų įstaigų valdininkai tečiaus 
sako, kad pieno kainos ir dabar 
bus “nesvietiškai didelės”, ir 
kad jie, valdininkai, darys rei
kiamo spaudimo, kad kainos 
pienui butų dar daugiau numa
žinta.

PAJIEŠKAU brolėnų, Felikso ir Jo
no Malvidų, Kauno rėd., Rokiškio ap
skr., Pandėlio valsč., Natikių palivar- 
co. Malonėsite atsišaukti ant šio ant
rašo:

ADOMAS ČEPULIS
Kauno rėd.,

Rokiškio apskr.
Pandėlio vaisė.

Natikių palivarkos.
Lithuania

Gyvenimas pinga —- kam?
Chicagos vaizbos butas sako,

PAJIEŠKAU savo brolių Antano 
r Juozapo Roblauskų, paeina Kauno 
rėd., Rokiškib apskr., Pandėlio valsč., 
Natikių palivarko. Malonėsite 
šaukti:

VINCUS® ČEPULENAS, 
Kauno rėd.,

Rokiškių apskr., 
Pandėlio valsč.,

Natikių palivarkos.
Lithuania

atsi

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU PARTNERIO, kuris 

sutiktų eiti į mašinšapės biznį, išdir
binėti naujai išrasto ir pelningo daly- 

i ko. Atsišaukite greitai. Galima
. matyti vakarais po 6 vai.

S. ZAVE,
t 4121 S. Sacramento Avė.

PAJIEŠKAU draugų Antano ir 
1 Vinco Derkių iš Panevėžio apskr., 

Klavanų miestelio. Jie patįs malo
nės atsišaukti arba žinantis juos 
pranešti ant šio antrašo:

TONY KAUSKAS, 
1316 Elizabeth Avė., 
Grand Rapids, Mich.

RASTA-PAMESTA
Liet. Mot. Dr-jos “Apšvietos” 

’• buvusiam vakare 10 d. Spalio
- 1920 m. “Kapitonas Velnias” 

nuo steičiaus pražuvo rankomis
- siuvinėta vieno jardo apskrita 
2 staltiesėlė, išsiuvinėta našlaitėms

(pansies). Kas suradote, malo
nėkite pranešti telefonu, Canal 
6265 už ką duosiu atlyginimą.

r K. KATKEVIČIENĖ,
2252 W. 22nd Str.

Chicago, III.. i •
$50 atlyginimo

.’ Kuris prirūdys, kas nuplėšė ameri- 
1 konišką ir lietuvišką vėliavas nuo ma- 

’• no gyvenimo vietos. Tai atsitiko, kuo
met buvau ant demonstracijas prieš 

o lenkus.
s . KAZYS JUŠAS,
3 1930 So. Union Avė.,
į Ant žemutinio floro

RE IKIIA DARBININKŲ
MOTERŲ

į ==

s ___________

Patyrusių šokolado sėmi- 
; mui moterų. Gera alga, nuo- 
r latinis darbas.
C .vAtsišaukite: 

SPOEHR’S
179 N. Michigan Avė.

s REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

: Reikia -
)

i Trimerių prie automobilių 
žieminio išdirbimo. Gera mo- 
kestis, geros darbo išlygos.

Atsišaukite:
BIRD — SYKES CO.
2215 Michigan Avė.

REIKALINGAS nevedusis janito- 
riaus pagelbininkas — turi turėti pa- 

. tyrimą ir priklausyti prie unijos.
Atsišaukite prisirengią prie darbo. 

6400 Maryland Avė., 
Tel. Blackstone 5742

KEIKIA prie kotų, Lapei pe- 
derių ant Levis mašinos ir gu- 
zikų siuvėjų.

SCOTCH W00ILEN MILLS 
813 W. Adams St.

REIKIA į kelinių dirbtuvę 
mu nuprosintojų ir rankovinių. 
su jungėjų mašina.
SCOTCH WOOLEN MILLS 

813 W. Adams St.

REIKIA į kotų dirbtuvę: sty- 
niu nurosiu tojų ir rankovinių.
SCOTCH WOOLEN MILLS 

813 W. Adams St.

REIKIA penkiasdešimts 
apsukrių merginų kaipo dar
bui parinkėjų dešrinių žar
nų. Nuolatinis darbas, gera 
alga, geriausi darbui kam
bariai. Poilsio duodama prieš : 
piet ir po piet. Atsišaukite į 
Superintendento ofisų.

OPPENHEIMER 
GASING CO., 

1016-26 West 36th St.

REIKIA senyvos moteries prižiūrė
jimui 2 vaikų — 5 ir 7 metų. Dirbti 
nereikės. Mokestis gera. Atsišaukite 
Subatomis nuo 12 vai. po pietų arba 
nedėliomis.

2928 W. 40th PI,, 
1-mas flatas

PARSIDUODA 5 pasažierių For
das. Priežastis pardavimo — savi
ninkas apleidžia miestą. Geram sto
vyje 1920. Matyt galima visą sa
vaitę.

3231 Douglas Blvd.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas apgy

venta tarp lietuvių ir lenkų, ge
roj vietoj.

4346 S. Ashland Avė.

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

PARSIDUODA 8 flatų, plytų na
mas, augštas skiepas, murmuro sto
gas.

Atsišaukite:
2938 Union Avenue,
3 floras, iš fronto.

PARSIDUODA Poolruimis, geras 
biznis, skersai nuo Crane Co., gera 
vieta ir didelė, yra vieta barberiui ar
ba saliunui. Pardavimo priežastis — 
važiuoju j tėvynę. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

3953 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA saliunas ir 
pool-ruimis su 8 stalais. Gera 
vieta. Pardavimo priežastį 
tirsit ant vietos. ’

1659 So. Paulina St., 
ant kampo.

pa-

PARSIDUODA saliunas. Ge
roj lietuvių ir lenkų apgyvento j 
vietoj. Priežastis pardavimo —- 
savininkas apleidžia Chicago.

4458 So. Ashland Avė.

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

3559 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
ant Braighton Park pirštai apgyven- 
toj apielinkėj. Biznis geras. Pigi 
renda. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

Atsišaukit i Naujienų ofisą 
po No. 164.

PARSIDUODA puikus didelis 
gramafonas. Groja visokius re
kordus. Tik penki mėnesiai var
tota; parsiduoda pigiai už — 
pusę kainos.

3208 S. Wallace St.

PARSIDUODA pigiai, 
vartotas visokios rųšies lum- 
beris.

513 N. La Šalie St.
RAKANDAI

Už STORAGE LfišAS

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. 
Vertes tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge- 
mas. Pristatymas dykai.

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

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

Parduosiu už $195 puikiausia $500 
■rtės overstuffed 3 šmotų šilko ve- 
ro seklyčiai su palaidomis paduš- 
dtėmis, springsai atsilošimui ir 
ringsai rankoms. Taipgi grojiklis 
anas ir didelis dubeltava sprendžina 
tonografas grojąs visus rekordus —

Vėliausios mados valgomojo kam
ino setas, miegamojo kambario se- 
s, rugsai, davenport, pastatoma ant 
•indų lempa, bliudai etc. Už priei- 
imą pasiųlymą. Nepraleiskit šios

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA nauji rakandai: 
setas, gramafonas, lovos ir daug ki
tokių daiktų; labai pigiai. Matyki
te vakarais ir nedalioj.

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

PARSIDUODA labai pigiai namas 
su krautuve, bučemė ir grosemė. Jei
gu kuris nupirks šį namą su krautu
ve, tai padarys puikų biznį. Priežas
tis pardavimo, išvažiuoju į farmas.

Kreipkitės po šiuo numeriu:
2462 W. 46 PI.

GRAŽUS
neišpasakytai gražus ruduo, ir daugu
mui vertėtų atsilankyti pas mus, pa
sižiūrėti puikių farmų. Pirm važia
vimo, užeikit arba rašykit A. Vasilau- 
skui, 615 Centre St., Chicago, 111. Jis 
jums pasakys kur geriausia pasijieš- 
koti 
nes,

puikią farmą per teisingus žmo- 
ir kaip ten pigiai nuvažiuoti.

M. WALENČIUS,
119 VVashington St., Kart, Mich.

ggĮJ "L . .._J

STOCK’AI—ŠĖROS
Liberty Lands Investment Co.

3301 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Minėtos kompanijos visų šėrininkų 
meldžiu atsišaukti ant šio antrašo.

L. CHRISTIEN, 
Woodboro, Wisconsin

MOKYKLOS

MA5TER, 
5Y5TEMU^

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYSTfl
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 823, 74 W. Washington St.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

36 S. State St.
Tel.: Central 3028.

MOKYKLA
Angliškai išmokiname ateivius pa

sikalbėjimo metodą.
Atsišaukite:

LOUIS & CLARK UNIVERSITY 
537 So. Dearbom St.

Tel. Wabash 7224.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

SKAITYKIT IR PLATINKIT


