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Naujas lenku puolimas Lithuanian Pratęst Against Polish Aggression

Želigowski užėmė Giedraičius

Bolševikai sumušo Vrangelį

Ir Varšava kalba apie plebiscitą
Lenkų plėšikai pavargę belauk

dami lietuvių atsakymo.

laukę

KOPENHAGEN, lapkričio 1.
Iš Kauno gauta specialia 

pranešimas, kuris sako, kad 
lenkai, kurie per 'kelias dienas 
nieko neveikę ir veltui
atsakymo į Želigowskio notų, 
pagalios visu frontu pradėję 
puolimą ir sulaužę lietuvių li
nijos tanp Malėtų ir Ožiškių.

Lenkai paėmę Giedraičius.

Vrangelio komanduojamąsias 
armijas pietų Rusijoj. Bolševi
kai puola dviejose vietose. Jie 
jau persikėle per Dniepr upę, 
ties Nikopoliu, ir siunčia savo 
pulkus iš Chakovkos. Puolime 
naudojamosi kareiviais, atsiųs
tais iš lenkų fronto, ir taipjau 
dideliais būriais sibiriečių. Bo
to, vis dar siunčiama žymių 
sustiprinimų — by tik sulau
žius Vrangelio linijas.

Chicago Lithuanians, assembled at the Seventh Regiment Armory of Illinois, 
October 81st, 1920, under the auspices of the Lithuanian Societies and Organizations, 
representing the Lithuanian colony of Chicago and suburbs, of over 100,000 people, and 
reflccting the sentiment of the 800,000 Lithuanians, residing in the United States of 
America, have taken under their serious eonsideration the conditions novv prevailing in 
their native land. i

At the time when it seemed that the bloodshed in Europe had ceased, Lithuania, 
our native land, found itself engulfed by the fire of war. Part of the Polish army, Under 
General Zeligowski, invaded Lithuanian territory and captured the Capital of Lithuania, 
Vilno.

This iš already the second invasion of Lithuania by the Polish armies. It is obVious 
that Polish militarism is determined to destroy the youthful statė of the Lithuanian 
Republic, and to subjugate its people for the exploitation of the Polish magnates.

Lithuania has given to Poland no cause for war. It desired to live in peace with 
its neighbors. When the dispute over territoriai boundaries had arisen out of the 
Polish claims, Lithuania made every effort to find a peaceful solution of the problem. 
It has gladly submitted the qv.estion to the Arbitration Committee of the League of 
Nations.

The Poles, however, shamefully violated their given pledges, and, without waiting 
for the verdiet of the Arbitration Committee, resorted to the ūse of arms to establish 
their claims to the Lithuanian territory, and to the Lithuanian Capital, Vilno.

Lietuvai pagalbon
Moterų draugija paaukojo 

$55.00.

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

Bolševikai pasitraukia 
iš Kievo?

[15 Lietuvos Misijos Biuro].

NEW MORKAS, spalių 30. — 
Newarko švento Ražančiaus 
Moterų Draugija savo laikyta
me init nge spalių 28 dieną pa
aukojo Lietuvos Gynimo Komi
tetui pirmutinę kanuolę — pen
kis šimtus dolerių.

Norįs prezidento vietos.
Graikijos žmonės gal turėsią 
nuspręsti ko jie daugiau nori— 

Konstantino ar Venizelos’o.

Bolševikai pasitraukia iš 
Kievo?

LONDONAS, sp€«’ių 30. — 
Central News agentijos žinia, 
gauta iš Kauno, sako, kad Ode
soj ir keliose kitose vietose — 
Chersoniuj ir Podolijoj' — kilo 
maištų.

Pranešama, kad bolševikai 
rengiasi apleisti Odesą it trau
kiasi iš Kievo, |m> to, kadi'i juos 
sumušo sukilėlių būriai. Sako
ma, kad sukilimas persimeta 
Ekatcrinoslavan.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1920 
as reųuired hy the act of Oct. 6, 1917 
Paėmė “raktą i Krymą.” 
Maskvos pranešimas rodo, kad 
Vrangelis atkirsta nuo pusiau- 

salio tvirtovės.
LONDONAS, lapkričio. 1. 

Oficialinis Maskvos praneši
mas, datuotas praeitą nedėldie- 
nį, sako, kad šiaurryčiuose ir 
šiaurvakariuose nuo Krymo pu- 
siaustilio Rusijos sovietų ka
riuomenė užėmusi keliatą svar
bių miestų. Tai davinys didelių 
mūšių, kurie ėjo Juodosios ju
ros fronte.

Be kitų užimtų vietų minima 
miestai Perekop, Melitdpol ir 
Skadovsk.

[Užėmimas Melitopolio rodo, 
kad bolševikai pasivąrę 
septyniasdešiints penkias 
lias į priekį — j pietus 
Aleksandrowsko, kurį,
praeitą sąvaitę buvo pranešta 
iš Sevastopolio, anti-liolševi'kų 
vadas pietų Busijoj, generolas 
Vrangelis, turėjo apleisti. Pre- 
kop yra skaitoma raktu į Kry
mą. Jeigu bolševikai tikrai pa
ėmė šį miestą, tai pasitrauki
mas generolo Vrangelio kariuo
menei, veikiančiai Tauridos 
sryty, tapo atkirstas.]

Dviejuose frontuose puola 
■ Vrangelį.

SEVASTOPOL, spalių 29 (su
vėlinto)- —• Rusijos bolševikų 
kariuomenė pradėjo stiprų puo
limą tikslu sunaikinti generolo

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Varsa vos geidavimai.
Vilniaus sryties likimų turės iš- 

pręsti plebiscitas.

apie 
my
li uo 

kf«ip

VARŠAVA, spalių 29 (suvė
linta).— Ministerių taryba su
tiko, kad Vilniaus sryties liki
mų nuspręstų plebiscitas, kurį 
tvarkys tautų lyga.

[Nesenai Ihiuvo pranešta, kad 
timtų lyga nusprendus, jogei ji 
neturinti jėgos išvyti iš Vil
niaus Želigowskį. Tad kaip ji 
galės tenai tvarkyti įplebiscitų? 
Varšava, matyt, nusimano, kad 
tas “plebiscitas” bus toks, kaip 
kad ana “lietuvių ir baltgu- 
džių” mnija, kurios skraiste 
prisidengusi ji (Varšava) už-

Under these circumstances, Lithuania was compelled to meet violence with force. The 
blood again is flowing, and the people of these two neighboring countries are again made 
vietims of the mad military imperialism, which flourished in the by-gone days of 
Prussian design to conųuer the world.

Lithuania is determined to defend her national life, her freedom, liberty, and inde- 
pendence to the lašt drop of her blood. Lithuania will perish rather than submit to the 
rule of the mad Polish junkers.

In these grave days for Lithuanian national existence, is it not proper for the whole 
civilized world to look into this violent eonduet of Poland, and to eurb Poland s imper- 
falistic adventure?

In the name of the demoeratie principle of self-determination of all nations, and in 
the name of humanity, we protest against the outrageous eonduet of Poland toward 
Lithuania, and appeal to the whole ęivilized world to sustain Lithuania in her struggle 
for peace and justice.

Te

eitas, Želigotwskio gaujos 
kės apsidirbti taip, kad visa 
eitų Varšavos naudai.]

mo-
iš-

Pienuoja varstiną 
darbą.

Socialistai ir jų pritarėjai tam 
priešinasi; atžagareiviai 

pritaria.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oot. 6, 1917

Skerdynės žydų 
Ukrainoj.

Anti-bolševikų sukilimų 
baisios žudynės.

sekė

Naujos riaušės
Irlandijoj. .

Debsas gaus žinių apie 
rinkimus.

Užmušė šešis policistus, daug 
sužeista.

žinių jam suteiksiąs kalėjimo 
užžiurėtojas.

PARYŽIUS, lapkričio 1. — 
Vietos graikų rateliuose pra
nešta, kad Graikijos sosto klau
simą veikiausia teksią išspręsti 
patiems gyventojams — seka
mais rinkimais, lapkričio 7 <1. 
O tai dėlto, kad kunigaikštis 
Uovilas atsisakė priimti kara
liaus karimą, ir kartu pareika
lavo, krd šitas klausimas butų 
išspręstas visatiniu balsavimu.

Karaliaus sosto Povilas atsi
sakė todėl, kad jo nori ir buvu- 
sis karalius Konstantinas. Pas- 
tarasai kartą jau pasireiškė, 
jogei sostas priklauso jam, o 
ne kam nors kitam. Jisai tik 
tuomet jo išsižadėsiąs, kada pa
tys gyventojai nuspręsią, kad 
jis jiems nepageidaujamas. Da
bartinis Graikijos premjeras 
Venizelos tečiaus visai nonori, 
kad Konstantinas sugrįžtų. Jei
gu klausimą teks leisti patiems 
gyventojams išspręsti, tai Ve- 
niselos jį pastatysiąs taip, kad 
gyventojai turėsią balsuoti 
apie tai, būtent: ar jie norS, kad 
Graikija butų monarchija ar — 
respublika. Jisai tikįs, kad gy
ventojai balsuos iuž respubliką, 
ir prezidento vieta tuomet tek
tų ne kam kitam, kaip tik Ve
li izelos’ui.

Sunki bausmė.
Turėsiąs užsimokėti 20.000 dol. 

ir pasėdėti kalėjime.

CHICAGO. — Teisėjas Lan- 
dis vakar “stipriai supurtė” vi
sus svaiginamųjų gėrimų par
davinėtojus. Tai dėlto, kad vie
nas jų tūlo viešbučio savinin
kas, Charles Sommers, tapo 
nuteistos užsimokėti dvide
šimts tūkstančių dolerių pabau
dos ir trysdešimčiai mėnesių 
kalėjimo. Jisai kaltinta dėl per
žengimo visatinės įprobibicijos 
įstatymo, kitaip — svaiginamų
jų gėrimų pardavinėjimo.

Suprantama, Sommers kalė- 
jimi'.n dar neis, negi jisai mo
kės nužymėtąją pabaudą. .Jisai 
<:‘»r <»ali kreiptis Į augštesnį 
kortą. O ten — visaip gali bū
ti. x

True translation f1!ė<4 Wlth the post- 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sulaikė Italijos laivą.
Italijos valdžia užprotestuo

sianti.

Šiandie Rinkimai.
Lietuviai piliečiai-darbi- 

ninkai, visi šiandie prie bal
savimo urnų!

Šiandie šalies prezidento, 
valstijos gubernatoriaus ir 
kitų atatinkamų valdininkų 
rinkimai.

šiandie jus turėsite nus
pręsti kurios partijos žmonės 
pasiims į savo rankas val
džios vairų.

šiandie jus turėsite duoti 
savo politinio susipratimo 
egzaminų.

šiandie jūsų diena.
Visi baladokite už socialis

tų Partijos tlkietų.
Balsuokite už 

tijos kandidatų 
vietai, ir visus 
kandidatus.

Jūsų klesos partija yra tik 
Socialistų Partija.

Jos laimėjimas kartu reiš
kia ir visos darbininkų kle
sos laimėjimų.

Tatai — balsuokite už So
cialistų Partijos tikietų!

BERLINAS, lapkričio 1. — 
Vokietijos valdžia norėtų, kad 
visoje šalyje butų įvesta taip 
vedinamoji “industrinė kons- 
kripcija,” kuri paliestų ir vyrus 
ir moterįs — kaip kad padary
ta Bulgarijoje. Šitų pienų su
galvojo profesorius Scbucc- 
king, ir valdžia jį rado esant 
priimtinu. Jeigu jisai liktų įsta
tymu, tai kiekvienas sveikas 
vynus ir moteris vienus metus 
(kartų amžiuje) turėtų dirbti 
tam tikrą jam skiriamų darbą 
—* verstinai. Tai, girdi, 'butų 
kaipir substitute (užvaduoto
jas) karinei (verstinai) tarnys-

KONSTANTINOPOLIS, tapk. 
1. — Šiandie čia gauta prane
šimų apie ytin rinitus kaimie
čių maištus Odesos srytyje. 
Pasak pranešimų, maištus se
kė skerdimas žydų, kurių dau
gybė nužudyta. Iš visų apielin- 
kių žydai dideliausioj panikoj

Bet dagi ir pačioje Odesoje 
žydų likimas nėra užtikrintas, 
nes miesto valdžia, dėl susidė
jusių inilitarinių apystovų, da
linai jau išsikrausčiusi.

DUBLINAS, Irlandija, lapk. 
1. — Praeito nedėldienio vak?*- 
rą įvairiose Irlandijos vietose 
surengta nemažiau kaip ketu
riolika puolimų. Puolimus su
rengė irlandai sukilėliai. Puoli
mų metų šeši policistai tapo 
užmušti ant vietos, o apie dvi
dešimt lengviau ar sunkiui! su
žeista. Tarp sužeistųjų yra vie
nas kareivis ir vienas 
kas.

Policijos “karžygių”
DUNGANNON, lap. 

centralinio Ulsterio 
vakar naktį matė
baisenybių. Militarinė anglų po
licija, norėdama atsimokėti dėl 
sužeidimo tūlo vietos policisto, 
surengė pogromą. Puolime jie 
naudojosi dagi bombomis. Dau
gelis namų arba sugriauta urba 
sudeginta.

Pakorė studentų.
. DUBLIN, lapkričio 1. — 
Montjoy kalėjime šį rytų 
karta jaunas medicinos 
dentas, Kevin Barry. Jisai
tinta dėlto, kud praeitą vasarą, 
kartu su kaliais kitais Si n n
Feiln organizacijos nariais, da
lyvavęs tūlame užpuolime.

jurinin-

darbai
šis1.

miestelis 
didžiulis i ii

“Del darbininkų labo.”

New Yorko komunistai liepia 
boikotuoti rinkimus.

NEW YORK. Jnpkričio. 1. — 
Harleme šiandie areštuota trys 
vyrai, kurie lipdė prie sienų ir

tei, kuri jau panaikinta. Ir tr»i | stulpų didelius plekatus, išleis- 
esą reikalinga todėl, kad išlai- ' tus “< • ’ ------ : j—

partijos, 
ma ‘ 
mus,

kius reikiamos miniose... dis
ciplinos!

Socialistai ir visi kiti pažan-

suvienytosios komunistų
Plekatuose ragina- 

boikotuoti šiuos rinki- 
’ nes mat “visas rinkimų

pa- 
stu- 
kal-

gus žmones šitam sumanymui ' |)nznjs yra klasta, kad jus mul-
I r • « x-u. x-v m. « <• t m a U 1 a • . • «« y y • 1 • a _. ! J!kuogriežčiausiai priešinami. 
Jam pritaria, suprantama, tik 
atžagareiviai.

Debsą, par- 
prezidento 

kitus josios

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

Siūlo mandatą.

kinti.” Vietoje to, girdi, reika
lingu “nuversti kapitalistinę 
valdžią ir įsteigti sovietų val
džią.”

I I-r-rciv 61 i uci n gų, j ų pldkatų 
lipdytojai tečiaus neprisipaži
no, kad jie esą komunistai. Gir
di, už lipdymą plckatų jiems tik 
prižadėta užmokėti — po 20

/

Italijai pasiūlyta mandatas Ar- (ĮoieriŲ : (penQ 
menijai “globoti”; gal priims.1 _____________—

-------------- - ' Generalis streikas Vera Cruze.
ROMA, lapkričio 1. — Laik-' —---------—

raštis Tempo sako, kad jo ma- ( MEXICO CITY, lapkr. 1. — 
nymu, Italijai esąs pasiūlyta čia gauta žinių, kad Vera Cruz 
mandatas Armėnijai globoti, j prieplaukoj paskelbta generalis 
kurį ji linkusi priimti. streikas.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, lapkr. 1 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ................... $3.43
Austrijos 100 kronų ........... $0.33

Belgijos, už $1 ....... frankų 14.95
Danų 100 kronų ..............«... J,------ t
Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos, už $1 ....... frankų 15.82
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 maikių ..

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

Vokiečių 100 markių

ATLANTA, lapžričio. 1. — 
Socialistų Partijos kandidtitas 
į prezidentus, Bugenius V. 
Debsas, kuris įkalintas federa- 
liniame Atlantos kalėjimo, šią 
naktį gausiąs žinių apie rinki
mų davinius. Kalėjimo užžiurė
tojas Zerbst pareiškė, kad jis 
šią naktį “kiek gėlimą daž
niau” kreipsis (telefonu) į 
vietos laikrašius ir gautąsias in
formacijas perduosiąs socialis
tu kandidatui.

Nelaimės.
Susikūlė trys garvežiai; keturi 

žmonės užmušta.
STANTON, la., lapkričio 1.- 

Apie šimtą jardų atstu nuo šio 
miestelio stoties šį rytą susikū
lė trys Burlington linijos gar
vežiai, Pasekmėje to — keturi 
žmonės užmušta, trys div-bi- 
ninkai ir vienas nepažystamas 
žmogus.

[Iš Fcderuotosios Presos]
LONDONAS.— Gautomis čia 

iš Maskvos žiniomis, Anglijos 
karo laivai sulaikė Italijos pir- 
klybinį laivą Ancona. vykusį į 
Novorosyską.

Tai yra aiškus nelegaliais žy
gis, kadangi Juodosios juros 
prieplaukos nėra blokaduoja- 
mos. Laukiama, kad delei to 
Italijos valdžia užprotestuos.
Nuteisė vienuolika karejiečių.

Ir jie žada streikuoti.
Sosialistų priešai 

laimėję.
Miesto valdžios rinkimais 

moję socialistų priešai gavę 
“didelę didžiumų.”

Ro-

MADRIDAS, lapkričio 1.— Cir
kų dtfbbininkai, kurie eina imtis 
su buliais, rengiasi mesti savo 
darbą. Reikalauja didesnių al
gų ir tūlų kitų pagerinimų-.

SEOUL, Koreje, lapkričio 1. 
— Japonų teismas šiandie čia 
nuteisė vienuolika korėjiečių. 
Nuteisė nuo vienų iki trijų me
tų kalėjimam Visi jie kaltinta 
dėl “sumokslininkavinio prieš 
valdžia.”

ROMA, lapkričio 1. — Mies
to valdžios rinkimais, kurie bu
vo įpraeitą nedeldicnj, anti-so- 
cialistinų partijų kandidatai 
gavo didelę didžiumą balsų. 
Rinkimų metu pasireiškė ytin 
didelis entuziazmas. Surengta 
kelios demonstracijos. Demon
stracijose mntėsi daugybė tau
tinių vėliavų.

Rinkumų davinių žinių agen- 
tija tečiaus nepraneša.

Numetė 13,000 dolerių.

j UTICA, lapkričio. 1. — Fax- 
ton ligoninės daktarai šiandie 
visą dieną jieškojo vieno mi
ligramo radiumo, kurį numetė 

I į šalį tūla neatsųrgi ligonė. Ra- 
diuinas su bandažu buvo įpri- 

.....'$13.65 (rištas prie moters krutinės. Ji 
ink 15 82 ser#a vėžio liga. Ligone npic ra- 
lirų 27.20 diumą nič nieko nežinojo, tik 
..... jautė, kad bandažas daro jai 

$30.30 nemalonumo, ir numetė jį. Ra- 
....$13.55 dilimas kainuoja apie trylika 

.... ^19 40 tūkstančių dolerių. Kol kas jis 
ZL. $L85 dar nesurasta*. 1

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So, Halsted St., Chicago, III.

t



NAU.ilMOS, Chfcigo, i(L Utarninkas, Lapkr, 2 d., ’20
-----  ' -"r -jĄ• T ■ iuLįlu.

KAUNAS.
Kaip caro laikais. — Spalių 

2 d., karo cenzoriui leidus, tu
rėjo būt atspausdintas darbi
ninkų laikraščio “Musų Žodis“ 
Nr. 3. Bet nesuspėjo nė vieno 
egzenųiliorio atspausti, kaip 
spaustuvėn įbėgo milicijos nuo
vados viršininkes su keliais mi- 
licijantais ir pareiškė, jog laik
raštis busiąs konfiskuotas ir pa
likęs sargybų išėjo. Po kiek 
laiko sugrįžęs liepė sustatytas 
laikraščiui raides išardyti, o 
spaustuvės savininkui Gurvi- 
čiui, liepė pasirašyti pasižadėji
mų daugiau darbininkų laikraš
čio nespausdinti.

—Kauno krautuvninkų sau
valė kasdien vis labiau jaučia
si. Ir kad nebus nieko daroma 
jų pi-dabojimu i, tai spekuliantų 
veikimas pasidarys visai bety
ląs. Nekalbant jau apie kasdien 
be jokios priežasties brangstan
čius produktus, dargi ir nusipir 
kęs gauni suvyniotų į b’aurų su
terštų popiergalį.
Ne sykį man teko perkant ką 
nors krautuvėj patėmyti, kad 
nupirktų dr/iktų krauluvninkas 
suvynioja į labai suglamžytų 
suteršia popierio šmotelį. Pa
klausus, kodėl taip nešvarus 
popieris atsako: iš kur imti čys- 
tų, kad nies ir už tų brangiai 
mokam. *

Valstybės spaustuvės kieme 
yra sąšlavų duobė, į kurių kas
dien ateina po keletu žmonių 
su nuvšais išsirinkti ten sumes
tus iš sąšlavų popiergalius su
šluotus iš spaustuvėvs aslos ir 
sumindžiotus. Paklausus sykį 
tokį vienų lengvo pelno mylė
tojų, kur jis deda tuos popier
galius, atsakė: 0 to, panie, pše- 
daję dla kraniov!

Kas labiau nuo tokio krau
tuvu inkų sauvalingo elgimosi 
kenčia? Aišku, kt'd Kauno prie
miesčių biednuomenė, darbinin
kai, kurie daugumoje ten gyve
na ir-negali ateiti miestan pirk
tis sau produktų, nors mieste 
gal šiek tiek ir švariau. Ta vi
suomenės dalis —- darbininkai, 
kaiji tik ir yra ta auka sjidku- 
lii<nlų, kurie norėdami daugiau 
pelnyti, užkrečia ^visokiomis li
gomis daugiausia biednuoinenę,

kurios tarpe ir be to maža b yra 
šeimynų, kur nebūtų ligonių 
nuo šiaip jau blogų gyvenimo 
sąlygų. O čia da kaip tik ant 
jų labiausia utsilfepia ir valdžios 
apsilcklinuai, kuri nesergsti sa
vo piliečių kaip nuo spekulian
tų išanudojimo,. taip ir higieniš 
kai, kad pobutų žmonės užkre
čiami šiokiu ar tokiu būdu.

Matomai valdžios agentams 
labiau rupi “Kerpės konstituci
jos“ paragrafai, negu biednuo- 
menės ir darbininkų sveikata.

[“S-d.”}. Puškvadraitis.

KAUNO MANIFESTACIJA 
PRIEŠ LENKŲ INVAZIJĄ.

Rugsėjo 28 d. Kaune įvyko 
didžiausia manifestacija prieš 
naujų lenkų invaziją. Joj daly
vavo daugiau, kaip 10,(XX) žmo
nių, kurie karščiausiu bųdu pa
reiškė pasauliui lietuvių protes
tą prieš naują lenkų puolimą. 
Begalinė žmonių minia manifes 
tavo1 ligi vakaro ir pagaliau pri
ėmė “rezoliuciją visom tau
tom“, kurioje nurodyta, (kad 
Lenkai prieš jų pareiškimą Tau 
tų Sąjungos Taryboje vėl ver
žiasi į Lietuvą, ir laužo Lietu
vos Valstybės neutralitetą. Lie
tuvos ūkininkai, darbininkai ir 
Vyriausybė, kilusi iš darbo žino 
nių, protestuoja prieš Lenkų 
dvarininkų imperializmą ir po
litiką, ir prisiekia veikiau mirti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
negu pasiduoti lenkų vergijai.

venini ui nebus prilakinta ir bu
tų savininkei lups nuo nuomi
ninkų kaip lupo po devynis kai
lius. O musų Vilkaviškyje, kur 
broliškoje vienybėje prie mies
to tarybos ėdžių, sandnrbinin- 
kanja 5 žydai buržujai su 7 
krikščionim demokratais, butų 
nuomininkas tenemano teisybes 
j ieškoti. Butų savininkai musų 
Butų skyriaus ypatingoje glo
boje ir kiekvienas buto nuomi
ninkas turi sprandą lenkti prieš 
sr<vo buto savininką.

Aš apėmiaii hutą iš visagalin
čio Japės, susiderėjau mėnesiui 
75 rub. Bet praėjus 4 mėne
sienas J. man apreiškė, kad jis 
iš manęs jau norįs 125 r., pasi
derėjus nuleido ant 100 r.

Kaip tilk išėjo įstatymas nu
statęs butų kainos maksimumą 
uš ir kreipiausi į butų skyrių. 
Prieš karą tame pačiame name 
už didesnį ir geresnį butą mo
kėjo G. metams 200 r.; aš G. 
pasiūliau liudininku ir prašiau 
Butų skyriaus nustatyti mano 
huto kainą. Manau sau: jei jau 
G. už daug didesnį ir geresnį 
butą mokėjo 200 r., tai mr»n 
neprisieis nė 600 r. Bet butų 
skyrius paskyrė —900 r. Klau
siami paaiškino: kas tau galvoj, 
ponas J. galėjo G-iui prieš karą 
butą ir veltui atiduoti.

[“S-d.].—P. B.

Savivaldybė.

“Šmėklos”.

NEGAUSI PIRKTI įJRJNL NAUJŲ AKIŲ 
Bet gali pagerint ty- 

fo« -/ stovi.
\Z Vartok Murinę AkiųYOUR LYtj Gyduolę “ryte ir va
kare”. Užlaikyk akis Čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygeles 
Akių Užlaikymo.

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

KAM KENTBTI?v '
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

4a PAIN-EXPELLER 4a
V aiibaženklls užreg. 8. Y. Fat. Ottae.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anclior) 
Vahbaženklį.'

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELR¥ ' 

MUS1C STORE

Daugelis Žemaičiuose tikėjo
si, kad St. Seimas užkirs kelią 
juodųjų dvarininkų darbams ir 
jų nedoriems žygiams ir parei
kalaus iš jų atskaitos ir tuo nu
ramins ne vieną širdį. Greit jau 
visi 5 mčh. kaip St. Seimas gy
vuoja, o ar yra daromi kokie 
žygiai ištyrimui

[Cenzūros išbraukta]

“darbų”, 
kuriuos, kiekvienas prisimena 
praeidamas pro Sėdos Kdrežų 
kapinėse gulinčias aukas, ne 
vien, vyrus, bet ir merginas. 
Sėdos sankrovų numuštosios 
linkus teboliudija, kad prie jų 
ne vieno žmogaus smagenys iš
taškyti; o kur kankinimai lai
ke kratų nekaltų piliečių, mu
šimas “nagafka“, spardymas 

kojomis... O kiek Skuode ir 
Ylakiuose tas “didvyris“ su K-o 
pasidarbavo. Kai]) žmonelei 
spėlioja, kad ačiū Plechavičiaus 
dešinajai rankai Veilui katras 
Žemaičiuose užsiliko, kad tai 
jo “loska” visur daromos kra
tos ir nuaklinami visi “cicili- 
kai,“ kas ne klerikalas.

Įvairi Tučkai ir kiti greit pa- 
niatomi ii- traukiami atsakomy- 
bčn, kur gal jų darbai tik šešė
lis prieš galingąjį“ Plechavi
čių. O gal, kad scrmėgėliai dar
bo žmonės tenjikentčjo, tai ir 
pasilieka... Gyvasčių nebesu- 
grąžinsi, ką į kailį įdėjo *nebe- 
išimsi. Bene taip?...

[“S-d.“] žemaitukas.

Telšiai. Telšių Apskr. Tary
bos revizijos komisija (Kun. 
Dagilis, L. Vasiliauskis ir A. 
Tornau) darė Seimelio (Tary
bos) rašvedybės reviziją. Revi
zuota buvo ir praeitųjų metų 
knygos nuo 10. V. Rasta daug 
trukumų, būtent: trūksta pa
teisinamųjų dokumentų, prašy- 

’mai dažnai be valdybos nario 
rezoliucijos, kasai orderiai pi
nigams išduoti kartais tik su 
bugalterio ar sekretoriaus pa
rašu, ligoninės apyskaitose ne
tvarka^ kartais net nėra nupirk
tųjų dalykų pavadinimų, o tik
rai -pažymėta suma, paskirtieji, 
pav., arklių supirkimui pingai 
kiliems daigams užleidžia mi 
ir t.l Kasos stovis liko nepatik
rintas, kadangi liepos m. išlai
dos nebuvo į knygas įtrauktos. 
Iš pasikalbėjimo su valdybos 
pirm’ninku p. Galmiiut paaiške? 
jo, kad darbas eina nenormalin- 
gose sąlygose nėra sąmatos lo
dei, kad nėra tikrų pajamų; 
numatytos pajamos — mokes
čiai kason neįplaukia. Daug 
žmonių atsisako juos mokėti.

[“Siet.“]

novka-Beriozovką —• 150 d., 
Bartkumis — 80 d., Pamūšį — 
150 d., Georgeyką — 130 d., 
Medvalakius — 150 d., Malde- 
nius-Ba limiškius—110 d„ Gur
bus —167 d., Beržėnus —301 d., 
^apkaičius—125, d., iš viso 2169 
deš. ir rugsėjo 15 d. Bružus ■— 
240 deš., Nauj. Žagarę — 217, 
d. ir šviet^olį — 208 d. Tokiu 
bildu visa dirbamoji Nariškino 
žemė paimta yra parceliacijai, 
kita gi yra. miškai, kurie rugp. 
14 d. įstatymu skaitosi jau vals
tybės nuosavybe. — [“Siet.“]

Biržų dvarą (gr. Tiškevi
čiaus) žadąs atpirkti M. Yčas; 
manoma steigti jame kalyinų 
kunigų seminarija; pinigų duo
dą anglų sektantai kvalkeriai, 
kurių įgaliotiniai buvę apžiūrė
ti Biržų.

Šiaulių apylinkėje vokiečių 
firmos “Extrans” atstovai įieš
ko pirktis didelių žemės plotų 
kolonijoms steigti. Jų tikslas 
busiąs padalinti dvarus mažais 
gabalais, pastatyti jų trobe- 
besius, aprūpinti inventorių ir 
išdalinti vietos gyventojams. 
Valdžios leidimai esą gauti. 
Viena jų išlygtoji sąlyga, kad 
tų parceliuotų kolonijų galėtų 
gauti ir žydai, būtent, ne ma
žiau kaip 50%. Jos pačios fir
mos lygstamas yra taip pat Kė
dainių Totlcbeno dvaras. •

Gyvulių maro pavojus arti
nasi Lietuvon. Jis yra įsivy
ravęs Rusuose ir pradeda siek
ti musų sienos. “Liet. Uk.“ sa
vo priede “Žemė“ iškelia jų 
draudimo klausimą. Reikalin
gas fondas, iš kurio ūkinin
kams butų apmokėta už kritu
sius gyvulius. Jis turėtų būti 
savivaldybes žinoję. Ūkininkai 
mokėtų gi į tą fondą po 1— 
2% nuo gyvulio kainos. Gyvu
liams įkainuoti sudaromi se
niūnijose tam tikri komitetai, 
kurie apeina savo seniūnijos vi
sus ūkininkus ir išduoda jiems 
įkainuotųjų guvulių raštus. Su 
tais raštais įregistruojami vals
čiaus ar apskrities valdyboje 
•gyvuliai ir užmokami nuošim
čiai. Čia taip pat išmokama 
nustatytasis mokesnis už kritu
sius gyvulius sulig įmokoj ipiu. 
Kolei išeitų įstatymas, galėtų 
Apskr. Tarybos nustatyi drau
dimo mokesnį.

Žemės Ūkio Min. nuo savęs 
yra paskyrusi 100 tukst. avan
so kovai su gyvulių maro liga. 
Darbuojasi toje srity 20 veteri- 
norių. Vyriausia ginklas prieš 
marą — skiepymas. [“Siet“.]

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliukams, se

sutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dole
riai, nieks, o jiems didelę pagelbą ir džiaugsmą suteiksi.

čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon. 
Baksus siuntimo daiktu Lietuvon galima gauti pas mus už prieina
mą kainą. < t' ■ ■

ši Bendrove dabar parduoda savo Šerus po $6.00 viena, pasi- 
' skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku serų kaina pakils.

Važiuojantiems Lietuvon parūpinamą pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą gvarantuojame. .

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Main Office

414 W. Broadway
So. Boston, Mass.

VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare, 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

Chicago Branch Office
3249 So. Halsted St.

Tel. Yards 5693 Chicago, III.
Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis

Ūkis — Pramonė.

VILKAVIŠKIS.

Vilkaviškio Butų skyriaus 
darbai.

Mes ž’nojom įšauksiu, kad 
Seimo išleistas įstatymas hutų 
nuomos reikalams tvarkyti gy-

STEBUKLINGA PROGA!
i ' 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 tigrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
atigštos rųšle.s garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti desimti augštos rųštes tik- 

< ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosilne už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mea 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi ifisiunčiame C. O. P. arba užsimokėsi aplaikęs 

‘ .................~ Nedčidieniais nuo

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

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

Nariškino dvąrai. Katre II 
buvo dovanojusi 1793 metais 
812. (iO6 tlcišiiii. kunig. Zn-

bovui, tam skaičiuje du mieste
liu (Žagarę ir Gruzdžius), 29 
dvarus, 111 kaimą, 221 užsie
nius (viensėdžius), su 7276 .vy
rų ir 7881 moterų “dusiomis“. 
51.645 deš. tų žemių buvo ski
riama, valstiečiams, už kurias 
jie ėjo dienas, pylė pyliavas, mo 
kūjo čyžę, kita gi dvarininkui. 
1858 m. Zubovas pardavė iš tų 
visų žemių 30.275 deš. kitam 
didikui Nariškinui, kuris nega
na to užgrobė savo viešpatavi
mo laiku iš valstiečių dar įvai
rių “otriežkų“, užsienių, servi
tutų, iš viso apie 8000 dešimt, 
žemės. Nuo savęs jis pardavė 
iš tos žemės Komarui 7565 deš. 
ir 5951 deš. Valstiečių Bankui 
rusams kolonizuoti, pasiekęs 
sau didžiulius plotus Žagarės, 
Gruzdžių, Skaisgirio valsčiuose. 
Karo metu! jo dvarus paėmę bu
vo savo žinion vokiečiai, jiems 
išėjus, Žem. Ūkio Min-ja. Da
bar Nariškinui susiradus Min- 
ja nutarė grąžinti jam dvarus, 
s. m. rugsėjo 13 d. siaubų aps- 
Komisija iš savo įpusėrf nutarė 
paimti iš jo žemes paroeliaci- 
jai Šiuos dvarus: Gruzdžius 
240 deš., Mantoviškius — 90 
deš., Dimitricvką 50 d., Kati
liškius — 58 d., Liliškius —130 
d., Mažuliukus —* 188 d., Osi-

Lietuvos linai
K. Venclauskis rašo “Social

demokrate:“
Kaip reikia sunaudoti linus, 

kuriuos gamina Lietuva?
Abejonių neturėtų kilti atsa- 

kyiimi į ^lIq pakluiisinuj. Musų 

kraštui labai trūksta apdaro, 
dėlto ir visi linai turi eiti tam 
apdarui.

O ištikrųjų gi kur eina musų 
linai? Labai menka tik dalis 
lieka krašte naminiams audi
niams, o visas tas milžiniškas 
turtas eina svetimų kraštų ap
darams.

Mes patys neturimo užtekti
nai apdaro, o išgabename linus 
Vokietijon, Anglijon.

Didžiausia tam \ priežastis, 
kad neturime dirbtuvių, kurios 
galėtų sunaudoti linus, paga
minti reikalingus apdarus.

Prieš karą Lietuva nea t j aus
davo to, kad jai reikalingos to
kios dirbtuvės, nes gaudavo ga
minius iš Lenkų, Rusų, Vokie
čių. Dabar iš minėtųjų kraštų 
sunku gauti, nes jiems patiems 
neužtenka savo gaminių.

Delio, neturint dirbtuvių, tu- 
N'ime gabenti linus tenai, kur 
yra dirbtuvės. /
'Yra ir kilos priežastis, kurios 

spiria Lietuvą atiduoti savo li
nus kitiems kraštams.

Lietuva netur savo krašte to- 
pl<ių reikalingų daiktų, kaip drus 
ka, gelžis, anglis, nekalbant jau 
apie, visokius išdirbinius: popie- 
ra, stiklas, marinos.

Ir mes gauname tą viską tik

dėlto, kad turime linus, mišką, 4 
sėmenis.

Dabar turime pastatyti val
džiai paklausimą, kaip ji mano 
ateityj sunaudoti linus.

Vienas kelias (tas kelias yra 
labai senas) — leisti liuosą pre
kybą. Ūkininkas, turįs linus 
gal liuosai parduoti kam jis nor 
ir kokia kaina jam patinka.

Tokios tvarkos norėtų tų kraš 
tų pramonė, kur ji yra stipriai 
išsivysčiusi.

Prie tos tvarkos iš Lietuvos 
išplauktų linai, miškai, sėmenįs, 
o Lietuvoje paliktų* daug Ost. 
ir kitų markių, bet neturėtu
mėm reikalingų prekių.

Dėlto valdžia tur paimti į 
savo rankas krašto turtų aik- 
vojimą, nedaleisti nualinti kraš 
to.

Ar atliko savo uždavinį Lie
tuvos valdžia?

Neminėsiu kilų pramonės ir 
prekybos sričių, o tik kalbesiu 
apie linus.

Toje srityje valdžia nieko ki
to nėra padariusi, tik yra susi
tarusi su Anglijos pašaliniu 
Banku (Metalo ir Chemijos), 
kuriam ir pardavė visus 1919 
m. linus. Jokių dirbtuvių val
džia nėra įsteigusi, ir dėlto to
je srity neprisieina visai kalbė-

Ar sutartis padarytoji su An
glijos Banku Lietuvai davė ge
rų pasekmių?

Galima kategoringai pasaky
ti, kad rezuiltatai buvo blogi.

Sutarties turinys aiškiai1 ro
do, kad Lietuvos valdžia atida
vė Anglijos Bankui pilną linų 
inonopolį. sn-vęs valdždrt pa
siėmė supirkėjo rolę. Anglijos 
Rankas taip yra gerai aprūpin
tas visais atvejais, kad ant sa
vęs neima jokios atsakomybės; 
kiekvienas Anglijos Banko žy
gis apmokamas askirai ir be to 
Bankas gauna penkias nuošim
čius nuo parduotosios sumos.

Pardavimo kaina nepasiduo
da jokiai konlrolei, ir ])ilnai 
priklauso nuo Banko.
Lietuvos valstybė vartoja Vo

kietijos valiutą.
Darant su Anglijos \ panku 

sutartį, Vokiečių markės kur
sas buvo labai žemas, o paskui 
žymiai tas kursas pakilo, ir dėl 
lo už Anglijos svarus buvo gau
ta mažai markių.

Čionai aš nekalbu apie tuos 
trukumus, kuriuos daleido val
džia, supirkinėjant linus, pave
dus privatiniams pirkliams, ku
rie mokėjo ūkininkams kainas 
sulig savo nuožiūra.

Pamatinis defektas buvo ati-, 
davimas Anglų Bankui pilnos- 
monopolės, ir visa operacija pa ! 
likta Banko nuožiūrai ir sau
valei.

Darant sutartį šiais 1920 m., 
turės būti pakeistos minėtosios 
sąlygos. Negalima
krašto turto ir negauti reikalin 
gų kraštui kompensacijų.

išleisti iš

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
J

Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės Šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENOKOVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LI HTUVON

Reikalaudami platesnių infor- 
macijų raskite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

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

iki 5-tą lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

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

Pinigai Iš
Kenoshos

A RF AL BARGAIN
r h . ■

SfitReduong

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

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

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

teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas=

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis.
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Geriausia ' r ; gorsetas 
• diktoniH I 
Į moterims.
Lengti bet 
stiprus, išpar
davimui trum- 
laikui. Mieros
22 iki <36. Jeigu 
jūsų krautuviūn 
kas neturi, pa
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenj (ant drapanų) ir 
mos pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

MIMO nVGIENIC.FASniON INSTITUTE 
Djpt. M. 23 Irvine Placs Naw York ,

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet. g

Iri Tel. Cicero 5963 «
DR. A. P. GURSKIS S

M Lietuvis Dentįstas 
K 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.

CICERO, 1LL. H
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. , 

— išskiriant nedėlios ir seredas. 
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Utarninkas, Lapkr. 2 d., ’20 NAUJIENOS, Chicago, UI. ■■,■■■■ .......r*  -■■j——«

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.

■■■■■

pasiklausk savo daktaro apie mus.
S. A. MANKOWSKIS

Prescription Drug Store .
Lietuviška Apticka

2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat. 
Chicago, III.

Telefonas Canal 4946

Savaitine Biznio Apžvalga
«WEEKLY BUSINESS REVIEW

Ar algos eis mažyn?

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių ne- 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

Pirma demonstracijos lekcija 
Puiki ateitis automobilių dirvoje 

Suteikiama per
Chicagos geriausių automobilių 

mokyklų.

FEDERAL ASSOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS 

1214-16 W. Jackson Boulevard.

HALL BROS.
DENTISTAI

6360 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistų su ilgu laiko patyrimu.

Darbas garantuotas ant 10 me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai.

The Illinois Artificial 
Limb Go.

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

■ Tel. Canal 2975—2976

Just
■ WHISTLE

Chicago
WHISTLE BOTTLING CO.

■ 116 W. Kedzie St.

Turi pilną staką reikme 
nų tiems, kurie yra ne
laimingi ir priversti ne
šioti dirbtinas dalis kū
no ; rankas, kojas ir t.t., 
kuomet reikalinga.

Didžiausia Lietuvių Aprėdalų 
Išdirbystė Chicagoj.

Darom aprėdalus dėl dėvėji
mo. Paklausk kas musų padirb
tus aprėdalus dėvi.

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33 St.

Universal State Banko name.
Phone Boulevard 3941

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES $?• BANK
Jus jausitės kaip namie šiam© 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.
Tel. Boulevard 9736 and 9737

UNION APTIEKA
Žemos kainos

N. E. Cor. 35 and Halsted St.

BANKAS
ant kampo 47os 
ir Ashland A v.

Chicago.

Apskritai, pirmiausia ir labiausia 
nupuls algos neorganizuotų darbinin
kų, o lėčiau eis mažyn algos tų, kurie 
priklauso prie unijų. O tai dėl dvie
jų priežasčių: 1 — kad organizuoti 
darbininkai gali geriau atstovėti sa
vo algas. 2 — kad tarp organizuotų 
darbininkų daugiausia yra amatinin
kų, kurių algos proporcionnliai ma
žiau pakilo už paprastų darbininkų 
algas.

Kad paprastų darbininkų algos .
daugiaus pakilo už amatininkų algas vg| pracl§s 
rodo sekančios kelios skaitlinės. Do- !

davo 26 centus į valnadą, o 1920 me
tais 63 į valandą, pakilimas mokesties 
26%.

Iš šito galima lengvai, spręsti, kad 
algų puolimas pirmiausia užgaus pa
prastus darbininkus arba leiberius.

Laisvės Bonai nebekyla.
Amerikos laisvės bonai per pasku

tinį mėnesį buvo gana žymiai pakilę, 
bet dabar jų kylimas šiek tiek apsi
stojo. Manoma, kad bonų kursas 
pasilaikys maždaug vienodas iki nau
jų metų. Bet, po naujų metų bonai 

r_i kilti. šiandien Laisvės
rodo sekančios kelios skaitlinės. *Do-!Bonį ypač antras ir ketvirtas, yra 
kų darbininkai 1914 metais New Yor- j neblogas investmentas. 
ko gaudavo 30 centų į valandą, o Bal- __ ■
timorėje, 20 centų į valandą. Tie pa
tys darbininkai 1920 metais Nevv Yor- 
ke gaudavo 65 centus į valandą, o 
taipgi Baltimorėje 65 centus. Algų 
pakilimas pirmam atsitikime buvo 
116%, o antram 225%. Paprasti 
farmų darbininkai 11)14 metais vidu
tiniškai uždirbdavo $27.88 į Įnėncsį, o
1919 metais $56.29, pakilimas algų 
88%. Padieniai farmų darbininkai 
prie piuties 1(914 metais gaudavo 
$1.91, o 1919 metais $3.83 į dieną, 
pakėlimas mokesties 100%. Anglia- 
kasyklose paprasti darbininkai, leibe- 
riai, 1914 metais gaudavo apie 17 cen
tų į valandą, o 1920 metais apie 43 
centus į valndą, pakilimas 148%. Tuo 
tarpu mainų inžinieriams ir kontrak- 
tiniems mainieriams algos pakilo daug 
mažiau. šaftų inžinierius 1914 me
tais gaudavo 35 centus į valandą, o
1920 metais apie 62 centus į valan
dą, pakilimas algų apie 70%. Kont
raktiniai mainieriai 1914 metais gau-

Ligos Būna Pagydytos

Pirktini Šerai
šė- 
nc- 

verta 
Šėrt| pirkėjų naudai čia

šiandien, kada visi pramoniniai 
rai vis dar puola žemyn, labai 
daug yra tokių Šerų, kuriuos 
butų pirkti 
galima pranešti, kad šiandien verta
yra pirkti aukso mainų šėrai, pavyz
džiui, tokių kompanijų kaip Dome 
Minės ir Hollinger Consolidated. Iš
mintinga yra taipgi pirkti geležinke
lių šėrai. Norint pelno iš tų šėrų, rei
kia juos laikyti iki kol jie daug augŠ- 
čiau pakils už dabartinę kainą.

Žaislai
šioms Kalėdoms nemažai bus at

vežta žaislų iš Europos, ypač iš Vo
kietijos. Tas prisidės prie Ameri
kos žaislų išdirbėjų kainų numušimo. 
Vienok, šiais metais laukiama gero 
žaislų pardavimo, ir žaislų biznis iki 
Kalėdų bus geras.

« no 
muXT

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Cęlumbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankyti, ' į 
37 So. Dearborn St.

THE FALCON
CIGAR FACTORY

J. A. Nutowc, prop.
Išdirbėjus čystų Havana cigarų.

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais per žmones, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
riuo tojus arba malevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namų į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime 
brūkšnelio ant 
sienos.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostumeriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome. 

2300 Sb. Leavitt St.

nei 
jūsų

mažiausio 
ušoko ar

jokių ne
ką i na yra

.Nėra šiukšlių arba 
parankumų jums ir 
daug žemesnė negu jus tikitės.

Mes galime ateiti ir pasaky
ti tikra kainų, jei jus norite.

Phone Normai 2022

CCHTOF STORAS KAKLAS UUl 1 UJU SUTINĘ GILĖS 
išimamos be peilio, skausmo arba 
sirgimo. Jus galit išbandyti ant 
musų riziko. Goitrene išgydo vi
sai, net ir užsisenėjusias ligas, be 
jokio ištinimo.
Nieko nekainuoja jeigu neišgydoma 
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk jį 
kol nepasiekė širdies, gerklės arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knygą dykai.

GOITRINE CO. 521 — B. — 63 St.

Pleiskanos, niežėjimas, šipimas, ži- 
limas, slinkimas, retimas plaukų. Taip 
gi, šašai, šlakai, spuogai ir dedervi
nes, į trumpą laiką pagydyta. Prisiųsk 
savo antrašą ir $1.20, gausi gyduolių 
ir gerus patarimus, tiktai paminėk 
kokiai ligai reikalaujate gyduolių, to
kiai mes pritaisysime ir prisiusime už 
šituos pinigus ir paliksit užganėdin
tais. Rašykit pas: (41)

WESTERN CHEMICAL CO., 
» P. O. Box 336. (No. 4) 

Wilkes Barre, Pa.

4644 So. Marshfiejd Avė., 
Chicago, III.

Phone: Lawndale 17'44

Joseph Shuflitowski & Co
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas
C. R. CLAUSEN 
Expertas Rupturų

Acora Electric Co.
Elektros kontraktoriai 
6031 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6057

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

Išdirbėjus 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
ir platės dėl

2833 W. 22nd St 
Tarpe California Avė. ir 

Marshall Blvd. 
Chicago. .

Tel.: Armitage 2890
nenormalių kūno dalių, 
kojų. Spccialė atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak, 
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI, 

Phone: Wentworth 2679.

JULIUS MOLL & SON
Morgečių Bankieriai 

Real Estate, Apdrauda

Tel. Drover 9635
Dr. P. OVITSKY

Dentistas
Specialistas ištraukyme dantų 

4729 So. Ashland Avė. 
netoli 47th St.

Chicago.

Specialis dantų (crown) 
darbas.......... $3.50
Ši kaina yra tuomlai- 

kinė; taisykit savo dan
tis tuojau.

1317-19 Milwaukee Avė 
Chicago.

Tūkstančiai ‘ žmonių li
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex- 
as valstijoj.
Mažas investmentas ren- 

davojimui aliejinės žemės, 
gali padaryti jumis kaip 
ir mus neprigulmingu pi- 
nigiškai.

Ateik, parašyk, arba te- 
lefonuok delei pilnesnių 
informacijų.

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. L POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

A. C. Flynn Co.
4709 So. Halsted St.

Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

Phone Boulevard 7692

DR. GARY
DENTISTAS

McVickers Teatro name

The Straus Dentistai

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteęiui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECK1NG CO., 
3003-39 S. Halsted StM 

Tel.: Yards 1294

dabar daro auksinius dantis po

$3.25 ,
Jeigu jus busite neužganėdinti 

darbu po gero išbandymo, tai mes 
maloniai sugražinsime jums pini
gus ir nerokuosime už savo darbą.

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

iPhone: Drover 4468

Paul Kurr
Chas. A. Snapp

Company
1620 Consumers Building 
Tel.: Harrison 9669-9670

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.

Vyrų galanterija 
marškiniai su trikampiu

4653 So. Ashland Avė
Chicago, UI.

Humboldt 1678 Belmont 7419

The Rutfeld Laboratory
Išdirbėjai

Tikrai puikių gyduolių
Chroniškos raudonosios gyslos, 

vaikščiojančio skausmo, niežų ir 
kitų odos ligų greitai paliuosuo- 
čių.

Wasserman kraujo mėgintojas..
2850 Chicago Avenue, 

Chicago.

'Svetimų šalių pinigai I 
eisią augštyn.

Per paskutinius du mėnesius Ang
lijos, Francijos, Vokietijos ir* kitų ša
lių pinigai buvo gana didžiai nupuo
lę. Nupuolimas įvyko daugiausia to
dėl, kad Europos šalys per šiuos du 
mėnesiu pirko iš Amerikos daugybę 
įvairių tavorų, ypač kviečių, rugių, 
taukų ir mėsos. Dabar Europa yra 
turbut jau užtektinai prisipirkus ja
vų iš Amerikos ir nebeeikvos naujiems J 
pirkimams savo auksą. Todėl lau
kiama, kad lapkričio mėnesyje visų 
svetimų šalių pinigai pradės eiti augš
tyn. Gali būti, kad kartu su kitais 
Europos pinigais taipgi kils ir Vo
kietijos markės, taigi ir Lietuvos auk
sinai.

Geležies kainos.
Nežiūrint į tvirtą laikymąsi, perei

tą savaitę pradėjo truputį pulti ge
ležies ir plieno kainos. Nupuolimas 
geležies buvo nuo $2.00 iki $3.00 ant 
tono.

Puiki Komedija Natio 
nal Teatre.

Duodame progą žmonėms pamatyt 
už trečdalį kainos, kokias mokėjo vi
duryj miesto. Dabar rodoma “39 
Eas”, kurį tik matydamas ir girdė
damas gali patirti augštas prakilnias 
autoriaus mintis.

Veikalas randasi geriausių lošėjų 
trupos rankose visoj Suv. Valstijose.

Dabar bus proga pamatyt ir “Mei
lė”, “Pavasario laikas” ir “Jaunys
tė”. ,

Matines: nedėldieniais, ketvergais 
ir subatomis.

Tel. Yards 344 Vai. 9 A. M. to 9 P. M 
Sun. 9 A. M. to 1 P. M 

DR. MAURICE P. GOLDMAN 
Amerikoniškas užsilikimas 

DENTISTAS’
Žema kaina, geras darbas. 

3501 So. Halsted St., 
Tel.: Yards

GERK

Su tikru skoniu

1735

The Union Clothing Co.
surengė dabar 

specialį išpardavimą 
Geriausius siutus labai že
momis kainomis Chicago- 
je. Ir duoda extra keli
nės dykai.

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką.

4754 Ashland Avė.

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

narys Federal Reserve System.
3131 W. Madison St., Chicago.

Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Sweeping Products Co.
Įsteigta 1910
Išdirbėjai

^reikalaukit
“SWEEPINE”

reikalaukit
Dabar randasi jūsų 
kampinėj aptiekoj 

Nedulkantis šlavimui 
mišinys.

Grindims, carpetams ir 
kaurams.

1208 W. Jackson Blvd 
Chicago.

CARTĘR’IO SKALBIMO MAŠINA 
parsiduoda šiuose Storuose 

The Fair, 
ir buvusis Slegel Cooper 
už vienodą kainą $89.50 
ant lengvų išmokėjimų.

Bus labai naudinga jums apžiūrėti 
šitas mašinas, o dar naudingiaus įsi-! 
taisyti tokią mašiną savo name. Ma
šina pavaduos jums sunkų darbą. 
Abiejuose Storuose mašina parsiduoda 
už tą pačią kainą.

Ar Jūsų bankierius yra 
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero State Bank 
stengiasi pa laikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bunkerio ir 

rio.
Delei draugiškų

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK
48th Avė. and 25th Pi.

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”'

I
 NATIONAL TEATRE 
Halsted netoli 63rd St.

Mes rodome tuos pačius pa
veikslus, kuriuos rodė viduryj 
miesto teatrai, už trečdalį kai
nos, kadangi ši kompanija stovi 
visą laiką ant vietos. (Nereik 
geležinkelio tikietai pirkti) Sa
vaite nuo spalio 31

“39 EAST”Buvęs Princess Teatras.----------- ---------------------- ----------- /

(Irau g iš
turi būti 
depozito-

patarimų

PUIKIAUSIS RAUGALAS
IR APYNIAI

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted St.

Chas. Volker

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner's American 
Aliilr of Bitter Wlne 
Yra labiausiai užtikiama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashland Avė.

PAUL LEASES 
Siuvėjas

Valau, dažau ir taisau. Geras 
darbas ir tikros kainos.

3616 So. Halsted St. H
U ■■■■ Q SIII ■■&■■■■■■ ■■!

CASINO TEATRAS
3506 So. Halsted St.

Panedėlyj ir Ketverge 
Lapkr. 8 ir 9

Jūsų Numylėta žvaigždė
PEARL WHITE
“The Tigers Club”

(Tigrių draugijoj)
Matinee kiekvieną Panedėlį

1 Seredą.
Kūdikis ant pardavimo Casi- 

noj, Ketverge ir Pėtnyčioj 
Lapkričio 4 ir 5.

ir

OLOWECKI’S
Music House .

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

Phone Drover 215 
S h a n k s 
Music Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, re 
? kordai ir gro

jami grojikii- 
niai voleliai. Pi

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

f . i

Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Delei parinkto ir pigaus 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

FIDELITY ELECTRIC COMPANY 
2049 W. 22 St„ Phone Canal 5190 
Mes taipgi užlaikome skalbimui 
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

automobilių.

MANO MOTTO:
Prieinamos kainos. Geriausis ma
terijoms. Geras, gvarantuotas, be 
skausmo ir extra švarus darbas.

DR. B. L. GOLD
. Dentistas
Canalport ir Halsted gat.

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
/

Receptai musų speciališkumas.
4459 So. Wood St.

KAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7968

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work .

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg.
Company

Išdirbėjai The News Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,

Tel. Normai 224.
ENGLEWO()D THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektras namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

DAKTARAS VVHITNEY
Sėkmingas specialistas examinavi- 
me ir gydyme visų chroniškų ligų 

Vyrų ir Moterų.
Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių 
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip 
daug kartų esate apsigavę mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą. 

Pasitarijnas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY 
422 So. State St.

Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas 
dien. Nedėliomis — 10 iki 1

-----------------------------------------------
Phone Yards 987

D. LIPTSICH 
Fashion Cloak Shop 

Ploščiai, siutai, dresės ir veistės. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

v--------------------------------------------

PERSIKĖLIMO IŠ
PARDAVIMAS.

Ateikit pirma musų per
sikėlimo ir pasinaudokit 
dideliais bargenais

ARMY ir N AVY 
KRAUTUVĖJE

1647 So. Ashland Avė.
..........T"........................ ....

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not inc.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė
T

ADAM M. MACARUS J
NOTARAS ■

3256 S. Wallace St., Chicago ■

Parduodu laivakortes, ■ 
siunčiu pinigus j visas i 
pasaulio dalis. Apdrau- ■ 
džiu, parduodu žemės ir ■ 
namus, skolinu pinigus. ■

Sibley’s Fountain Pen Shop
P. J. Sibley, savininkas 

Užlaikome ir taisome rašymui 
plunksnas visokių išdirbimų.

31 N. Dearborn St.
Phone: Central 5420
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Atlikite savo 
pareigą!

Šiandie visi piliečiai priva
lo atlikti savo pareigą, daly
vaudami rinkimuose.

Pirmu kartu Jungtinių 
Valstijų istorijoje šįmet bal
suos ne tiktai vyrai, o ir mo
ters visoje šalyje.

Taigi ir vyrai ir moters 
privalo nueiti į balsavimų 
vietas ir paduoti savo balsą.

Balsuokite už Debsą ir 
Stedmaną ir už visus kitus 
Socialistų Partijos kandida
tus! i u

Už republikonus ir demo
kratus tegu balsuoja kapi
talistai ir jų bernai.

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

Reikia daugiau 
apsižiurę j įmo.

Anądien Chicagos “Drau
gas” parašė:

“O kad tik Lenkai ne
gautų geros pirties Lietu
voje. Ir jie gaus, jei va
karykščia žinia apie vo
kiečius kareivius pasiro
dys tikra.”
Geisti, kad lenkai gautų 

pirtį Lietuvoje, yra pagirti
nas dalykas, bet blogas pa
tarnavimas Lietuvai yra lin
kėti, kad vokiečių kareiviai 
eitų vaduot Lietuvą nuo len
kų užpuolimo.

Jau mes gerai žinome, kas 
vieni yra tie “vaduotojai”. 
Atsimename bermontinin
kus, kurie, kaip laukiniai 
žvėrys, draskė Lietuvą. Var
giai galima tikėtis, kad vo
kiečių kariuomenės būriai, 
atėję į Lietuvą, dabar elgtų
si kitaip.

Be to, reikia neužmiršti, 
kad vokiečių kariuomenės 
ėjimas į Lietuvą duotų pro
gos talkininkams dar aršiau 
pasielgti, negu jie elgėsi iki 
šiol. Lenkai patys stengia
si paskleisti gandus, kad Vo
kietijos kariuomenė pade-

kai. Pagalios streikan įsimai
šė New South Walcs’o valdžia. 
Pasekmėje to, tapo sukurta spe
ciali valdžios komisija. Komi
sijos nusprendžiu! žadu nusi
lenkti ir samdytojai ir darbinin
kai.

Tai buvo darbinlhkų 
konvencija. .

Cleveland. — Andais čia 
kė savo metinę konvenciją 
tcrnacionalinč mūrininkų, ak
menų tašytojų ir malevotojv

Konvencijai pasiūlyta,

Garbinti tą anglų mums buvo 
paliepta dėlto, krd jisai yra 
anglas. Tai yra tipiškas reiš
kinys, atsikartojantis nuola
tos, kuris liudija, kaip dar daug 
mumyse yra vergiškumo dva-

5;
Vartojimas giklų, kraujo lie

jimas ir panašus dalykai yra
_ _ .   jos

Amerikoje “dipliomatijos” apsireiškimai, bet anaiptol ne
Ir atsargumo, bet jisai pats Pati revoliucija. Jeigu kas norilsios — nuolankumo didesnėms, I unija.
labai mažai teapsvarsto sa
vo žodžius.

“Draugas” daug kartų h _ 
mokino Lietuvos atstovybę tikti:»i paviršutiniai revoliucij

Į ^Apivalga

lai- 
in- Užlaikyk tą Linimentą p 

Parunkui. H
Sergant nuo reumatizmo, įtranu diegimo, 
Btrendieglį, neuralgijos, skaudėjimo rau- M 
menų, austingeju sąnariu, mėšlungio k 
kitu išlaukinių skaudėjimu ir gėlimu, R 
variuok U

išvengti tų žiaurių apsireiški- gt’Jingesneins tautoms. O mes kad butų daroma Patinkamų 
mų, tai dar visai nereiškia, kad 
jisai atmeta revoliuciją. Tiktai I Lietuvos laisvę!
kvaili buržujų ir klerikalų agi- Į

sakomės, kad mes kovojame už žingsnių pelitinių nusižengėlių 
l paliuosavimo klausimu. Pasių-

Ne kas kita, kaip tiktai tas lynias... atmesta! Unijos bo-
I totoriai maišo dalykus į daiktą I paprotys lenktis prieš galingos- sai ant vietos įteikė savo pasiu- 
1 ir pasakoja, kad tie žmonės, niuosius, buvo kaltas ir tuo, lymą, kuriame sakoma, kad po
kario pritaria revoliucijai, esą kad susirinkimas buvo vedamas litinių kalinių paliuosavimo 
kraujo liejimo šalininkai. išimtinai ringių kalba. Del pus- klausimą palikti “tik justicijos 

Debsas atmeta kraujo lieji- lažinio, ar net mažiaus, anglų, departamento žinioje“. Pasiu- 
mą, o ne revoliuciją. buvusiųjų svetainėje, ne tiktai lymas priimta. Gražu ir išmin-

Christensenas taip pat atme- buvo pasakyta penkios prakal-1 tinga, ai* ne?
ta kraujo liejimą, bet jisai, bos angliškai (o lietuviškai 
kaip matėme, ir revoliucijai trys)» o ir pirmininkas kallbėjo

Dabi’ir tas I yra priešingas. vien tiktai angliškai ir net re-
, " ‘ J Christensenas nori pataisyt | žolinei ja buvo perskaityta vien 

taip, jo- 
gei mažai kas ją ir suprato. O 
gal tuo norėta patikti anglų 
spaudos atstovams, kad jie pla- 
čiaus aprašytų mitingą ir užtar-

MEKLERIŲ IšMISLAI.

Brooklyno meklcrių organas 
jau nesuskaitomą daugybę kar
tų rašė, kad adv. F. Bagočius 
esąs L. S. S. narys. P 
laikraštis ėmė skelbti, kad Ba
gočius agituojąs už republiko- I kapitalizmo tvarką, o Ddbsas | tiktai anglų kalba, 
nų partiją. Visa tai daroma, ži- prašalinti ją. 
noina, su tikslu diskredituoti ------------------------- ---------------
lietuvių socialistų organizaciją. PaStaČOS delei de=

Mes nežinome, kiek yrax tie- .
sos tame, ki?id garsusis So. Bos- HlOnStraClJOS. 
tono lietuvių kalbėtojas puta- ----------- /
pęS republilkonų šalininku Lietuvių demonstracija, įvy- 
(“Laisvė” yra tiek kartų nie- kusi pereitą ncdėldienį, buvo be 
lavus, kad jos žodžiais tikėti abejonės, Ubai įspūdinga. To- 
sunku); bet L. S. S. narys jisai kios milžiniškos maršuojančių 
nėra. Iš socialistų sąjungos F. gatvėmis lietuvių minios Chica- 
Bagočius pasitriMikė jau senai, ga ^ur nematė. Įspūdingas bu- 
dar, rodos, prieš Amerikos įsto- V() H’ masinis mitingas, kuris po 
jimą į karę. demonstracijos įvyko Septinto-

Taigi Brooklyno meklerių or j° Regimento Ginklinėje., 
ganas be reikalo mėgina pri- Keikia tečiaus nurodyti! ir de- 
kajšioti Bagočiaus darbus lie- nmnslracijos trukumus. Jų, dė
tuvių socialistų organizacijai. Į Ja» buvo nemaža.

MaršvAiniui buvo paskirta
Visa demons

tracija buvo sugrusta keliose 
Bridgeporto gatvėse. Svarbes
nieji miesto distriktai visai ne
gavo progos pamatyti! lietuvių

Reakcininkai nesnatfdžla.
[Iš Federuotosios ^Presos]

Washington. — Julius Kahn, 
republikonas kongresmanas iš 
Kalifornijos, tik-ką sugrįžo šin 
miestan. Ilgoką valandą jisai 
“darbavosi“ Kalifornijos valsti
joj — “visuotino kareiviavimo 
reikalais“. Jisai žada “pasi
darbuoti“ ir čia. “Pasidarbuo
ti“ taip, idant kongresus priim
tų tokį įstatymą, kad karo me
lu valdžia galėtų paskelbt visuo 
liną kareiviavimą.

L. S.-D. P. Rėmimo 
Fondas.

Aukos, surinktos knygutėm.
Tolleston, Ind., A. Kavaliaus

kas surinko, o M. Titiškis 
atsiuntė ..................  $16.00

Brooklyn, N. Y., LSS. 19 kp. 
per M. Baltuškienę...  4.25

Detroit, Mich., LSS. 116 kp. 
per J. J. Strazdą....... 10.00

Severą’* į
Gothardol |

(pirmiau žinomo kaipo Sovoros GothardU- R 
kas Aliejui) ant staubos skausmu o tikrai i*< 
aplaikyti greitą pašalpą. Tas pasekmių- D 
sas naminis linlmentas yra vartotas per * 
ne mažiaus kaip keturios dežimtys metu 
su užganėdintu pasekmių dėl apgalėjimo u 
vietinio skausmo ir pamažinlmo luputi- r 
mo. Pardavinėtas kožuol aptekoL Dvi ■ 
mierai, 80ir OOoontai.

ja, buvo nemaža. 
Maršt'iviniui

Kitas Bix>oklyno meklcrių iš- | perniaža vietos, 
m iširę.

Paskutiniame to laikraščio 
numeryje skaitome

“Ddbsą negalima atskirti 
nuo Christenscno, o Chris- 
tenseną nuo Dėbso. Chirsten- 
senas savo prakalboj, pasa
kyto] Philadcflphijoj, grieš- 

tai išsireiškė prievartą ir re
voliuciją, o Debsas tą pii«t at
kartojo Atlantos kalėjime. 
Lenino kelias jam netinkąs, 
liet eiti vienu keliu su Ben- 
sonu-Londonu-Bergeriu j isai 
eisiąs.”
Kad Debsas atmeta “Lenino 

kelią“ tai yni tikrai tiesa; ne be 
reikalo juk Debsas yra socialis
tas, o ne komunistas. Bet yra 
melas sakyti, kad .Socialistų 
Partijos kandidatas atmeta re
voliuciją.

Revoliucija reiškia visuome
nės tvarkos perkeitimą, šian
die viešini tau j a kapitalpzmo 
tvarka; L)dbsas-gi koįvoja už 
socii'Jizmo tvarką. Koks-gi tad 
besmegenis gali tvirtinti, kad ji
sai esąs revoliucijos priešas?

Revoliucija, beje, galima su
prasti da ir siauresnėje prasmė
je —■ kaipo vien politinį per
vartą. šitoje prasmėje r,evoliu
cija reiškia paėmimą valdžios iš 
vienos klesos rankų į kitos kle- 
sos rankas. Bet Debsas juk kaip 
tik už tai ir stoja. Jisai nuola
tos skelbia, kad darbininkų kle- 
sa turi paimti valdžią iš kapi
talistų rankų į savo rankas.

0 už ką stoja Christensenas? 
Jisai nereikalauja, kad visa vi
suomenės tvarka butų perkeis* 
ta; jo partijos programe yra 
tiktai reikalavimas, kad kai- 
kurios industrijos šakos (pa
vyzdžiui, geležinkeliai) butų su 
visuomenintos. Jisai taip pat 
nereikalauja, kad butų panai
kintas privatinių savininkų kle
sos viešpatavimas; priešingai, 

jisai nori, kad valdžia butų ran 
koše savininkų (fermerių) ir 
darbininkų.

Taigi “įLaisvė“ begėdiškai 
meluoja, pasakodama, kad tar
pe Dėbso ir Christenscno nesą 
skirtumo.

Tas laikraštis kitąsyk agita
vo už socializmą, todėl ne vie
nas jo skaitytojas gali įsivaiz
duoti, kad jisai teisingai išdės
to Socialistų Partijos kandida
to poziciją. Bet ištiesų lai vi
sas jo išdėstymas yra . gryna 
mcklervstė.

Debsas, girdi, dėlto nesiski- 
riąs nuo I'armerių-Da^bininkų 
partijos kandidato, kad jisai, 
lygiai kaip ir pastarasis, nepri
taria prievartai. Bet tai juk 
yra tiktai veikimo budo arba 
taktikos, o ne tikslo klausimas!

rašų su demonstrantų reiksda- 
viniais. O marŠuojančiųjų ei
lės neturėjo kur išsitiesti.

Tokia pat stoka apgalvoto 
pieno malėsi ir masinio mitingo 
rčrjgime. Tvarkos vedimas bu 
vo menkas. Pirmininko pra
nešimas girdėjo tiktai maža 
didelė žmonių, užėmusių] ų vie
tas šalę estrados. Bet daugelis 
ir tų, kurie girdėjo juos, nega
lėjo jų suprasti, nes pirminin
kui truko ir balso, ir dikcijos 
(aiškaus iŠtarimio. žodžių), ir 
sugebėjimo trumpai ir aiškiai 
pasakyti kas reikia.

Per visą susirinkimo laiką to
dėl publika medai tejautė tvar
kos vedėjo autoritetą. Ji judė
jo ,užė, šnekučiavosi, ir kalbė
tojams prie šiitokių aplinkybių 
buvo didžiausio vargo atlikt sa-

Prakalbų įspūdis nebuvo nė 
truputį pagerintas tuo, kad pir
mininkas po kiekvienos prakal
bos sakė savo “spyčius“ ir kad 
prakalbų laiku jisai stovėjo, ta
rytum ant sargybos, už kalbė
tojo nugaros. Elementarine 

tvarkos vedėjui taisykle yra ne- 
sislcngt atkrcįpt į save pub
likos akis, kada sakoma prakal
ba; perstatys kalbėtoją,, jisai tu 
ri pasitraukt į šalį ir duoti pro
gos publikai sukoncentruot sa-

Prakalbų vedėjas nūrr* tas 
pats, kas orkestrus arba choro 
dirigentas; jo rolė yra daugiau 
panaši į rolę teatro rėžisiierio, 
kuris nesikiša į artistų veikimą, 
kada jie išeina į sceną.

Tvarkos vedėjas ti'iip pat ne
privalo ir publikai diriguoti. 
Prižiūrėt, kad susirinkimas už
silaikytų tvarkiai yra vienas da
lykas, o kamandavot publikai, 
kadi't ji turi rodyt savo simpa
tijos arba kitokius jausmus, 
yra kitas dalykas. Labai buvo 
nemalonu, kada susirinkimas 
gavo paliepimą “atsistojant pe»- 
gerbt” p. Merriam’ą. Tas ang
las yra, žinoma, geras žmogus ir 
turi savo nuopelnų prieš visuo
menę, bet kad milžiniškas susi
rinkimas turėtų žemai lenktis 
jam už tai, kad jisai pasakė ke
letą komplimentų lietuviams, 
tai aš nemanau. Manio supra
timu, ne jisai padarė garbės lie
tuviams, kad atsilankę į susi
rinkimą, o lietuviai suteikė jam 
garbės, pak virsdami jį ir duo
dami jam progos prabilti į to
kią didelę minią (kurios labui 
jis dar turbūt iki šiol nčiT* pada 
ręs gero ne per nago juodimą).

nėję kažin ar buvo bent vienas 
anglų laikraščių reporteris ir 
anglų laikraščiai nesiteikė nė. 
vienu žodžiu paminėti lietuvių 
demonstraciją!

Kažin ar nebūtų laikas, kad
mes paliautume kabinęsi į viso-1 Samdytojų sumokslininkavims. 
kių svetimų “globėjų” skver- [Iš Federuotosios Presos] 
nūs ir imtume dauginus pasiti- New York. — Drabužių in- 
keti savo jiegomis? dustrijos viešpačiai skubotai ta-

Nurodęs tečiaus šitas demon- riasi dėl pravedimo savo pienų 
stracijos ydas, aš noriu ritiduo- —nuodUinio darbo ir nouniji- 
ti ir kreditą tiems, kam jisai nių dirbtuvių.
priklauso. NĮors dcmonstraci- -----------
jos surengime buvo stambių AUSTRIJA,
trukumų, bet reikia pripažinti, Austrijos socialistų atsišaUki- 
kad jos rengėjai atliko milži-1 mas.
nišką darbą jialyginamai trum
pu laiku. Savo triūsu ir pyisi- 
šventimu jie užsipelnė visuome
nės padėkos. Vienas svarbiau
siųjų jų pasitarnaviimų yra tas, 
kad jie mokėjo suvienyti tame 
proteste prieš lenkų plėšikus vi
sas Chicagos lietuvių minias.

Tenka pastebėti, be to, kad 
ir publikn* parodė, jogei supran
ta šios valandas reikalą. Ji ne 
tiktai entuziastiškai atsiliepė į 
paraginimą dalyvaut demon
stracijoje, o ir įvairiais budais

tymą sulig Lietuvos priešų. Ph»- 
rodoje nebuvo žiaurių arba šo- 
vinistiškų parašų; kalbos taip- 
pat nebuvo šovmistiškos (išski
riant kai-kuriuos Išsišokimus), 
ir publika labiausia pritarė kal
bėtojų žodžiams tada, kinda’ jie 
smerkė darbo žmonių išnaudo
tojus ir imperialistų politiką.

Tas protestas išreiškė balsą 
liaudies, kovojančios už laisvę 
ir geresnę ateitį.

Vienas dalyvavusiųjų.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Kapitalistinės spaudos melai.

[Iš Federuotosios Presos]
Chicago. — Kokių begėdingų 

melų skleidžia kapitalistų kon
troliuojamos! spauda, rodo se
kamas vieno Philadelphijos 

dienraščio, Public Ledger, pra
nešimas, kurį jis sakosi gavęs 
nuo savo korespondento Lon
done. Tame pranešime mini
ma Federuotosios Presos re
daktorius Coslollo, kurį Angli
jos despotai įsakė deportuoti. 
Bet pranešimas taip sufabrikuo
tas, kad paprasti tsai laikraščio 
skaitytojas verčiamas tikėti, 
jogoi Costello tai yra didžiau
sias sumakslininkas. Tame pra
nešime be kita sakomis, kad 
“Londone tapo atidengtas mil
žiniškas bolševikų pienas su
kelti revoliucinę propagandą 
Jungtinėse Valstijose“. Tai, gir
di, atidengtą “areštuojant tūlą 
Amerikos pilietį, Costello“.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad Costello yra netik “tūlas 
Amerikos pilietis“, bet Fede- 
ruot.osios Presos redi'klorius ir 
kad Anglų policija, kuri užgrie
bė jo korespondenciją, nieko 
panašaus joje nesurado. Tuos 
“milžiniškus bolševikų pienus“ 
sugalvojo pati to laikraščio re
dakcija. Fedcruotoji Presą dė
lei to užprotestavo, bet kapita
listinis melų maišas į tai domės 
nekreipia.

[Iš Federuotosios Presos]
Vienna. — Kuris niętas, kaip 

čia veikia spccialis šelpimo biu
ras, kurį sukūrė Austrijos darbi
ninkai, Socialdemokratų parti
jos darbuotojų vadovaujami. 
Biuras daugiausia šelpia politi
nius Vengrų pabėgėlius — sočia 
listus ir komunistus. Tų pabė
gėlių čia yra ytin didelis būrys, 
ir jų skaičius kasdieną didėja. 
Pabėgėlių padėtis stačiai pasi
baisėtina: nuskurę, kai kurie 
kone pusnuogiai, galutinai nu
kankinti Vengrų kalėjimuose ir 
barakuose — tie žmonės išro
do tarytum skeklonai. Darbo 
gautų labai sunku, o savo 
ištekliaus jie neturi. Juos šel
pia minėlasai biuras. Iki šiol 
tų nelaimingų žmonių šelpimui 
jau išmokėta daugiam kaip pu
sė miliono kronų. Biuro iždas 
tuštėja, vieni Austrijos daVbir 
įlinkai, kurie ir palįs badauja, 
jo neišlaikys. Tatai Austrijos 
socialdemokratų partijos valdy 
ba išleido atsišaukimą į viso ci
vilizuotojo pasaulio darbinin
kus. “Padėkite mums“, šau
kiasi Austrijos darbininkai. 

“Padėkite išlaikyti jūsų ir mu
sų draugų gyvybes! Jeigu mes 
negausime jūsų paramos, musų 
darbas turės žlugti ,ir nelaimin
gieji pabėgėliai, ištrukusieji iš 
Hartry’o budelių nagų, bus pa
likti dar baiseniam likimui -— 
badui.

“Visų šalių darbininkai, 
kilo mums talkon!“

Viso $30.25

Rinkėjams ir aukotojams var
du Lietuvos Socialdemokratų 
partijos tariu nuoširdų ačiū.

Draugai, kurie turi aukų su
rinkę knygutėmis, grąžinkit kaip 
surinktas aukas taip ir knygu
tes; išpirkite money orderį (ar
ia čekį) vardu S. Michelsono, 
iždininko, o atsiųskite mano, 
taipo sekretoriaus, adresu:

J. Yuknis, L. S. D. R. F. Sekr. 
763 S. Kolmar Avė., Chicago, III.

z Lietuvos šauliams:
Juozus Bukauskis, Kcnsing- 

ton................................... $25.00
$25 priėmėm ir pasiimtom 

Lietuvos Misijiti. — Red.

Socialistų Partijai:
Kari Sitavičius, Chgo $10.00 
A. D. Naires, Chgo....... 1.00
$11 gavome iš J. Burago ir 

pasiimtom kam skiria. — Red.

Musų Moterims

Ar myli muziką?
BEETIIOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

2

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

į musų didįjį pardavi-

seklyčioms 
Reikia ma- 
apkainavua

Liberty

Atsišaukite 
mo kambarį.
WE$TERN fURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

MOTERIŠKA VESTE 
Pavyzdys No. 9791

57^1

A. PetrfttM S. Fabijoną*

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Guropean American Bureau 

Siaučia Pinigą*. Pardaoda 
Laivakorte*.

NOTARU UBAS

809 West 35ih St., Chicago, UI. 
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

atei-

MEKSIKA.
Darbininkų bruzdėjimas.

[Iš Federuotosios Presos]
Mexico City. — Nuo to lai

ko, J<ada prie valdžios vairo t'»t- 
sistiojo II nerta', Meksikos dar
bininkų judėjimas eina spar
čiais žingsniais pirmyn. Viso-i v, _ . • 1 M. • I 1 * • 1 _ _ ’»

Grakščios vestos pavyzdys No. 9791. 
Geriausiai tinka jai šilkine su retais 
ruožais materija, tik ilgai atlapai apy
kaklei geriau vartoti plyną, ne ruo- 
žuotą materiją. Vieno didelio knyp- 
kio pakanka priešakui susegti.

Vestei pavyzdys No. 9791 sukirptas 
mieros nuo 36 iki 44 colių per kruti
nę. 36 colių mieros vestei reikia 1% 
yardo materijos 36 colių platumo, su 

yardo kitokios materijos. Kaina 
pavyzdžiui 15 centų.

Norint gauti tokiai vestei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, J H.

NAU.flENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9791. —
Mieros ............... colių per krutinę.

streikai. Jie kone išimtinai — 
ekonominio pobūdžio: darbi
ninkai reikalauja* didesnių al
gų ir geresnių sąlygų darbo.

AUSTRALIJA.
Rudos kasėjų kova.

[Iš Federuotosios Presos]
Sytthey. — Daugiau kaip aš

tuoniolika mėnesių tęsėsi Bro
koli Mills rudos kasėjų kova. 
Kasojai reikalavo padidinti (il
gas, sutrumpinti valandas dar
bo ir panaikinti naktinį darbą. 
Samdyojai tečiaus buvo nusita
rę marinti badu darbininkus. 
Kitaip sakant, laikyti kasyklas 
už d ?«ry 11 m tol, kol darbininkai 
sutiks grįžti tomis peniomis są
lygomis. Bet jiems nepavyko.^ 
Streikininkus šelpė .visi organi
zuotieji Australijos darbinin-

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

D. L. K. korespondentui, Ci
cero. — Išspausdinome aukš
čiau prisiųstą.

Kazimieras Gug«s
Vttta vuokius reikalus, kaip kriminaliikuo»»- 

Kaip ir civiliškuose teismuose. Dura 
visokius dokumentus ir popieras *

b.'amų Ofisu ;
1321 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1316

Miestu Ofisui
N. Oearborn Si 

1111-13 Unity Bldg 
Tel. Centril^41|

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgai 
25 East Washingtoa St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

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

X-Splnduliai. 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, ta i rus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.
..  .................................. . ................

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 
Nedeliomis: 10-12

J^O*M*M*M*BM*M*mumMM*M4M.MMMU» W»«w

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

I Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedėliais iki 8 vak>re. 
N ėdė liomi s ofisas u; taryta*.
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BINGHAMPTON, N. Y.

Vietos Lietuvių Laisvės Pa
skolos stoties komitetas spalio 
14 d. sušaukė nepapn^tą susi
rinkimų, pakviesdionas visus 
draugijų delegtaus, taip-jau ir 
bonų pirkėjus dalyvauti Da
lyvavo viso 38 žmonės. Sto
ties sekretorius savo raporte 
pareiękė, kad pirmieji kolekto
riai veik visus vietos lietuvius 
gyventojus aplankė, kurių skai
toma pilnamečių npie pusant
ro tūkstančio, ir stoties komi
tetas esąs išsiuntinėjęs iš Misi
jos atsiųstų 50 atviručių biz
nieriams ir šiaip žmonėms, 
pas kuriuos kolektoriai nebuvo 
atsilankę. Iš stoties iždininko 
raporto paaiškėjo, kad musų 
kolonijos lietuvių tik 3% tėra 
pirkę bonų ir kvotos surinki
mui dar reikia 600 dolerių.

Susirinkime krčkurie nurodė, 
kad biznieriai visai atsisaką bo
nų pirkti, j>areikšdami, kad, gir 
di, tegul perka tie, kas pinigus 
laiko bankuose; šiaip kiti neper

Masinis 
Mitingas.

Rengiamas Tautiškos Lietu
vių Katalikų Bažnyčios. Sere- 
doj, 3 d. lapkričio (Nov.) 1920. 
Svetainėje 35 gat. ir Union Av., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės vysk. Mickevičius. Bus kal
bama apie suorganizavimą para
pijos. Malonėkit visi kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Kviečia
KOMITETAS.

A A
Juozas. Brazaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvės atsibus lapkričio 3 
d., iš namų 3443 S. Auburn Av. 
j §v. Kazimiero Kapines.

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

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

| 1«1» W. 47th St. Tel. Bonlevard 18S2. Chicago, III.

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

dirbtuves. Cash ąrba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuviu Ele k tos Korporacija Amerikoje

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialu mas: Moterų ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CfilCAGO.

UST KiDS By Ad CartcrChoc’late Godied

P MINK HEK 5kOW 
MUS H AM SHE’Uk kAST 
KONGE R. - I AkCvS 
PRINK MINE 90 SHE 
FASTE^ LlKE TW0 SOŪIE5

t

VifMIIIIUUlilIUHĮĮUąĮ

INTERNATIONAL CARTOON CO

C
KHI

ka bonų dėlto, kad jie sakosi 
esą priešingi dabartinei Lietu
vos valdžia.*, nes ji esanti ne 
darbininkiška ir 1.1.

Stoties komitetas nuo pat 
pradžios darbuotės rinko žinias 
apie darbo eigą ir dabar musų 
kolonijos lietuvių atsinešimą 
link Lietuvos Laisvės Paskolos 
galima suvesti šiaip:

Atkaklių ‘priešininkų 25%
Lenkuojančių 5%
Negalinčių pirkti bonų 

dėl savo neturto, ne
darbo, etc. 15%

Galinčių pirkti, bet neno
rinčių 52%

Pirkusių bonų 3%
Susirinkusieji, atsižvelgthuni 

į dalyką ir į Lietuvos reikalą, 
priėmė šitokią rezoliucija:

Kadangi galintys, bet neno
rintys pirkti 'Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų sudaro 77%; 
kadangi tarp jų yra daug turtin
gesnių negu tie, kur yrt» pirkę; 
ir kadangi didžiuma jy rengia
si važiuoti Lietuvon pramone ar 
žemes tikiu verstis ir naudotis 
kitų gyvastim ir kraftiju iškovo
ta laisve, prašome ir reikalau
jame, kad kas dabrr, mirtinoj 
Lietuyos kovoj, atsisako padė
ti jai pirkdamas paskolos bonų, 
grįždamas j Lietuvą turėtų at- 
simokct Lietuvos valstybės iž
dini bent du syk tiek, kiek sulig 
išgalės dabar privalo [?! N. 
Red.]; ir jei Lietuvos pasiunti
nybe Amerikoj nedarytų jokio 
patvarkymo tame klausime, lai 
mes esame pasiryžę atsišaukti į 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą. — 
L. L. P. Stot. Rast. P. Saučiu- 
lis; Komisijos nariai: M. Urbas, 
J. Svereika.

Binghampton, N. Y.
Koncertas.—Politika.

Spalių 22 d. š. m. lietuvių 
“Aušros” choras surengė kon
certą p. J. Butėno naudai. Žmo
nių tuščiai prisirinko pasiklau
syt jo dainų. Kaip girdėt, p. 
Butėnui likę pelno arti šimto 
dol. Žinoma, jam tie šimtai ir 
reikalingi, peš, girdėjau, jis ren 
giasi keliauti Italijon toliau la
vintis. Nuo savęs p. J. Butė
nui linkiu kuogeriausia pasise
kimo.

» ♦ ♦

j u S’A 5OOri
BlG EN0VGH l’H G0NNA 

BE A SOPY MAN — A 
SOP't’ MAN KlN PRlNk 
AS MANY'S HE v/ANT^TER 
FER NOTHIN — MAY BE I 

AlNFAGONNA DRINK A kQT —
OH NO H

'Ofl'TCHA 
WU1 rtuSH

Piri&itais metais, apie šitą 
laiką, pas mus, Binghamptonc, 
beveik \visi buvo pradėję viską 
veikli iš “kaires”. Bet, matyt 
nelabai sekėsi, lai šiemet vėl 
įuadeda imtis iš “dešinės”. Pa
vyzdžiui praeitais metails, jei
gu prasitarei ką-nors epie bal- 
avinią, tuoj gaudavai atsaky

mą: “Kuomet mes, “kairieji” 
pastatysime savo kandidatus, 
tai tuomet balsuosime”. O šie
met? Aną dieną eidainra pro 
lietuvių svetainę pamačiau ant 
sienos kabantį didelį sąsiuvinį, 
ant kurio viršelių išdrukuota: 
“Personai Register of Elecbors”. 
Kaip nustebau, kada lapuose 
rodau visą eilę pavardžių tų 
žmonių, kurie*pernai viską vei
kė iš “kairės”. Andais sutikęs 
vieną buvusįjį “kairįjį” paklau
siau:

- Ar nestatėte kartais kandi
datų iš “kairėsčs”, kad taip 
stropiai rengiatės prie balsavi
mų?

—Ne, nestatėme.
—Tai už kągi jus balsuosite, 

kad nestatote savo kandidatų?
— Nugi iš tų pačių pasirinksi

me, kurie jau yra pastatyti.
Mano drriiigas, buvęs kartu 

su manim, žlebteJčjo
—Na, tai kaipgi bus su tais 

“oportunistais”?
Well, bėga amžiai, mainos 

laikai, o kartu ir žmonių — 
mintys.. .

—A. B. Vargšas.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Delei pagelbos Lietuvos 
Valstybei.

šiandie visi apie tat galvoja
me, kaip daugiau tos pagelbos 
suteikus. Smagu prisiminti, 
kas jau padaryta ir atlikta. Lie
tuvos Laisvės “Varpo” Komite
tas per savo Pildomąją Komisiją 
Lietuvos Atstovybei Amerikoje 
yra pridavus patį “Varpą”,, fil
mas ir įvairią kitą medžiagą ir 
pįlną apyskaitą įneigų jr išlaidų 
tam tikros revizijos Komisijos 
patvirtintą. Be to apturėta du 
ekzemplioriu knygelės “Lietuvos 
Laisvės Varpo” istorija drauge 
su visų aukotojų sąrašų ir liku
sių pinigų 1830 dol. Tai auka 
Lietuvai. Visi pinigai pakeisti 
auksinais (126,000 auksinų) ta
po jau pasiųsti Lietuvos Valsty
bės Iždui ir vienas egzemplio
rius minimos “Varpo” istorijos 
su aukuotojų sąrašais ir apskai
tomis .Lietuvos Valdžiai. Kitas 
tos knygutes egzepliorius pasi
lieka Lietuvių knygyne prie Lie
tuvos A stovy bes. Visas kitas 
turtas bus pargabentas Lietuvon 
paskiau , sulig musų Vyriausy
bės įsakymo.

Kita auka, tai Nuteriotos Lie
tuvos Draugų Komiteto iš Bos
tono. Tas Komitetas darbavosi 
vienus metus, yra surengęs Bos
tone tam tikrą lietuvių demon
straciją, suorganizavęs “Lietu
vių dieną”, padėjęs įvairiems 
darbams prie Lietuvos Laisvės 
Paskolos praplatnimo ir visas su
pintąsias aukas nutaręs atiduo
ti Lietuvos Valstybei. Per tris 
kartus buvo siuntęs aukas per 
rankas buvusio Valstybės pre
zidento Ant. Smetonos, pirmą 
sykį 1102.50 dol., antra kart 
1650 dol. ir trečią kart 1677 dol. 
Galima pastebėti, jog šie pini
gai buvo siunčiami Valstybes 
reikalams, o nei kokios nors par
tijos tikslams ir vardu Valsty-, 
bes prezidento, Ant. Smetonos, 

nors patys šio Komiteto veikėjai 
tuokart ir nesolidarizavo su Ant. 
Smetona, kaipo tamtl tikros par
tijos žmogumi.

Be to Gegužės 14 dieną šiais 
metais buvo pasiųsta per Lietu
vos Misiją našlaičių prieglau
doms du tūkstančiu dolerių, ku
rie ir buvo pasiųsti Lietuvon So
cialus Asaugos Departamentui 
išdalinti našlaičių prieglaudoms 
ir Rugsėjo 12 dieną tapo įduoti 
viešame ,susirinkime Bostono 
drauge su visų įneigų ir išlaidų 
apyskaitomis ir paskutinieji 
428.23' dol., kurie liko pasiųsti 
Lietuvos Valdžiai per Socialės 
Apsaugos Departamentą tam 
pačiam tikslui, būtent našlaičių 
prieglaudoms.

Visų įeingų ir išlaidų sąrašai 
įteikti ir laikomi archyve prie 
Lietuvos Atstovybės Amerikoje. 
Tai tiek apie jau atliktuosius 
darbus.

Kitigi ruošiasi ir skubo su 
pagelba Lietuvai; Amerikos 
Liet. R. Kat. Federacija su savo 
įstaigomis Tautos Fondu # ir jo 
skyriumi Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Draugija yra 
sumaniusi sukelti 100,000 dol. 
Lietuvos apsigynimui. Išgirdęs 
apie tokį gražų sumanymą, aš 
išdrįsau tam tikru laišku iš spa
lių 4 dienos sveikinti sumanyto
jus, bet drauge reikalavau, idant 
šių aukų rinkėjai pasižadėtų, 
kad tos aukos bus atiduotos 
tiems reikalams, kuriems yra 
renkamos ir butų pristatomos 
apyskaitos ir kad dėl siuntimo 
parankumo visos tos aukos bu
tų siunčiamos per Lietuvos Mi
siją. Gavęs pasimatyti su gerb. 
kun. Svagždžiu ir kun. Petraičiu 
ir kitais Am. L. R. Kat. Federa
cijos nariais, gavau nuo jų, ro
dos spalių 6 dieną, užtikrinimą, 
jog pinigui bus supaudoti tiktai 
tiems tikslams, kuriems bus ren
kami, bet kad jie šiuos pinigus 
patys pasiusią per Steigiamojo 
Seimo pirmininką ir Ein. Pre
zidento pareigas gerb. Al. Stul
ginskį.

Suprantamą, jog dėl tokios 
siuntimo formos aš nesipriešinau 
ir atsižinojęs nuo kaikurių tos 
Federacijos narių, kad jau tris 
šimtus tūkstančių auksinų Fede
racija yra tuo keliu pasiuntusi 
“Šauliams”, paskubau tą žinią 
kablegramu pasiųsti Lietuvos 
Valdžiai, kad nudžiuginus “šau
lius”. Tcčiau paskui paaiškėjo, 
jog tuo kart tebuvo pasiųsta tik 
du šimtų tūkstančių auksinų ir 
tai ne “Šauliams”, bet Lietuvos 
Gynimo Komitetui, ar kam ten 
kitam. Kaip matote, jau iš pat 
pradžios išėjo nesusipratimas, 
kursai paskiau, žinoma, taps ati
taisytas.

Tai tiek delei mano reikalavi
mo, kurs tam tikrų įstaigų bu
vo svarstytas ir dėl kurio tapo 
išnešta net visa rezoliucija, til
pusi jau tam tikros pakraipos 
laikraščiuose, žmonės ginasi, 
jog jie turį Amerikos valdžios 
čarterius, jog jie neprivalą išda
vinėti Lietuvos Atstovybei apy
skaitų, tarsi jau jie visi butų 
Amerikos piliečiai, ir drauge 
nor rašyti ir rašo Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministeriui. Jeigu 
jau kas ginasi Amerikos Vald
žios čarteriu, tai rods nebėra 
jau galima kreiptis į Lietuvos 
Užsienio Reikalų, Ministerį.

Visas tas atsitikimas, berei
kalingai išpustas, gali tik blogai 
atsiliepti į patį aukų rinkimą, o 
aš iš širdies trokštu, kad ta su
ma 100,000 dol. pilnai ir dar du 
kart didesne Lietuvos gynimui

butų surinkta. Rašydamas sa- 
vo laišką, aš nieko kita nenorė
jau, kaip tik kad tas vajus ge
riausiai nusisektų ir kad praša
linus tą kaikurių žmonių pilnąi 
pamatuotą nepasitikėjimą ar 
baimę, jog “reikalams kiek at
simainius” gali būti ir pinigai 
kitiems dalykams išnaujo paskir
ti ir pasiųsti Lietuvon per tam 
tikrus centrus, gali būt dalinai 
ar pilnai sunaudoti kitiems, nors 
gal ir artimiems, tikslams. Rods 

’ yra visai aišku, kad prie dides- 
Į nes kontrolės butų galima tik 
daugiau aukų surinkti.

J. VILEIŠIS.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

L. G. D.
Ir vėl L. G. D. pasiuntė Lie

tuvos Raudonajam Kryžiui per 
Lietuvos Misiją, gerb. Jono Vi
leišio rankas, $1,500.00. Tai pir
mas siuntinys naujo vajaus 
$100,000.00. Gerbiami Skyriai, 
dar toli gražu iki tikslo. Bet ne
nusiminkime, tik varykim pir
myn užbriežtąjį darbą; o tikrai 
tą sumą surinksim.

i. Graičiunas,
Centr. Sekret.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 61 st. kamą.Marahfleld av.
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iki 

A ir nuo 7 iki 9 vakaro, 
Tol. Prospect 1167 
\i --------

1
Telefonas Pullmin 856

DR. P. P. ZALLYS
Lletuvys Dentistas

10801 S. Michigan Av., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare

.... - ............ --y

Z—.................. .......
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiikas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, Iii.

Arti 88-th Street

Išpardavimas!!! Išpardavė 
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 šj kainų sanstatą. VytfąJ 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių everkotai $8.50 Ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinavvs $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

— o—
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENOS”

JOHN KUCHINSKAS 1 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Tslephons Centrai 8684

ValandoBi 9 ryto iki 6 vakaro, 
Su botomis: 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzainluuoja Abstraktas 

perkant
ąrba parduodant narna, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų.

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

Viršum Metropolitan Stato Ban- • 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt i

Tel. Canal 2652.

Tel. Varde 8G54

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

8118 S. Halsted St., Chicago, III
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Daktaras

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

3501 So. Halsted St
Kampas 35-tos gatvis

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospl- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 844 
Telefonas namų: Austin 2093.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

IIHRiaiHIIIIHHIBBIir
® Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS S
H LIETUVIS ■
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
J Gydo visokias ligas moterų, vai- j
* kų ir vyrų. Specialiai gydo'lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

M 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
tti&aHHiSHMHŠiiaiMUiaaBEEB

..................................

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOMI ATT—SASS.

Kątik sugrjžo ii Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

t,.. ........... .......... . ..............  

(Us. 1189 Ittde|Mndence Blvd. Chlcage
Telephone Van BĮuren 294

OR. A.A.ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišky,,
Vaiky ir visy chroniškų ligy 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone J7t wer 9693 

Valandos: 10—11 «>; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedčliorns 10—12 di e n ą

UKHOSII S HCDIBIIFi
J Tel. Boulcvard 2160

J Dr. A. J. KARALIUS S 
Gydytojas ir Chirurgas ■ 

a VALANDOS: 9—12 ryto * 
2—9 vakaro.

» 3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III. J

Dr. A. R. Blumenthal

K1U SPECIALISTAS 
Js Egzarninaoįu Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
patinga doma at- 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

47 St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, 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 
vai. vakaro. Nedėliotais nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Dreael 2880
.. ............ Į Z

DR. M. HERZMAN 
H RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrą, moterą 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 867

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonal:

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

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

Moteriškų ir Vyriiką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Kelepkone Yards 687

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032.

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

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

5 DR. YUšKA E
i 1900 S. Halsted St. 5

Tel. Canal 2118
I Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki i 

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

Tel. Prospect 8466
M fl ■■ M ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B

r-_ PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai 
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 268

^=7^---------- T,,-,--....... .-T..-,-,-- r--------------- ?

-T,-,...,.---------------------------------------------------------------- • ■

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 StM Chicago.1
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Lietuviu Rateliuose
nebuvo tokios dideles lietuvių 
demonstracijos, kokie, buvo už-

________ KF.NSINGTON________

Susirinkimas.
Andais čir, įvyko Lietuvių 

Bendrovės Šėnninkų susirinki
mas. Iš direkcijos raporto pa
aiškėjo, kad Bendrovė laikosi 
gan gerai, kad josios priešų pa
sistengimai nuėjo niekais ir 
bėgiu šešių pastarųjų mėnesių 
Bendrove turėjo gi’yno pelno 
netoli tūkstantį dolerių .

Nariai-šėr.id likai, matyliam i, 
krd Bendrovei sekasi, nutarė 
padidinti jos kapitalą nuo 25 iki 
50 tūkstančių dol. Be to, nu
tarta, kad neužilgio butą su
rengta vakaras-brJius.

Baigiant susirinkimą prisi
minta apie vieą mirusį Bendro
vės narį, Motiejų Blezgį. Jisai 
turėjo Bendroves šėrų. Sunkiai 
sutausotieji velionies pinigai ne
privalo žlugti. Nariai, apsvars
tę dalyką, nutarė, kad reikia at
sišaukti per laikraščius, ypač 
Naujienas, buten: jeigu kur 
nors rastųsi jo giminės, tegul 
atsiliepia. Bendrovė sutinka.| 
išmokėti velionies turtą—Šerus 
ir paskolą. — Ig. Buzas.

BRIDGEPORT
“Jaunosios Birutės” 

koncertas.
Nedėlios vakare, spalių 31 d.,

L. A. 208 kp. “Jaunosios Biru-^ 
tės vaiką draugija buvo suren
gusi gražų koncertą. Pavėla
vau (Meiti, tad pradžios koncer
to nebeišgirdaii; girdėjau tik pa
baigą ir reikia pasakyti, kad 
nickurias dieneles ytin gražiai 
špildyta ir jos darė j publiką 
labai gerą įspūdį. Viršminėte< 
dragijėle ir jos choru vadovau
ja p-lė S. Staniuliute. Ji tai ir 
išlavino taip gražiai janus vai
kučius ir mergaites.

šio vakr»ra pelnas buvo ski
riamas Lietuvos našlaičiams. 
Publikos buvo pusėtinas būre
lis. Po p no gramui buvo šokiai 
ir visi gražiai pasilinksmino.

—Vincas.

DEMONSTRACIJŲ DIENA.

Trįs didelės demonstracijos bu
vo pereitą nedėldienį.

Pereitas nedėldienis tikrai 
buvo demonstracijų diena, ir 
tai ne mažų, bet didžiausių, ko
kių Chicaga tik matė.

Dar niekad netik Chicagoje, 
bet ir visose Jungt. Valstijose

Talephone Drover 5052^

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. raka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo 
3261 So. Halsted St., Cbicago, III

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7^8 P. M.

k

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.

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 5482

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

tapo pašautas Rainey priešinin
ko John GolombicAvski draugą.

Albert Chesser, kalvis, 9121 
Burnside Avė., sumanė pasipi
nigauti. Jis prisikalbino Žvaigž
dę ir nuėjo j suliuntj prie 0301

NAUJIENOS, Chicago, III
Aukos Lietuvos Raudo- 

nąjam Kryžiui.

Utarninkas, Lapkr. 2 d., ’20

briovimąsi Lietuvon. Apie 
30,000 lietuvių dalyvavo toj 
protesto įlenionsft raci joj. Nors 

tai svarbus nuotlkis ir tokių (kitlage (irove A ve,, kur jis pa- 
demonstracijų, ypač tarp sve- sisfkė esąs valdžios agentu ir 
tinitaučią, buna mažai, bet Chi-j pareikalavo $100. Bet saliunc 

.„„,^.4 policistas jį suėmė ir 
Į bandė nuvesti prie policijos te
lefono. Beeinant gatve Chesser 
ištruko iš policisto rankų ir pa
leido kelis šuvius ir Chesser 
sukrito sunkiai sužeistas.

Elmhurst policijos viršinin
kas tapo sunkiai sužeistas plė
šikų, kurie ten buvo užpuolę 
masoną niurną, 
buvo atidarymas, 
šautas plėšikas suimtas.

Kitus du žmones ir policistą 
pašovė plėšikai. Vieną plėšikų 
sužeista ir suimta. Kitas plėši
ką irgi liko sužeistas, bet pas-

ęagos didlapiai nė žodžiu apie buvęs 
ją ne|wninėjo.

Bet užtai jie plačiai 
įvykusią tą pačią 
demonstraciją, paminėjimui mii 
rūsio nuo badavimo Londono 
kalėjime airių vadovo Cork 
lordo mayoro Tarrence McSwi- 
ney, nors demonstracija ir ne
prilygo savo didumu lietuvią 
demonstraeijai.

Airią demonstracija buvo 
' viduriuiestyj - iš Grant parko 
į Coliseunią. Coliseume įvyko 
viešas airiu susirinkimas, ku
riame kalbėjo mayoras Tliom- 
psonas, buvęs gubernatorius 
Dunne ir kiti.

Trečia demonstracija, apie 
kurią kapitalistinė prese* tik 
pusė lupą prasitarė, buvo so
cialistą amnestijos demonstra
cija. Soeralistų demonstracija, 
prasidėjusi įvairiose miesto da
lyse ir paskui susijungusi vaka
rinėj miesto dalyj ir užsibaigu
si giMvekarią darbininką sve
tainėj Ashland Auditoriu- 
me, irgi binvo viena didžiausią 
socialistą demonstraciją, kokią 
tik buvo Chicagoje. Be pačią 
socialistą joje dalyvavo ir daug 
uniją. Iš didžiausią dalyvavu
sią uniją ibmvo rubsiuvią unija. 
Toje demonstracijoje irgi de,ly-| 
vavo keli desėtkai tūkstančių 
žmonių, reikalaudami ipaliuo- 
savimo d. Eugene V. Debs ir 
kitą politinių kalinių, ir ragin
dami išrinkti Debsą šalies pre
zidentu. “Pasiųskite Debsą iš 
Atlantos į Wasbingtoną” — to
ki s buvo demonstracijos obal-

aprašė 
dieną airių

kurio tų dienų 
Vienas pa-

Lietuvis pašovė policistą.

Kaip sako policija, du Ken- 
singtono policistai, Peter Mark 
ir Cornelius Cooney, užklupo 
lietuvio VViIliam Piktužis saliu- 
ną prie 135 E. 107-th St. Bet 
duryse pasitiko juos pats Pik
tužis ir pradėjo į juos ši 
Policistas Mark pašautas 
ją, o Piktužis i'ireštuotas.

Nuplikino vaiky.

ko-

Raganų naktį vaikai mėgsta 
daryti įvairių šposų. Tai būna 
jų naktis ir ir nekantriems gy
ventojams jie savo šposais ne-

Mes, lietuviai gatvckarių <lar-
ir Hockvvell gatvių užgirdę apie 
apverktiną musą tėvynės Lie
tuvos padėjimą ir grobiką len
ką jon besiveržimą, kad Lietu
vą pavergus, negalėdami patįs 
stoti į kovojančiųjų eiles, su
manėme nors savo skatikais 
pagelbėt tiems kovotojams už 
Lietuvos libisvę ir sudėjime au
ką Lietuvos Baudonąjam Kry
žiui. Nedaug mus lietuvių Čia 
dirba, bet auką palyginamai ne 
mažai surinkta. Ir svetimtau
čiai irgi prisidėjo ir rvisi ją no
riai kiek kas galėjo, aukojo.

F. Želepagos 8.00, J. Bei noris, 
5.00, J. Mažel is 5.00, J. Polec- 
kis 3.20, M. Grabis 2.00, P. Pie
tautas 2.00, J Pik- 
čiunas 2.00, V.“ Columbus
2.00, S. Mažeikis 1.25, D. Babi
lius 1.15, V. Sadauskas 1.15, J. 
Andrulis 1.10, P. Martinkus 1.- 
10, S. Stulpinas 1.10. Po $1.00 
aukavo: J. Wollis, J. Jankaus
kas, A. Andrulis, A Jakos, J. 
Masulis, A. Giedra, P. Bagdo
nas, J. Venckus, J. Luopša, J. 
Buivydas, V. Zatkus, A. Aidu- 
<as, K. Grigaitis, P. Mileris, S. 
Bubantis, D. Vizgirdas, L. Na- 
vickis, S. Pocius, F. Aldonas, 
F. šepetis, F. Sodeikis, A. Kaz- 
lauskis, A. Kasmouskis, V. Ma
žeikis, A. čiapas, P. Binikus, A. 
Pinikus, J. Viky, A. Jankaus- 
kis, M. Venckus, A. Kužukaus-

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Gerčo (tinkliškai vadinasi Stanley 
bherman). Gyveno Roselande, 111. ir 
rengėsi važiuot ir išvažiavo buk su 
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.

PA J IEŠKAU savo draugių ar pa
žįstamų neskiriant pažvalgų, kokios 
ten butų bile teisinga, kad eitu pas 
mane gyventi; jeigu gabi, galėtų ir 
darbą gauti prie siuvimo; turiu dar
bo užtektinai. Norinčios Šviesaus ir 
šilto kambario gauti, meldžiu kreip
ties po šituo antrašu:

BRONISLAVĄ ZIGMONTAITĖ 
po vyru KUBILIS,

4111 So. Richmond St., Chicago, III.
' Tol. McKinley 2727

PAJ1EŠKAU savo brolio Antano 
Kutkos, arbaRudolf Miler, paeina iš 
Suvalkų rėdybos, gyveno Prūsuose, 
karo laike atvažiavo Amerikon. Mel
džiu jo paties ar kas žino jį pranešti 
ant šito adreso.

MARIJONA KUTKO, 
1010 Marion Avė., Centralia, III.

PAJ1EŠKAU brolio Pranciškaus 
Merkelio. Gyveno pirm karo 10 Ri- 
versįde St., Waterbury, Conn. Ma
lonės atsišaukti:

Juozas Merkelis,
Tauragės apskr.,

. Skaudvilės pašto,
Mažentų kaijno, 

Lithuania.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 18 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Vuiki čyHta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Kar&tas šokoladas Ir 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.
REIK^DARinNINKV 

VYRŲ
REIKALINGAS nevedusią janito- 

riaus pagelbininkas — turi turėti pa
tyrimą ir priklausyti prie unijos.

Atsmaukite prisirengiu prie darbo. 
6400 Maryland Avė., 
Tel. Blackstone 5742

REIKALINGA 2 kriaučiai prie 
abelno vyrų drabužių darbo, nuolati
nis darbas, geromis išlygomis ir pa
stovi vieta. Apie išlygas klauskite 
laišku.

P. SMETON,
220 W. Main St., 

Collinsville,' 1111

REIKALINGAS Barberis vakarais 
ir subatomis nuo pietų. Geram dar
bininkui gera mokestis. Atsišaukite 
greitai.

J. K. MALELA,
3336 So. Halsted St.,

REIKIA — Trijų kriaučių, 
85c į valandą. Vyriškas 
bas. Turi būt patyrę.

FBANK DEGYMAS, 
832 — W. 33rd St.

dar

_____ RAKANDAI __
PARSIDUODA nauji rakandai: 

setas, gramafonas, lovos ir daug ki
tokių daiktų; labai pigiai. Matyki
te vakarais ir nedėlioj.

708 W e.st 3Oth t r e e t 
____________ir Union Avė.

NAMAI-žEMĖ
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.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūke

Dorbin inkai vaikščiodami 
catvėmis dainavo revoliucines 
giesmes, o pasitinkant iš kitur 
atyžguojančius pulkus buvo pa
sitinkama Internacionalo ir 
Marsaliete.

Demonstracija užsibaigė mil
žinišku susirinkimu Ashlond 
Auditoriume, kur kalbėjo žy
miausi socialistų kalbėtojai. 
Tūkstančiai iš dalyvavusių de
monstracijoj negalėjo sutilpti 
didelėj svetainėj ir turėjo grįžti 
nuo svetainės durą neišgirdę

tris ŽMOGŽUDYSTĖS.

nedeldienj Chiicagos
gatvėse papildyta trįs žmogžu
dystes, taipjau du žmonės gal
būt mirtinai pašauti ir keturi 
kiek lengviau sužeisti. Tarp pa
šautųjų yra ir du policistai, o 
Elmlrurst miestelio policijos 
viršininkas galbūt mirtinai pa
šautas.

Chester Bevins, 32 m., 942 
\Vindsor Avė., k£»rtu su savo 
pačia ir trimis kitais pažįsta
mais apsilankė naktį Al. Tear- 
ney kavinėj, 336 E. 35 St., kad 
užkandus. Kavinėj buvo poli1- 
cistas (civiliuose rūbuose) Jo- 
seph E. B. Norris su našle Di- 
ton. Norris buvo girtas. Jiedu 
dėl kažko susibiorė ir jis užga
vo Ditonienę. Bevins užsistojo 
už mušamąją, bet pasirodžius, 
kad ta yra policistas, Bevins 
su draugais įbandė išeiti. Bet 
ant gatvės juos pasivijo Norris 
ir dviem šūviais ant vietos nu
šovė Bevinsą.

Policija paskui suėmė Norri- 
są, bet kartu binndė užslėpti tą 
žiną.

Charles Madderom, 24 m. 
10956 Wabash Avė., giminaitis 
aldermano Madderom iš 9 war- 
dos, tapo nušautas dviejų negrų 
plėšikų prie 25 ir State gatvių, 
kur jis su draugu buvo nuėjęs 
pasižiūrėti kaip negrįši švenčia 
raganų naktį.

Tony Samsone, 717 Norton 
St. buvęs pugilistas, tapo nu
šautas ant gatves kito kumšti
ninko Frank Diamond, kurį jis 
buvo nuveikęs kumštynėse už 
pinigus. Diamond ir jo draugas 
areštuoti.

Edwin J. Lffirney, partneris(
kongresmano John N. Rainey,

Klapporta seserų, kurios laiko 
duonkepyklą prie 6600 Sheri- 
dan Boad. Vaikai ištepė muilu 
ją langus, barškinosi į juos ir 
šiaip darę “nemalonumų.” Tad 
jos užsikaitė vandenio ir išėję 
ant balkario lacike ipalaidunų. 
Pamatę einantį su draugais I.e- 
oną Liebcrmaną, 1065 North 
Sbore Avė., 9 metų, jos apliejo 
jį verdančiu vandeniu ir labai 
nuplikino jį. Viena moteris, ku
ri pabarS jas už tokį nedorą 
dai’lią, g«,vo su geležiniu kibiru 
į galvą. Vaiko tėvas išdaužė 
paskui duonkepyklos langus ir 
butą dar daugiau sutrupinęs, 
bet atvykus policija jį sustabdė. 
Klapprota seserjs, kurios ir taip 
jau yra įsipyktįsios kaiminėms, 
bus areštuotos.

Nušutintas vaikas gi visai 
“šposuose” nedalyvavo — jis 
žaidė su draugais namie ir ėjo 
nusipirkti “aiskrimo.”

Jelini, B. Lowiis. O. Wessnee 
75c, A. Lilija 50c., B. Grets 50c, 
L. Vecoles 50c, G. Zabulis 50c, 
T. Irvine 50c., P. Steponaitis 
50c, J. Shlincki 50c, A. Wil- 
laims 50c, F. Andrulis 25c, P. 
Bezet 25c., N. Perdikeas 25c., P. 
Kevathes 25c, T. Serry 25c, L. 
Olson 20c. Viso $77.25 Suly- 
ginimui skaičiaus, auką rinkė- 
jm Pranas Mikolaitis pridėjo 
$2.75. Tokiu budu pasidarė ly
giai $80.00.
Pinigai tapo .pasiųsti per Nau

jieną Pinigą Siuntinio Skyrių 
tiesiai j Lietuvą, Lietuvos Bau- 
donojo Kryžiaus valdybai Kau
ne.

Visiems aukautojams " taria-1 
me nuoširdų ačiū.

Butą gerai, kad ir kitur lie
tuviai parinktą auką dirbtuvė
se. Stokime visi gelbėti Lietu
va. — P. Mikolainis. j

REIKIA augštos klesos lietuvio 
pardavėjo, turinčio pažintį tarpe lie
tuviškų duonkepy Chicago ir apielin- 
kėj. Atsišaukite į “Naujienas”, pa
žymėdami No. 167.

MARIJONA KUBILAS, pajieško I ---- 7TT7-----T“------- T7
Petro Žilinsko. Pereitą pavasarį ba- . I|LIKIA užsitikimo lietuvio mesi- 
landžio mėn. gyvenau ant jo faunos, ™nK°’ Gera užmokestis. Atsišai^- 
kaipo pusininke. Jis užpyko ant ma- K’te1 
ne, apmokėjo man ir iškraustė. Taigi, W0RKERS ,
dabar malonečia, kad tamista priim- OAAr ... T , S£C , T11
tum mano atgal. Taipgi pranešu, W. Lake St., Melroso Park, III, 
kd mano vyrą užmušė plieno dirbtu-' * ^elrose l<40.
vėje. Meldžiu tamista apsilankyti 
ypatiškai, o gražiai susitaikinsime. 
Antrašas:

MARY KUBILAS,
4225 Pennsylvania Avė., 

Hammond, Ind.

PARDAVIMUI
!»

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
V4 akro , 
M* akro . 
1 akras .

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

1404

$275
$425
$550

A. T. McINTOSII & CO.
W. 18th St. Chicago, UI.

Phone Canal 6296

Vežėjų streiko nebus.

2,000 vežėją, susirinkę Brivk- 
laycrs svetainėj vienbulsiai nu
tarė atidėti streiką, vedant to
limesnius pasitarimus su 
samdytojais.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

savo
Pranešimai

156 žmogžudystės.

Nuo Naujų Metų iki lapkri
čio 1 d. Chicagoje papildyta 156 
žmogžudystės. •

8 žmonės užmušti automobilių.

Praeitą nedėldienį įvairiose 
nelaimėse su automobiliais liko 
užmušta 8 žmones, neskaitant 
daugelio sužeistąją.

Nuo Naują Metą iki lapkri
čio nelaimėse su automobiliais 
viso žuvo 447 žmonės.

STOCK Y ARDŲ DARBININKAMS 
ŽINOTINA.

šiumi pranešame lietuviams, dirban
tiems Stock Varduose, kad susirink- 
tumče į masinį susirinkimą, kuris į- 
vyks lapkričio 2 ir 5 dienomis. Pir
mas susirinkimas (lapkričio 2) bus 
p. J. J. Elias svetainėje, 4600 South 
Wood St., 7:30 vai. vak. Antras 
(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 ir 
taipgi apie algų padidinimą ir “back 
pay”. Kviečia visus

Lietuvių Skyrius 257.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyks šiandie, 
lapkričio 2, kaip 7:30 v. v. Chas. Stru
milų svetainėj Visi nariai prašomi 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
reikalu aptarti. -r- Valdyba.

Nupigins kainas pienui.

Vaikšto gandai 
parūpinti kompanijos I 
numažinti kainas pienui, 
nos businčios numažinta 
centą bunka i.

Taipjau kalbame,, kad 
pigs cukrus, miltai ir kiauši
niai’’. Sakoma, kad neužilgip 
svarui cukraus reikės mokėti 
tik aštuonis ar devynis centus.

Jeigu taip bus, tai daugelis 
tu, kur keli mėnesiai atgal pri
sipirko nemaž'* cukraus po 30 
centą [bijodami, kad j i.4 dar la
biau nepabrangtų] svarui, labai 
galėsis. Tokią, kur prisipirko 
to “ zoposto”, yrą gana daug ir 
tarp lietuvių.

kad pienui 
tariasi 
. Kali- 

po 1

‘5nu-

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

*’AJIEtKAU pusbrolio Gasparo I i659 go. Paulina St., 
lickuno, Kauno red., Panevėžio apsk., , ,
Beinatoniij so<l. Kas žino malones I ant kampo,
pranešti, arba jis pats malonės at-• y , ,. . . PARSIDUODA bučemė ir grosernė

’nea turiu a )ai svar^ re’" I ant Braighton Park ,tirštai apgyyen- 

KAZ. TICKUNAS, 
1817 Maryland St., 

Gary, Ind.

STOCK’AI—šeROS

kalą. toj apiclinkčj. Biznis geras. Pigi 
renda. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

Atsišauk it į Naujienų ofisą 
po No. 164.

PAJIEŠKAU PARTNERIO, kuris PARSIDUODA puikus didelis 
sutiktų eiti į mašinšapės biznį, išdir- gramafonas. Groja visokius re- 
bineti naujai išrasto ir pelningo daly-1 ųordus< Tik penki mėnesiai var- 
ko. Atsišaukite greitai. Galima | , . 4 , ... y

matyti vakarais po 6 vai.
S. ZAVE,

4121 S. Sacramento Avė

totą; parsiduoda pigiai už — 
pusę kainos.

3208 S. Wallace St.
J IEŠKO DARBO

PAJIEŠKAU darbo, kriaučius, ga
lintis dirbti ant naujo ir seno dar
bo Kam reikalinga, atsišaukite į 
“Naujienas” pažymėdami No. 165.

PARSIDUODA bekamė Priežas
tis pardavimo, nesutikimas tarp part
nerių. Kaina $7,000. Lotas, namas 
ir 2 vežimai parsiduoda kartu.

Atsišaukite į “Naujienas” klausda
mi No. 168. .

RAKANDAI
UŽ STORAGE LĖŠAS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRANDA VOJA kambaris dėl 

vieno arba dviejų vaikinų; su valgiu 
arba be. Atsišaukite.

K. VAITEKŪNAS,
3564 S. Halsted St., 

Ant antro floro iš fronto.

REIKIA DARBININKŲ
 MOTERŲ

Patyrusių šokolado sėmi
mui moterų. Gera alga, nuo
latinis darbas.

Atsišaukite: 
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
kambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios sotų, 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 spiiką. 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.

Brighton Park. — L.. S. S. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
lapkričio 3, kaip 7:30 v. v Pociaus 
svetainėj, 3824 S. Kedzie Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes turi
me svarbių reikalų. 1*. Gura, Org.

Roseland. — Visi tie, kurie buvote 
vyrų grupėj maskiniame baliuj (lap
kričio 23 dieną, (Ar ne spalio? Ko
rektorius), 1920) Strumilo svet., su
sirinkite lapkričio 2 d. Strumilo svet. 
turėsime aptarti kur padėti pinigus 
gautus minėtam baliuj.

— J. Dumbrauskas.

Lietuviškų Kriaučių Kliubo Sav- 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks se- 
redoj, 3 d. lapkričio, 7:30 v. vakare 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Draugai malonėkite su
sirinkt laiku Taipgi kurie buvot pa
ėmę pardavinėt tikietus Kriaučių Kl. 
baliui, malonėkit priduot Komitetui 
surinktus pinigus arba neparduotus 
tikietus. Kurie neprlstatysite laiku, 
turėsite patys užsimokėt.

— X. Shaikus.

NORIU PIRKTI šėrų Co-ope- 
rative Society of America. Mo
kėsiu cash po $30.

L. J. MATIIER,
6807 Union A v., Tel.: Englewood 187

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenae 

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

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

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 vąkarais, 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.

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 
CASING CO., 

1016-26 West 36th St.

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 kuri 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.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYST®
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 328, 74 W. Washington St.

2810 W. Harrison St.

REIKIA patyrusių mote
rų išskirstymui vilnonių at
karpų. Atsišaukite. 
GUMBINSKY BROS. CO.

2261 S. Union Avė.

REIKIA patyrusių moterų 
prie skirstymo skudurų. ,

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

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, rugsal, davenport, pastatoma ant 
grindų lempa, bliudai etc. Už priei
namą pasiųlymą. Nepraleiskit šios 
progos.

Residencija: 1922 S. Kedzle Avė.

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. Dearborn St.

Tel. Wabash 7224.
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