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New Yorko sočia
listai laimėjo

Republikonai nušlavė 
demokratus

Bolševikai apsupa Vrangelio armija
Socialistu priešai su

mušti.
New Yorkas ir vėl pasiunčia le- 
.gislaturon penkis socialistus..

NEW YORK, lapkričio 3. — 
Socialistų priešai ir vėl pralai-

bininkai Albany’o ponams davė 
dar vieną stiprų antausį. Va
kar jie ir vėl išrinko penkis so
cialistų assmbymenus, kurie 
vyks valstijos legislaturon — 
nervus josios bosams ardyti...

Tarp išrinktųjų socialistų as- |. 
seni y menų yra ir viena mote
ris, d-gė Marion H. Laing. Ji iš
rinkta vietoj d. Solomano. Kiti 
keturi assembymenai tie patys, 
kurie buvo išrinkti nepaprastų
jų rinkimų metu, būtent: dd. 
Louis Waldman, August Claes- 
sens, Samiiei DeWxtt ir Sa- 
muel Orr. Du pirmieji, kartu 
su Solomanu, praeitą vasarą 
buvo pašalinti, o pastarieji pa
tys rezignavo, kad tuo pareiš
kus protesto prieš begėdingus 
legislaturos bosų žygius.

Dabar — jie ir vėl išrinkti. 
Dagi neveizint to, kad kapita
listinės partijos darė visa. — 
by tik juos sumušus. Bet jų 
pastangos pasirodė esant ber
gždžiomis. Socialistai laimėjo. 
Jie todėl ir vėl grįš legislatu
ron. Ar ir dabar juos mes lau
kan reakcingieji legislaturos 

jubl ikonai ir de-
- dar nežinia. Bet 

gera neatsieks:
mokratai 
tuo jie nieko 
New Yorko darbininkai juos ir

Rinkimų metu senųjų parti
jų bosai netik, kad stengėsi 
vogti socialistų balsus, bet da
gi darė visa, kad socialistų rė
mėjus nuvarius nuo balsavimo 
urnų. Jie tyčia trukdė balsavi
mo darbą, taip kad prie balsa
vimo vietų susirinko dideliail
sios minios žmonių, ir buvo j 
priverstos laukti po dvi valan- 
di, kol gaudavo prieiti prie ur
nos. Daugelis “nekantriųjų 
žmonių” pasipiktinę metė ei
les ir grįžo namo. Bet ir tai ne
ką tepagelbėjo. Socialistų prie
šai .vistiek tapo sumušti.

Republikonai džiau
giasi.

Visiškai nušlavė demokratus; 
Hardingas laimėjęs 37 valsti
jas; Wilsonas susirūpinęs; de

mokratai žadą reorganizuoti 
partiją.

Chicago, III., Ketvergas, Lapkritis (Novejnber) 4 d., 1920

lerijos eskadronais padedamos,' 
stumiasi pietų link nuo Melito- 
polio liksiu atkirsti pasitrauki
mą anti-bolŠevistinei generolo 
Vrangelio armijai, kuri dabar 
traukiasi. Tūli Vrangelio ka
riuomenės būriai jau perkelti

tais per Azavo jurą į Krymą.
Generolas Vrangelis prisipa- 

ižno netekęs Perekopo, kuris 
randasi prie įėjimo į Krymą. 
Vis dėlto, jisai sakosi kovosiąs 
iki paskutiniosios.

True translation filoH with tho pnRt- 
master at Chicago, III., Nov. 4, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rumanija merkia 
Lenkijai.

Norėtų sukurti “mažą 
Antantą.”
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Pranešimas
LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 

APIELINKĖSE.

valstijų tikrų žinių dar negau
ta, bet tai abelną padėtį mažai 
leatmaino). Tuo budu jam te
ko net 4(M taip vadinami elek- 
torialiai balsai -v electorial vo- 
tes. Coxui gi — tik 127.

Spėjama, kad Hardingas ga
vo apie penkis ar šešis milio- 
nus balsų dagiau nei jo opo
nentas Cox. Ir taip ne su vienu 
demokratų partijos kandidatu 
į prezidentus. Tas pats ir su 
kongresu. Ir ten republikonai 
turės didžiumą. Jie kontroliuos

VARSA VA, lapkričio 3. — 
Laukiamasai Rumanijos diplo
mato Joneaku atvykimas 
Varšuvon ir vėl turės iškelti 
klausinių apie tai, būtent:į ar 
Lenkija geidauja ar ne prisidėti 
“mažoj on Antanton” — taigi 
Čeko-Slovakijos, Rumunijos ir, 
galimas daiktas, vėliau kitų 
valstybių susivienijinian. Ma
noma tečiaus, kad šitą pasiūly
mą Lenkija nepasitiks entuzias- 
tingai.Tulo m.inisterių kalbinė
to nario pareiškimu, lenkai esą 
įsitikinę, kad ta ‘mažoji Antan- 

vyriausiai yra kreipiama

Lietuva dabar gyvena labai svarbių ir kritingų va
landą, kuri nulems visą jos ateitį. Amerikos lietuvių 
pareiga yra padėti jai, kad ji galėtų ne tiktai apginti sa
vo nepriklausomybę nuo išorinių priešų, o ir įsteigti lais
vę savo darbo žmonėms.

Kaip padėti Lietuvai, kokiais budais* paremti jos 
liaudies kovą dėl laisvės ir geresnės ateities: šituos klau
simus reikia nuodugniai išgvildenti ir apsvarstyti. Rei
kia taip pat ir tvirčiau susivienyti Amerikos lietuviams 
darbininkams, jeigu jie nori ką žymesnio atlikti Lietu
vos labui. .

šituo tikslu Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba 
šaukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų KONFE- 
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto Chicagroje. Kon- 
ferencijos vieta bus paskelbta šiomis dienomis. Daly- 
vaut konfrencijoje galės draugijų išrinktieji delegatą/ 
(po vieną delegatą nuo kiekvienų 50 narių arba dalies) 
arba draugijų valdybos.

Taigi kviečiame visas lietuvių draugijas, kurios nori 
darbuotis kartu su mumis Lietuvos laisvei ir gerovei, 
tuoj aus pradėt rengtis prie tos konferencijos.

KOMITETAS.

n

i Republikonų partijos vadai 
šituo laimėjimu labai džinu-į ta 
giasi. Vienas tos partijos lydė- prieš Vengriją, su kuria Lenki
ns, senatorius Johnson, vakar 
pareiškė, kad Wilsono viešpa
tavimui, jo tautų lygai ir pačiai 
demokratų partijai užduota 
mirtinas smūgis.

Patys demokratai tyli. Jie 
dar nebėjo atsigauti nuo su
teikto jiems smūgio. Tik vie- 
nas-kitas nedrąsiai prabyla, kad 
jie to nesitikėję. Iš Wasbingto- | čeno anglies kasyklų sryty, ir 
no pranešama, kad rinkimų da-' kad neužilgio turės grąžinti ją 
viniais esąs susirūpinęs ir pats 
prezidentas Wilsonas. Taip su
sirūpinęs, kad iki šiol jisai dar 
nepasveikinęs savo partijos 
oponentą, busimąjį prezidentą 
Hardingą. Ir yra ko. Demokra
tai mat pralošė netik tas valsti
jas, kurios buvo skaitomos 
“neaiškiomis,” taigi kuriose 
kaip kada laimėdavo demokra
tai ir kaip kada republikonai, 
bet ir kelias labai “aiškias” — 
per metų metus demokratų 
kontroliuojamas.

Beto, Washingtone jau vaik-

ja neturi jokių kivirčų. Kaiip 
tik priešingai: per visą šimtme
tį Lenkija buvo Vengrijos

Maža to. Čeko-SIovakija ir 
Lenkija turi ytin griežtų susi
kirtimų. Lenkija mat mano, 
kad Čeko-SlAvakija yra gavusi 
neproporcingai didelę dalį Teš-

kam pridera.
Jeigu reikėtų vienytis tiktai 

su viena Rumanija, tai butų 
kas kita. Nėra mažiausios abe
jonės, kadšitokiai kombinaci
jai Lenkija pritartų.

Socialistu Partijos lai
mėjimas.

Debsas gavęs 2,000,00 balsų.

tijos vadai tariasi apie reorga
nizavimą pačios demokratų 
partijos. Girdi, norima atsikra
tyti Wilsono ir Coxo viešpata
vimo. O jeigu tai nepavyksią, 
tuomet busią sukurta visai 
nauja partija.

Beje, vakar buvo rinkimai ir 
j atskirų valstijų gubernatorių.
Didžiumoj laimėję — irgi re- 
puiblikonai.

True translation filed with the poRt- 
master at Chicago, III., Nov. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis bolševikų 
kilpose.

Penkios bolševikų armijos su
pančios jo kariuomenę.

CHICAGO. — Socialistų Par
tijos nacionalinio ofiso pareiš
kimu, partijos kandidatas, d. 
Eugenius V. Debsas, šiais rin
kimais gavo nemažiau kaip du 
mlionu balsų. Nors galutinie
ji rinkimų daviniai —* balsų 
skaičius — paaiškės už dienos- 
kitos, bet gautosios iš atskirų 
vietų žinios rodo, kad socialis
tų balsų skaičius yra yžmiai pa
didėjęs— kai kur du,tris, ketu
ris ir penkis kartus nei# kad 
1916 m. Ir tai, neveizint to, kad 
šiais rinkiniais Socialistų Par
tija turėjo dar vieną konkuren
tą — Farmer-Labor partiją. 
Pasirodė tečiaus, kad pastaroji 
nedaug tepakenkė socialistams. 
Gautomis 
goj tos 
didatas
vęs tik truputį daugiau kaip du 
tūkstančiu balsų. Kiek jisai ga
vo kitose šios šalies vietose, 
dar nežinia. Bet jau ir dabar 
galima spėti, kad daug mažiau 
nei Socialistų Partijos kandi- 
datasy

Beto, Socialistų Partijos ofi
sas mano, kad esą išrinkta du 
kongresmanai: Morris Hillųuit, 
iŠ New Yorko, ir Victor Berger, 
iš Mįilvvaukee (kitos žinios te
čiaus sako, kad Bergeris pralai
mėjęs. Taipjau sakoma, kad ir 
k/ti socialistų kandidatai ten 
pralaimėję)4 Kol kas tečiaus 
tikrų žinių fipie tai dar nėra.

Del Šių rinkimų nadonalis

žiniomis,

Christensien

Cbica-
ka ilga*

LONDONAS, lapkričio 3. - 
Bevielis pranešimas, kurį pa
siuntė iš Maskvos sovietų mi- 
nisteris Trockis, sako, kad pen
kios bolševikų armijos iš visų

CHICAGO, laipkr. 3. — Va- j pusių veržia generolą Vrangelį 
karykštės žinios pilnai pasitvir- ir jo anti-bolševistines jėgas, 
tino. Demokratų partija Ibiau- Vyriausios jo (Vrangelio) ka
riai prakišo. Josios kandidatas, riuoinenės likimas jau esąs 
Ohio valstijos gubernatorius ( nuspręsta to geležinio lanko, 
Cox, tapo sumuštas. Taip su- j kuris laipsniškai siaurėja, .taigi 
muštas, kaip nesitikėjd ne pa-. apsupa Vrangelio jėgas, 
tys atkakliausieji tos partijos 
oponentai. Hardingas užkaria
vęs sau net trysdešimts septy
nias valstijas ~ t

Vrangelio armija bėga.
_____  , „ SEVASTOPOL, lapkr. 2. — 
(beje, iš dviejų I Keturios sovietų armijos, kava-

f.

partijos sekretorius, d. Otto 
Branstetter, be kita pareiškė:

“Praeitieji rinkimai rodo, 
kad dėlei Farmer-Labor parti
jos mes neturėjome jokių ma
terialinių nuostolių, ir kad nau
joji partija (Farmer-Labor 
partija) nič nieko neatsiekė, 
kas josios gyvavimą galėtų iš
teisi nti. Rinkimų daviniai pat
virtina tą faktą, jogei Jungti
nėse Valstijose yra tik viena 
darbininkų ipartija — Socialis
tų Partija.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Maskvoj buvęs suki
limas.

Bolševikų kareiviai atsisakę ka
riautų — be ginklų.

Anglijos angliakasiai 
grjš darban.

Darbininkai maža didžiuma bu
vo nutarę atmesti valdžios 

pasiulymtfs.

KOPENHAGEN, lapkr. 3.
Vietos laikraščio Politikcn gau
tomis žiniomis, kelios dienos 
atgal Maskvoj kilo ytin rimtas 
maištas. r£atai pranešu atvyku
sieji Latvijos sostinėn, Rygon, 
žmonės. Jie sako, kad maištą 
sukėlę patys bolševikų karei
viai, kurie atsisakę vykti fron
tai! tol, kol jie nebus aprūpin
ti ginklais ir visais jiems rei
kiamais dalykais. Civiliniai 
žmonės štani kareivių reikala
vimui pritarę, ir pasekmėj to 
barakuose bei gretimose 
jiems gatvėse kilo didelė net-

LONDONAS, lapkričio 3. — 
Neveizint to, kad angliakasių 
unija 8000 balsų didžiuma buvo Į varka. 
nutarusi atmesti valdžios pa- TeEo*pmiaiMl()ti 
siūlymą, pildomasis unijos ko- gjus aplinkinių 
mitetas nutarė paskelbti strei- 1 
ką esant užbaigtu ir patarti, 1 
kad darbininkai grįžtų darban, j na pastatyta didžiosios kanuo- 

įPildcKinasiai komitetas šitokį jgg, o apie šeši ar scjptyni tuk- 
žingsnį padarė, matyt, dėlto,' 
kad nenorėjo įnerti unijon ki- 
virčių. Kuomet darbininkų bal
sai pasidalino kone pusiau, tai 
tęsti streiką yra didelis rizika
vimas. Bet neveizint to, kad 
streikas ir tapo atšauktas, dar
bininkai grįžta kaiipo laimėto
jai. Jie lieatsickė visa, ko norė
jo, bet jie atsiekė labai daug. 
Toliau, suprantama, jie turės 
atsiekti dar daugiau.

»ų 
pertraukti didelius burius ka
reivių. Svarbesnėse pozicijos-

stančiai žmonių tapo areštuoti. 
Iš jų du ar trys šimtai sušau
dyta. Maišto vadai tečiaus np-» 
pagauti.

Dėbso pareiškimas.

Ragina draugus mažiau bartis, 
o daugiau veikti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Graikai sumušė turkus.

Mustafa Kernai armija privers
ta bėgti.

ATĖNAI, lapkričio 3.,— Čia 
paskelbta oficialinis praneši
mas, kuris sako, kad graikų ar
mijos konr-ataka Ouchak-Ghe- 
ki fronte buvo sėkminga: rta-, _ „
cionalistų vado Mustafa Kernai v^Py- 
pašos armija priversta bėgti. L . ' • — 

^Priešas,” sakoma praneši-’ Rinkimų 
me, ‘kuris aiplaiikė didelių nuo- atidžiai,

ATLANTA, Ga., lapkr. 3. - 
Socialistų Partijos kandidatas, 
Eugenius V. Debsas, savo ka
meroje federalinės valdžios ka
lėjime, vakar pareiškė, kad par
tijos nariai turi daryti visa 
idant sekamoji rinkimų kam
panija butų dar sėkmingesnė 
nei kad buvo dabartinė. Pasak 
jo, partijos nariai privalo ven
gti frakcinių kivirčų ir sekamą 
rinkimų kampaniją pradėti 

i “tokiu entuziazmu, kokio tik 
I revoliucinis idealizmas tegali

Be kita Debsas sako:
“Rinkimų kovą aš sekiau 

kaip tatai man 
stelių žmonėmis ir karo pabūk- jlrido aplinkybes. Aš esmi tik- 
lais, betvarkiai traukiasi.” |ras’ josios daviniai ipa .y- 

mės neginčijamą socialistui:o 
| judėjimo progresą Jungtinėse 
; Valstijose.
j K*‘alėjime. kur žmogus yra 

pasaulio ir 
paprastosios 

Vietos la ikraščiai buvd išleidę susisiekimo su juo įmonės, ji- 
specialių laidų. Jsai sukuria savy jėgos atidžiai

Ir Meksikoje.
MEXICO CITY, lapkr. 3.—

Pirmu kartu Meksikos sostinė 
parode tokio susidomėjimo rin-atskirtas nuo viso 
kiniais Jungtinės^ Vaflstijosė. kuriam atkirsta

sekti visa kas įvyksta. Mano 
draugai visoje šalyje darė ką 
galėjo, kad šitoji kampanija 
butų kuosekmi ilgiausia. Aš to
dėl meldžiu jų leisti pareikšti 
jiems mano dėkingumo ir 
draugingų sveikinimų.

“Šiandie, antrą lapkričio, 
rinkimai. Trečią lapkričio pra
sidės sekamoji musų kampani
ja. Pertrauka neprivaloma. Nė 
vieną valandą nereikia praleis
ti veltui. Toji kampanija užsi
baigs tik tada, kai kapitalizmas 
bus perblokštas ir darbininkų 
k lesa atliuosuota.

“Pradėkime savo sekamąją 
kampaniją tokiu entuziazmu, 
kokio tik revoliucinis idealiz
mas tegali įkvėpti. Pakanka
mai jau turėjome frakcinių ki
virčų. Vienyk imės, barkime 
daiktan savo eiles, išspręskime 
savus nesusipratimus gražumu 
ir sudorokime bendrąją musų 
energiją organizavimui darbi
ninkų industriniai ir politiki- 
niai — jų pačių pasilmosavimo 
reikalu.

“Aš esmi dėkingas kapitalis
tiniams viešpačiams už tai, kad 
jie įstūmė mane čionai. Jie ži
no kur mano vieta — dabarti
nei kriminaleingai ir suktai sis
temai viešpataujant. Tai vie
nintelis k o m/p limenta s, kurio 
j’c gali man teikti.”

Baisenybės Airijoj

žudeikos terorizuoja gyven
tojus.

DUBLINAS, lapkričio 3. — 
Tralee miestely vakar naktį bu
vo surengta naujų žudynių. 
Anglų valdžios šalininkai (tur
būt pati policija persirengus 
civiliniais drabužiais) užpuolė 
miestą, kad atkeršijus dėl nu
žudymo dviejų policistų. Puoli
kai užpuolė ramius gyventojus 
ir du žmonės nušovė, o vieną 
mirtinai sužeidė. Susisiekimas 
su miestu atkirsta.

Gautomis iš kitų vielų žinio
mis, vakar įvyko visa eMė susi
rėmimų su militarine policija 
ir kareiviai. Vienas kareivis ir 
vienas civilis žmogus užmušta. 
Keturiolika sunkiau ar leng
viau sužeista.

PRIEŠ JAPONUS.

Uždraus nuomoti žemes.

SAN FRANCISCO, lapk. 3.— 
Visa rodo, kad praeitų rinkimų 
metu piliečiai didele didžiuma 
balsų bus priėmę įstatymo su
manymą, kuris draudžia nuo
moti žemę japonams ir kynie- 
čiams. Balsavimo daviniai te
čiaus dar nežinomi.

r

Sudegino penkis 
negrus.

Riaušes sukėlę patys balt- 
veidžiai.

ORLANDO, Fla., lapkr. 3. — 
Vakar čia kilo didelės riaušės. 
Jų priežastis yra tokia. Rinki
mų komisionicriai neleidę bal
suoti tūlam negrui. Neleidę ne
va todėl, kad jisai neužsimokė
jęs reikiamų mokesnių. Negras 
įširdęs ir m rtinai pašovęs du 
baltveidžiu. Batlveidžiai, vietoj 
areštuoti žudeiką surengė pog
romą. Penki negrai mirtinai 
apdeginti (kokiu budu — žinių 
agentija nemini), o vieną, tur 
būt patį žudeiką, pakorę.
Gyvename kultūringoje Ame

rikoje !

Aliejaus laukai — Mek 
sikos nelaimė.

WASHINGTON, lapkričio 2. 
—Valstybės sekretorius Colby 
ir konfidencialis Meksikos val
džios agentas Roberts Resąuei- 
ra neužilgio turbut apsimainys 
atatinkamomis notomis, tuo 
atsteigiant diplomatinius tarpe 
tų dviejų valstybių santykius.

Vis dėlto, kol tatai bus pada
ryta. reikės pergalėti nemaža 
sunkenybių. Kol kas, tarp šįos 
šalies ir Meksikos valdžios esa
ma gan žymių priešingumų. 
Pirmiausia te»i dėl 27-tojo Mek
sikos, konstitucijos skirsnio, 
kuris paliečia aliejaus laukus 
Meksikoje. Tuos aliejaus lau
kus, kaip žinia, kontroliuoja 
“tūli Amerikos interesai.” O tie 
interesai, tiesiai sakant šios ša
lies kapitalininkai, dėl šito 
konstitucijos skirsnio jau senai 
kėlė didelį triukšmą. Kada bu- 
vusis Meksikos prezidentas 
Carranza bandė jį išlaikyti, tai 
tie interese’ ėmė šaukti, kad 
Meksika ryžasi konfiskuoti jų 
savastis.

Sakoma, kad pirma nei bus 
atsteigta di]Tlomatiniat tarp tų 
dviejų valstybių santykiai, val- 
sybės departamentas reikalau
siąs idant kalbamasai skirsnys 
butų panaikintas.

Makedoniečių kongresas.

čia tik-ką užsibaigė įvairių Ma
kedonijos brolijų, ritstovaujan- 
čių daugiau kaip tris šimtus 
tūkstančių narių, kongresas. 
Be kita, delegatai priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią, kad Ma
kedonija butų pripažinta auta- 
nominė Balkunų valstybė.SKAITYKIT IR PLATINKIT

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.
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> Kas Dedasi Lietuvoj

ŠEDUVA, Panev. apskr.

Musų milicųe» matomai, ne
suvaldoma savo uolumo už
gynė ne tik vaisius pardavinėti, 
bet ir malkas rinkon vežti. Vai-

dangi 1) įstatymai buvo laida
vę piliečiams rinkimų laisvę, 
2) Švietimo komisijos atstovo 
tyrinėjimu mokytojų kaltybė 
neprirodyta, 3) Valsčiaus Tary
bos nutarimas yra priešingas

šiai—dėl dezinterijos siautimo, 
bet kuo malkos kaltos? Tos pa
čios milicijos pašonėj rūgsta 

“samngonkos** bravoruiini ir 
jiems ne tik malkų užtenka, bet 
jų milicija kaž kaip nė nemato. 
Įdomu kas jai akis apvilko.

(“S-d.”] — Šeduvos pilietis.

“NAUJA ‘BERMONDTO’ 
AVANTURA”.

“Vilniaus Aidas” spalio 7 die
nų deda šitokių žinių:

Nesenai buvo spaudoje ži
nių apie tęsiama Bermondto- 
Avalovo darbų sutarty su vokie
čiais. franeuzais ir lenkais.

Dabar visi pašaliai jau kalba 
apie naujų to darbo fazę Lietu
voje, kur Bermondto planai tu
rėtų gnuti naujas lenkų karo 
vadovybes sumanytas formas.

Tautų Sąjungos įsikišimas, į 
Lietuvių tautų konfliktų ir įsa
kymas Lenkijai nekovoti su lie
tuviais (ko lenkai griežtai ne
pildo) nepatenkina lenkų mili- 
ta ristus, juo labiau, kad tenka 
nustatyti demarkacijos linijų ir 
palikti nepaimtų Vilnių ir kitas 
Lietuvos žemes. Todėl jau vi
sų savaitę eina Vilniuje gandas, 
kad lenku kr«ro vadovybe su
maniusi pasekti Bermondto 
taktiką > būtent, dalis lenkų ka
riuomenės perėjusi Nemunų tu
rinti pasiskelbti nuo lenkų ka
riuomenes ir savarankiai veikti 
Lietuvos srityj. Apie Varėną 
įmetu koncentruotis dvi tokios 
divizijos. Atsižadėjusios Pil
sudskio, jos turėtų paskelbti 
naujų Lietuvos valdžia, pusk u i 
tartis su Kauno valdžia, ir, jei 
neprieitų prie susitarimo, tai 
prijungti Vilnių prie Varšuvos.

Noi^Taulų-tSų gingo*- nurody
mai, nei sutartis dėl demarka- 
cijosiliniipr, tokiem “bermont- 
nir-kam” nebūtų privalomi.

Sunku tikėti, — baigia Vil
niaus Aidus, — kad tai butų 
de.r naujas lenkų politikos gud
rumas, greta tų, kurie buvo ligi 
šiol vartojami.

O štai ant rytoj a ii s po to, kai 
V Iniaus Aidas parašė apie tuos 
“gandus”, taigi spalio 8 dienų 
Vilniaus jau buvo lenkų gene
rolo Želigowskk> naguose...

mokyklos rajono mokinių tėvų 
: nusistatymui ir 4) Apskr. prad. 
• mokyklų instruktoriaus prane
šimų jie savo pareigas atlieka 

Į tinkamai, šviot. Komisija no- 
' randa reikalo Vai. Tarybos nu
tarimo vykdyti”.

Šaukėnų Valsčiaus Taryba 
Amerikos dovanų reikalu buvo 
išrinkusi tam tikra komisijų 
joms paskirstyti, tačiau ir pati 
ėmė svarstyti, kam jos reikėtų 
duoti. Vienas Tarybos narys 
užsispyrė, kad ir jis turįs tų da- 
vanų gauti, nes ir jo giminių 
esą Amerikoje. Ir Taryba į- 
traukėl jį į neturtingųjų sąra
šų. [“Siet.”]

nuomonių plėšimų. Bolševikų 
konfiskuota jose prekių už 15 
mil. lenkų markių; be to daug 
nuostolių padarė revkomo įsa
kymai parduoti prekes birž. 13 
d. kainomis ir imti rusų rublį 
už 2 lenkų marki.— [“Siet.”]

žem. Kalvarija (Telšių ap.) 
Vietos vartotojų bendrove čia 
jau keliolika melų gyvuoja. Bu
vo metas, kada jos darbas ga
na vaisingai plėtosi; bot šian
dien beliko vos vienas vartoto
jų bendrovės vardas: bendrovės 
krautuvė atiduota vienam val
dybos nariui vesti savo nuožiū
ra, kuris už tai gauna tam tik
rų nuošimtį nuo apyvartos. Tai
gi, vartotojų bendrovė virto pri 

j valine krautuvėle, kuri su ko
peracija nieko bendrą neturi.

[“Siet.”]

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
“N A U J t E N O S”

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus Žino
ti, kad Bridgeport Garage, 
naujose rankose, atlieka vi
sokius automobilių PATAI
SYMUS, o taipgi parduoda 
automobilių dalis, tairus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 

, musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas

3207 So. Halsted Str. Chicago.

nuo Saulės, vėjo, dulkių ir pelenų 
Rekomenduota ir pardavojama viso

se vaistinėse ir pas Optikus.
Reikalauk voltui knygelės apie akia. 

MURINĘ CO., Chicago.

Savivaldybė.
Panevėžio Apskr. 'Taryba 

riiftp. 27 <1. nutarusi yra asig
nuoti 10 tuk. auks. kovai su 
epidemijomis ir žada steigt Fer 
mos dvare ligoninę, Velžių dva
re gi (4 varstai nuo Panev.) 
žemės ūkio mokyklą. Be to, ji 
nustatė dvarų darbininkų algų 
minimumą: javų 90 pūdų, pi
nigais — 480 a., malkų sieks
nis, žabų kiek reikia ir vasaro- 
jinių šiaudų; dvarininkai priva
lo išreinonluoti kumetynus. 
Mokyklų klausimu nutarta, kad 
valsčiai privalo veltui suteikti 
beturčių vaikams reikalingus 
mokslui vadovėlius ir rašomą
ją medžiagą. — [“Siet.”]

Leipalingio (Seinų ap.) Vals
čiaus Taryba buvo nutarusi 
prašalinti du mokytoju dėl tiky 
bos šmeižimo Seimo rinkimų 
metu. Seinų Apskr. Švietimo 
Komisija gavusi to nutarimo 
nuorašą, pasiuntė savo atstovą 
dalykui ištirti. Po, jo praneši
mo šviet. Komisija nutarė: “ka-x *

'X - •• •*?**“' j

ORKESTRĄ—BENĄ j

Pampina visokiems 
' reikalams

j BfiLAKAS I
| 1414 So. 49th Court E

macTrJžjl. !

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 

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

Pinigus gavo:

Vabalninku (Pasv. ap.) Vals
čiaus Taryba nutarė įsteigt ke
turklasę ūkio mokyklų Bene- 
dikavos dvare. Valsčiuje vei
kia 10 pradžios mokyklų. Be 
jų steigiamos dar 9 naujos. 

Taryba nutarė dar uždaryti dvi 
smukli.

Koperacija.
•

Vilniaus koperatival gyvena 
sunkias dienas dėl pinigų valiu
tos (vokiečių ir lenkų markių) 
skirtumo; dėl jos negalį daryti 
didesnių pirkimų dargi Kaune, 
nes vietos kursu tenka prekes 
labai įbranginti. Kai kurie ko- 
perativai nustoję veikti, būtent: 
“Solidarumas”, “UI”, “Zgoda”, 
“Birutė” (lietuvių), “Darb. ko
pė rali vas”. Geležinkelininkai
ir miesto savivaldybes tarnauto- T
jai nutarė jau savo ko perą t i vų 
agaivinti. Vilniaus ko perą tf- 
vų sąjunga yra užpirkusi iš Kau 
no sąjungos už milijonų auksi
nų rugių ir padariusi su Žem. 
Ūkio Sąjunga sutartį 3 mčne- 
siems, po 15 vagonų kas mėnuo 
rugių, kviečių, avižų, kiaulie
nos; pradžioje sąjunga pateikia 
produktų už 2.500.000 lenkų 
markių. Be to, užprašyta viena 
anglų firma supirkti Vilniaus 
koperativams už 4 mil. lenkų 
markių lašinių, kondensuoto 
pieno, batų, vilnonių kojinių, 
kailiniu ir tt.

C i

Prieš bolševikams ateisiant 
Vilniuje buvo 28 koperacijos 
bendrovės, kurios daug nuken
tėjo nuo bolševikų ir lenkų ka-

DAR NEGIRDĖTOS

PRAKALBOS
Įvyks

PĖTNYČIOS VAKARE,
Lapkričio (November) 5-tą d., 1920 m.

LIBERTY SVETAINĖJE, 
Ant 30-tos ir Union Gatvių 

CHICAGO, ILLINOIS.
__ - - - - ---------------

Prasidės lygiai 7:30 vai. vak.

Kalbės garsus Biblijos studentas S. BENECKAS, kuris ką tik 
pargrįžo iš Rytinių Valstijų, kur jis aplankė beveik visus lietuvių 
apgyventus miestus.

‘ Jo tema bus

“Sudna Diena!”
Įžanga liuosa. Kviečiami Vyrai ir Moteris.

P. S. Ant šių prakalbų yra kviečiami visi, visokio amžiaus ir 
pažiūri). Vaikai įleidžiami tik su tėvais. Nepasivėlinkit, pradžios 
negirdėję gailėsitės. Kviečia RENGĖJAI.

—................................................—............. ..................... .. ■ ............... ........................................... .

STEBUKLINGA PROGA! Z
Mcs turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa- 

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba- 
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300,

Bų parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau-

1 t jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos,

< ’ kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne-
|jjį iV’J &ali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik ui $35

H augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip-
įpy j L-iniT^wy| gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ti ros °'1°3 seklyčiai setų. Šie setai yra visai nauji

u, ir vėliausio iŠdirbimo. ^Mes parduosimo už pirmą '
■ pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos.

Sankrovos Tai aPsim°kes ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes
. • .u; »ok nn pristatėm veltui į visas miesto dalis ir 'apielinkes, :

‘ K,‘ v ’ taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs
siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 
10 iki 4 po pietų. I

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

K. Gkrobalaitci
V. Barisaitei
M. Demskienei
J. Urbanavičiui
V. Prajalgauskiui
J. Vaišvila
O. Mičienei
K. Putnevičiui
A. šianauskui
A. Vengaliui
M. Lauckenei
O. Vitkienei
K._ Guomiui
O. šimkevičienė
P. Tamošaitis
M. žalaitS
J. Taruškai
J. Taruškai
J. žalius
P. Bemadišiui
P. Zdanauskiui
Z. Palilioniui
J. Skultinienei
F. Andruliui
P. žiekui
A. Agi it
K. Kapturauckui
M. Kapturauckienė
J. J^ažereckui
J. šaltonui
J. Užtupui
V. Stankevičiui
R. Adomaitienei
A. Kontrim
V. Radževičiukei
J. Vasiliauskui
M. Lukaičiui
V. Gedričiui
S. šaikiui
K. Stškaska
T. Kulpius
J. Kairienei
B. čeludkas
L. MarciŠDuskienč
J. Kulikaus'kiui
A. Skukauska
J. Jonušą itis
J. Mockui
M. Juškiene
A. Budbytas
P. Daukšai
J. Slanevičia
O. Savickienei
A. Adomaitienei
J. šalčius

S. Vitkauskui
K. Slavickiene
T. Balinskienė
B. Stonkienė
J. Bagvilui
P, Puskačinuii
J. Jankauskui
J. Arnašiui
M. Rimkunui
P. Stankaitienei
O. Vitkienei
J. Kovierui
P. Krištapaitis
L. Kančius
J. Kaupeliui
Z. Rinkei
J. Zųkarausikas
A. Saldukui
P. Minalgai
J. Bučiui
A. Olchauslkis
M. Krasauskienei
L. E. Valiai.
V. J. Patrini t is
Vaištoricnei
K. Dilka
A. Karčiauskui
S. Rimšai
P. Gončauskui
V. Bajalai
J. Rutkauskaitė
K. Svirskiui
A. Serpskaitui
J. Kleinauskiui
A. AmbruleviČiutei
O. Klekunainei
Z. Vardąuskienei
A. čiulkiniui
V. Petruliui
A. Daukšai
M. Domikainienei
O. Bučaitei
U. Kririiijalaitci
A. Audickui
N. Dementicnei
E. Bortuiienei
A. Gimbutui
J. Armaliui
J. Donienei
B. Mikuckienei
O. Liberienei
M. Mejeriui
A. Naurockienei
J. Misevičiui
S. Ivanauskui
L. Ramanauskienei

V. Venclova it ei
M. Vilutieuei
P. Marcinkevičiui
K. S tankai tienci
D. Tvarkunienei
M. TyškeviČicnei
O. Razginienei
S. Jodaitiui
P. Blėdžiui
P. Varnyte
J. Kojai
V. Tamošauskui
J. Pikčiumui
M. Blaževičiui
P. NevfiaeLskaitei
G. Tvarijonicnei
A. šniipas
V. Gribaž
K. K. Počiukui
C. Svctkauskienei
O. Barzuaitieneii
S. Kiselienei
J. Lidžius
K. Ramonui
E. Girkontienė
F. Grušienei
A. Riekus
K. Meiron
K. Pocaitei
J. J. Paškevičių
V. Kliknai
K. Cyčenai
J. Storuliui
F. Surbių
V. Rudmenui
J. Sejonui
M. Bendaraivičienei
K. šlelstu
P. Jurkevičiui
J. Murauskui
S. Petraškevičiui
S. Bajokas
J. Baltrušaičiui
A. LinčiČziunei
J. 'Tamašiunui
J. Taniašiimienei
A. Lukšienei
J. Miirtinoniui
J, Visockiui
M. Šilkaitienci
J. Barisas
A. Skunkai
A. Samulaitienci
A. Savickas
A. Savickas
J. Baltrušaitis

ŠIADIENA -- kol dar nevėlu -- pasiųsk 
Kalėdoms pinigų savo tėvams Lietuvoj 

Geriausias patarnavimas. — Pigiausios kainos. 
Ateik ši vakarą.

Pinigai Siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant 
visų Linijų

Central Manufacturing Distriet Bank
1112 West 35-th Street

Turtas virš $6,000,000.00 
A STATE BANK •

Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
, OFISE.
. Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už

vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.
* Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

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

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.



/

" (■RMlgĮB’pę’ -

Ketvergas, Lapkr. 4 d., 1920 Į

■

AR PRISIRENGĘS PRIE 
SUNKIŲ LAIKĘ

Kurie gali užklupti bedarbėje arba ligoje?

AR PASIDĖJĘS PINIGU?
Jei ne — pradėk dabar — kuomet dar dirbi.

Jausiesi kaip namie šiame banke, kad nemo
kėtum nei žodžio angliškai, kadangi

ČIA LIETUVIŠKAI SUSIKALBAMA

3’EOP LES E BANK
Didelis Bankas

ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

IŠTIKIMAS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS

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

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

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

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialus gydymo būdas išgydė Jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

KORESPONDENCIJOS

Dvasia

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

L

Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursą.

Dabar Amerikos Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, ir todėl už bonus galima gauti 
daugiaus negu pora mėnesių atgal.

Kas turite laisvės boną pardavimui, 
neškite j Naujienų ofisą, kur gausite už bo
ną gatavus pinigus.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

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

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

CARTER5 
ITTLE

Reikalaukit tikrojo C^RT PILL'^
S SPAUDOSNAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUD4 

DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI 
‘7 A - •

Dr. A. R. Blumenthal
FORT STANTON, NEW MEX.‘

1 NAUJIENOS, Chicago, III ------  ------------ ——M,

.......“Esam nuplyšę ... šąlam ... rūbų nei už pinigus negaunam” rašo musų 
broliai iš Lietuvos, iš šalies kur vilnų ir linų perteklius ir kur rūbų industrija 
galėtų žydėti ir naikinti salyje pikto ir nelaimių tėvą — skurdą.

Visų Lietuvių Domai!
Spalio 24 dieną pasirodė čia 

pirmutinis sniegas. Buvo pasni
gę apie 10 colių, bet po dviejų 
dienų vėl atšilo, sniegas nutirpo 
ir dabar vėl gražu, šilta.

Čia yra ligoninė džiovinin
kams, bet tik kareiviams ir jū
reiviams. Civilių žmonių nepri
ima. Ligonių daug ir juos gy
do dykai.

Darbų šioj 
nėra ne jokių, 
ligoninės, kur
kui moka 48 dolerius mėnesyj ir 
duoda valgymą ir guolį.

— Tony Grigonis.

Prašo pašalpos.

apielinkėj beveik 
išskyrus nebent 
geram darbinin-

Aukščiau įdėtos žinutės auto
rius kreipiasi į mus šitokiu laiš
keliu:

Gal atsirastų toks geras žmo
gus, kur susirinkimuose ar va
karuose paaiškintų žmonėms 
apie mand vargingą padėjimą ir 
geri žmonės gal neatsisakytu 
kiek-nors mane sušelpti. Aš jau 
treji metai kaip čia Fort Stan- 
tone guliu ligoninėj. Neturiu 
nei cento. Visas mano nusira
minimas tai “Naujienos”, kurias 
man gerb. administracija mato
mai atsiunčia kasdien be mokes
nio. Bučiau didžiai dėkingas 
geriems žmonėms, kurie mane 
sušelptų kiek savo centais. Ma
no adresas toks: Tony Grigonis, 
The American Red Cross U. S. 
Marine Hospital, Fort Stanton 
New Mex.

Detroit, Mich

Detroito lietuvių domei.

Lietuvą 
subruzdo 
broliams 
Daugelis

Lenkams užpludus 
Amerikos lietuviai 
teikti pagalbos savo 
šioj mirtinoj kovoj,
kolonijų jau susibūrė prie dar
bo, skelbia protestus, renka de
šimtines Lietuvos šauliams, ke
lia paskolą ir tt.

Kad pradėjus darbą ii' musų 
kolonijoj su didesniu gyvumu, 
L. L. P. Komitetas rengia ma
sinį susirinkimą nedėlioj, lap
kričio 7 d., 6:30 v. vakare, I. A. 
S. svetainėj, kampas 24-ta ir 
Mich i gan gatvių. Kalbės Lie
tuvos Atstovas p. J. Vileišis ir 
kiti.

Laikykime sau už pareigą bū
ti rengiam6se prakalbose ir pri
sidėti kuo kas galime prie taip 
didelio darbo. Padėkime musų 
troliams apsiginti nuo plėšikų 
lenkų.

Komiteto narys
Fl. Motuzas.

Įvairumai
Rusų auksas. “Izviestija” pie

šia rusų aukso laimę. 1918 m. 
čekam paėmus Kazanę į jų ran
kas esą tekę aukso, kurį jie iš
vežę pirm į Samarą, paskui< į 
Omską. Kolčiakas davęs 3230 
pūdų aukso Anglijai, Francuzi- 
jai ir Japonijai mokėdamas juo 
už ginklus ir svetilmų kariuome
nių pagelbą. Be to Kolčakas 
atidavęs daug aukso užsienio 
bankams, kaipo kauciją už po

voliucionieriai išaikvoję 600 mi 
lionų aukso rublių, esamų da
lia r Santarvės rankose.

Sovietai turį dabar savo ži
nioje arti (vieno milijardo tNukso

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
♦

Deimantai,
Laikrodžiai,

JEWELRY 
STORE

4537 S. Ashland i 

Avė., Chicago, III.

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

I

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš musų ramiai 
slysta j gyvenimo pakalnę, laukdami, kad gerbūvis ateitų pats savimi. Broliai 
Lietuviai, sukruskime, žengkime pirmyn, bukimo patys turtingais ir padary
kime Lietuvą turtingą. Neduokime paimti svetimiems musų Brangiausių Li
nų Mainą Lietuvoj. Bet imkime patys

Rūbų Amatninkų Domei
Rūbų Bendrovės reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 

Lankiusių Textile mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėjų. Nekurie iš to
kių amatninkų yra reikalingi tuojaus, kiti bus vėliaus reikalingi. Jus, gerbia
mi amatninkai, dirbdami per ilgą laiką svetimiems ingijot tos industrijos ži
nojimą, dabar to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit pilie
čio pareigas, kelkit savo šalies ekonomiją idant nereikėtų ■ gerbūvio jieškoti 
svetur. -

1. Amerikos Audėjų B-vė daro sutar
tį su Lietuvos valdžia kad tuoj aus ati
darius verpimo ir audimo dirbtuves Lie
tuvoj.

2. Am. L. A. B-vės narių skaičius sie
kia iki 550, sukelto kapitalo apie 60 tuk-

• stančių.

3. Akcijos (shares) po $10.00 mažiau 
neparduodama kaip už $100.00 ir nedau- 
giaus kaip 500 Šerų. Yra inkorporuota 
Mass. Valst. ant $100,000.00. Visas pama
tinis kapitalas (Common stock).

Visokiais reikalais kreipkitės į centrą 
arba pas ingaliotinius.

American&Lithuanian 
Textile Corp.

343 W. Broadway
So. Boston, Mass.

1. Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir sankro
vą Bostone, daro visokius rubus, atidaro 
rūbų krautuves Lietuvių kolonijose. Jei 
Tamstai reikalingas koks rūbas, kreipki
tės į B-vės sankrovą ar prie jos agento, 
jei tokį žinot. Rubus gausite gerus ir už 
prieinamą prekę. Remkite, gerbiami, sa
vo dirbtuvę, nes tuomi prigelbėsit grei
čiau atsiekti tą didelį darbą dėl Lietuvos 
rūbų Industrijos ir prekybos steigimo.

2. Atlaso Rūbų B-vė.

Atlaso B-vė inkorporuota Mass. Valsti
joj, kapitalas $200,000, šėrai COMMON ir 
8% PREFERED, “par” (originale) vertė 
$25 šėras. Vienai ypatai parduodama ne
mažiau kaip du šėrų ir nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ingaliotiniu.

Atlas Clothing Corp
343 W. Broadway
So. Boston, Mass.

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■n.Haaa ■■■■■■■■BBBBBBBBBBBBBBa

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems L i etu von ?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!

Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo senimus 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 daiktų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina
mų kainą.

ši Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku serų kaina pakils.

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

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Main Office . Chicago Branch Office

414 W. Broadway 3249 So. Halsted St.
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, III.

VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare?. į

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregvs 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia nia- 
liausiąs klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampai 

Ashland Are. Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER 

fano specialia gydymas yra chronii- 
ką, — nervišką ligą.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.

Kiekvienas lietuvys ir lietu
vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių ra
šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

i Phone Canal 257

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3381 S. Halsted St., Chicago, Iii.

Valandos
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Ų SPECIALISTAS 
Akla Egzaminaoje Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

Z

DR. M. HERZMAN
18 RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonaii

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

8149 S. Morgan stM kerti 82 et.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards <87

DR. S. BIEŽIS
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 Iri 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

S DR. YUšKA
■ 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
II Ofiso valandos: nuo 10 ryte fid
■ 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 68rd SL 
Tel. Prospect 8406

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryt

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Te) P >>.an 842
DK. i. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė, Roeelande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl

L.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojus ir Chirurgas 

1687 W. 51 st. kamp3fanhfleld «v. 
Valandos i iki 9 ryto, nuo 8 iki 

nuo 7 Iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

i
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progos pamatyti, kad ji nė
ra nėkiek geresnė už dabar
tinę valdžią. Tada jie ims 
krypti į kitą pusę.

Už partijas, priešingas 
kapitalistams, balsavo, kaip Į žodžiu paminėti tą demon- 
paprastai iki šiol, tiktai ne-| straciją. 
didelė darbininkų dalis. Tu
rės dar praeiti keletas die
nų, pirma negu patirsime, 
kiek balsų gavo socialistai ir 
farmerių-darbininkų parti
ja. Jau ir šioje valandoje 
tečiaus išrodo, kad socialis
tams šįmet pasisekė daug I jų politikos. , 
geriaus, negu ketveri metai . Mes nesame priešingi 
atgal. Iš New Yorko pra- tam, kad butų rengiamos 
nešama, kad tenai už Debsą demonstracijos ir kad lietu- 
paduota keturis kartus dau- viai stengtųsi kuoplačiau- 
giaus balsų, negu 1916 m. | šiai paskleisti savo reikala- 
Christenseno partija tur-but 
pasirodė prasčiau už socia
listus.

ranus sumobilizavo, ir ma
sinį mitingą vedė vien tiktai 
anglų kalba — o amerikonai 
nė nemirktelėjo; anglų laik
raščiai nesiteikė nė vienu

audmenų fabrikantai. Skaito
ma, yra, kad dabar kapitalistai 
yra pasirengę bandyti atimti iš 
organizuotųjų darbininkų viską, 
ką jie buvo laimėję organizuota 
kova ir nukapoti algas, taipjau 
prailginti darbo valandas ir pa
bloginti darbo sąlygas.

Retvergas, Lapkr. 4 d., 1920

Pataikavimo 
politika.

Didelė Lietuvos nelaimė 
yra tame, kad jos politikos 
vadai daugiaus deda vilties 
ant svetimų valstybių malo
nės, negu ant savosios liau
dies.

Tatai yra didelis nusivili- 
mas tiems musų politikams, 
kurie manė atsiekti ko-nors 
Lietuvai, pataikaudami di
džiųjų valstybių ponams. 
Bet dabar jie gal-but supras, 
kodėl mes neremdavome tos

■_......1 .. .. * "f t, -1L__ LL1 '".JS.

Triukšmui
pra&įus.

Republikonai, kaip ir bu
vo galima tikėtis, laimėjo.

Laimėjo stambusis kapi
talas, kuris karės laiku pri
siplėšė pasakiškų pelnų ir 
kuris dabar jaučiasi pakan
kamai galingas stoti į kovą 
su Europos kapitalu delei 
viešpatavimo pasaulio rin
kose.

Republikonai yra priešin
gi Versailles’aus Tautų Ly
gai — ne dėlto, kad ji yra 
imperialistinė, o dėlto, kad 
ji stato Didžiosios Britani
jos imperializmą pirmon vie
ton. Jungtinių Valstijų ka
pitalas pats nifri tą vietą už
imti.

Republikonai smerkia Wil- 
sono administraciją, bet ne 
dėlto, kad ji butų jiems per
daug atžagareiviška ir des
potiška, o dėlto, kad ji, jų 
nuomone, yra nepakankamai 
paklusni didžiojo kapitalo 
valiai. Ji karės laiku kišo
si į darbininkų ir kapitalistų 
santykius ir kartais parem
davo darbininkų pusę; ji ne
sutvėrė tokios militarizmo 
mašinerijos, kokią nori tu
rėt šios šalies imperialistai, 
kurie svajoja apie Meksikos 
užkariavimą ir rengiasi į 
kovą su Japonija ir Anglija.

Antra vertus, ir demokra
tiniai visuomenės sluogsniai 
yra nepatenkinti Wilsono 
politika. Šitie sluogsniai pik
tinasi žodžio ir spaudos lais
vės varžymais, radikalų 
“medžioklėmis”, žiauriais 
darbininkų streikų laužy
mais, neteisinga Versailles’ 
aus taika, barbariška Rusi
jos blokada ir daugeliu kitų 
dalykų.

Tuo budu ir kapitalistai ir 
darbininkai — kiekvieni dėl 
kitokių priežasčių — atme
tė Wilsono administraciją. 
Neapykanta prieš ją nustū
mė didžiumą darbininkų į 
republikonų glėbį. Kuomet 
tečiaus naujoji valdžia pa-

Lietuvos valdžiai visuo
met labai rūpėdavo įtikti ki
tu saliu diplomatams, bet ji 
mažai tepaisydavo, ką apie 
jos'darbus pasakys savo ša
lies žmonės.

Lietuvai reikėjo taikos su 
Rusija, bet Francijos diplo
matai priešinosi tam, todėl 
Lietuvos valdžia nedarė tai
kos tol, kol rusų armijos ne
pradėjo artintis prie Lietu
vos rubežiaus. Lietuvai rei
kėjo stot į griežtą kovą su 
enkais; bet lenkai turėjo 

užtarėjų Europos kabine
tuose, todėl Lietuvos valdžia' 
skyrė savo atstovais užsie
niuose sulenkėjus bajorus ir 
siuntinėjo atžagareivį Vol
demarą Paryžiun prašyt 
talkininkų užtarimo nuo len
kų.

O Lietuvos darbo žmonės, 
kuriems labiaus, negu kam 
eitam rupi apsigynimas nuo 
Lenkijos ponų, buvo perse
kiojami.

Dabar matome tos, politi
kos rezultatus. Talkininkai 
oegėdišku budu išdavė Lie
tuvą lenkams, tuo tarpu kad 
Lietuvos darbo žmonyse ta- 
)o sukeltas giliausio nepa
sitikėjimo ir net keršto ūpas 
linkui valdžios. Kaip šito
kiose ‘sąlygose kovot su len
kų plėšikais?

Ta pačia dvasia tečiaus 
yra vedama ir Amerikos lie
tuvių politika. Musų veikė
jai taip pat žiuri visų-pirma, 
kad įtikus svetimiems po
nams, ir įsivaizduoja, kad 
tuo keliu busią galima padė
ti Lietuvai. Jeigu jie dar 
iki) šiol nesuprato klaidingu
mo tokio savo nusistatymo, 
tai jiems turėtų atidaryt 
akis bent rezultatai tų de
monstracijų, kurias Ameri
kos lietuviai dabar rengia 
delei lenkų puolimo Lietu
vos.

Pamokinanti šituo žvilgs
niu buvo Chicagos lietuvių 
demonstracija. Kiek jos ren
gėjai dėjo pastangų, kad at
kreipus į lietuvių protestą 
amerikonų domę! Ir kvietė 
“žymiu®” anglų kalbėtojus,

vimus. Bet Lietuvos viltis 
turi būt pirmiausia pačioje 
Lietuvoje/ jos liaudyje. O 
užtarėjų Lietuvai mes turi- 

I me jieškoti ne imperialistų 
tarpe, bet tame pasaulyje, 
kuris supranta darbo žmo
nių reikalus, t. y. visų šalių 
darbo žmonyse.

Lietuvos laisvė gali būt 
iškovota, bet ne išmaldauta. 
Ir mes nesame elgetos. Mes 
reikalaujame tiktai to, kas 
mums, pagal teisybę, pri
klauso !

MEKSIKA.
Darbininkai konfiskuoja ukius.

Mexico. 
nuosavybių įeina paprotyn ir 
Meksikoje. Andai 2,000 strei- 
kierių konfiskavo didžiausį ir 
turtingiausį ūkį Michoacan val
stijoj — Ilacienda dėl a Huer- 
tas, kada savininkai pradėjo ga
bentis į haciendą streiklaužius.

Valdžia buvo prisiuntusi spe- 
cialę komisiją, kuri surado, kad 
to didžiulio dvaro žemė seninus 
priklausė darbininkams - indi jo
nams, tad ir nesistengė darbi
ninkų iškraustyti ir abejotina 
ar valdžia kišis ir toliau į tą rei
kalą, nes dabartinė valdžia nėra 
palanki ginti savininkų intere
sus. ■ p i T

Peonai yra gerai apsiginklavę 
ir turi užtektinai amunicijos, 
kurią jie pasilaikė po jų demo
bilizavimo iš armijos.

Konfiskavimas

P&^aulio D/Jtrbiriinkų

Judėjimas
JUNGTINĖS VALSTIJOS. 

Bomba laikraščiui.
[Ii Federuotosios Presos]

North Bend, Ore. — Jau nuo 
kelių, mėnesių eina smarki ko
va tarp Timber Workers’ Union 
ir Loyal Legion or Loggers & 
Lumbermen. Pastarąją suorga
nizavo kapitalistai ir ji visur rė
mė ne darbininkų, kuriuos ji ne
va atstovaujanti, bet kapitalis
tų reikalus. Laikraštis North 
Bend Bee rėmė tikrąją uniją, 
tad kapitalistų bernai bandė lai
kraštį sunaikinti. Jie vieną ne- 
dėldienį padėjo spaustuvėj dina
mito bombą ir bandė išsprogdin
ti visą namą. Bet jų nelaimei, 
knatas užgeso nepasiekęs dina
mito ir tuo budu bomba nespro
go.

Neregistruoja negrų.
New York. — Negrų draugi

ja gavo daug skundų iš pietinių 
valstijų, kad negrams, kaip vy
rams, taip ir moterims, nebuvo 
leidžiama užsiregistruoti rinki
mams. Viena moteris iš Nevv 
Born, N. C., praneša, kad regis
tratorius iš visų negrų, kurie no
rėjo užsiregistruoti, pareikala
vo, kad jie perskaitytų visą kon
stituciją ir paskui perrašyti ją 
visą iš, atminties. Keli negrai 
bandė tai padaryti. Tada re- 
gisratorius jau aiškiai pasakė, 
kad jie' turį suprasti iš to, jog 
negrai nebus registruojami.

VOKIETIJA. 
Unijų ūgis.

Berlinas. — Kaip parodo ko
misijos metinis raportas, laike 
vienų metų, užsibaigė pereią ko
vo 31 d., nariais 48 unijos, su
sivienijusios į Berlino unijų ko
misiją, veik dvigubai padidėjo. 
Padidėjimas nariais siekia 342- 
107, taip kad dabar Berlino uni
jos turi 691,26$ narius — 478- 
103 vyrus, 198,159 moteris ir 

15,000z jaunuolių. Stipriausio* 
mis unijomis yra metalo darbi
ninkų unija, turinti 177,923 na
rius ir transporto darbininkų 
unija, turinti 125,205 narius.

Klaipėdos kraštas.
Vilnii'.us Aido.”]

Musų 
sidomavusi kovomis dėl Lietu
vos rytų, dabar visai pamiršo 
Mažąją Lietuvą. O ten taip pat 
kovojama. Tik tos kovos nėra 
kruvinos, kaip kad su lenkais 
jos yra. Klaipėdos krašto atga
vimas mum turi labai rūpėti ne 
vien dėlto, kad tai yra lietuvių 
gyvenamas kraštas, bet ir dėlto, 
kad Klaipėdai yra vienintelis uos 
tos, kuriuo Lietuva gali betar
piai pasiekti platųjį pasaulį.

Nesenai buvo atvyikusi iš 
Klaipėdos krašto delegacija. Ji 
norėjo gauti miltų, javų ir kitų 
valgomųjų produktų. Su savo 
reikalavimais delegacija krei
pėsi į musų pramonės ir pre
kybos ministeriją ir — minis- 
terių kabinetą. Klaipėdos kraą 
to delegaciljoj dalyvavo, kaipo 
pirmininkas, Klaipėdos Krašto 
Direktorijos narys pil. Simonai-

visuomene didžiai sn-

dybos pirmininkas — pil. Scha- 
pfettcr’is. Gal kai kuriems ir 
nuostabu atrodys, kad iš grynai 
ukininkiį šalies, kokia yra Klai
pėdos apygardos, važiuojama 
Lietuvon maisto jieškoti. Bot 
kiek artėliau pažinus dabartinę 
Klaipėdos krašto padėtį dalykai 
kaitaip atrodo.

Prūsų Lietuvoje gyveno ir 
gyvenai daug lietuvių, ypač daug 
jų yra Klaipėdos ir Tilžės aps- 
kričiuose. Lietuviai ten gyvena 
iš senu senovės ir sudaro gy-

tinius. Didesnieji dvarai ir pra
monės atsidūrė vokiečių ranko
se, o lictuiviai pagaliau buvo 
visai nugalėti) ir pavergti. Se
niau lietuviai gyveno visame 
plote ligi Karaliaučiaus, o da
bar jų liko tik Tilžės ir Klaipė
dos apskrityse.

Besibailgiant šiam karui, Ver
salis taikos konferencijoj, vo
kiečiai buvo pasižadėję Klaipė
dos kraštų, t. y. visą sritį į žie
mius nuo Nemuno upes paves
ti Antantės nuožiūrai. Tilžė li
ko Vokiečiams, nes Antantė no
rėjo pravesti gamtinę sienų Ne
muno upe tarp Lietuvos ir Vo
kietijos. Nors Mažosios Lietu
vos gyventojai reiškia savo no
rų priklausyti Lietuvai, bet Klai 
pėdos kraštas dabar yra fran
euzų valdomas. Mat tuo lailku, 
kai Klaipėdos likimas buvo.pra
dėtas spręsti, Lietuvos valsty
bė dar nebuvo susitvarkiusi. Ji 
dar buvo vokiečių okupuota. 
Vis tik Prūsų lietuviai tuo lai
ku kreipėsi į Antantę, prašyda
mi neskirti juos prie Vokietijos, 
bet prie Lietuvos. Antantė į- 
kurė atskirą Klaipėdos kraštų, 
kurį pavedė franeuzams valdy
ti. Vyriauias Klaipėdos krašto 
valdovas yra gen. Odry. Be jo, 
dar Klaipėdos kraištan atvyko 
apie 1,000 franeuzų, kurie iir su 
darė valdžių.

Klaipėdos (kraštas dabar at-» 
skirtas nuo Vokiečių, tik neži
nia kam jis bus priskirtas —ar 
Lietuvai, ar Vokietijai, ar gal 
jis bus franeuzų kolonija. Pran
cūzai priešinasi, kad Klaipėda 
hutų prijungta prie Lietuvos ir 
daro tam tikrus žingsnius.

Bet be Lietuvos šis kraštas 
negales gyventi: Vokiečiams 
Klaipėdos uostas nereikalin
gas, latviams — t?dp pat. 0 
Lietuva be jo negali apsieiti, 

nes tai yra vienintelis langas, 
pro kurį Lietuya gali matyti va
karų Eurppų.

Angiai tai puikiai numato ir 
ne tik nesipriešins, bet, kiek 
galMrmi, padės lietuviams Klai 
pėdos kraštų išgauti. Anglai lai
kosi tokios nuomonės, kad Klai
pėda turi priklausyti Lietuvai.

Lietuvą Klaipėdoje atstovau
ja Vytautas Petrulis ir karo ir 
užsienių ministerijų delegatas 
kapitonas Dimša. Klaipėdos 
krašto lietuviai sudarė Tautos 
Tarybos, kurios
sekretoriumi yra pil. 
rius, x

Dabar tik Tautų 
drauge su Antemtės 
lųis galės išrišti klausimų, kas
turės valdyti Klaipėdos kraštų. 
Tuo tarpu politikos atmainų ne 
galėjo įvykti. Bet kova dėl 
Klaipėdos krašto 'prijungimo 
prie Lietuvos nesiliauja. Mažo
sios Lietuvos gyventojai reika- 
li'tuja maisto pristatyti iš Lietu
vos. O musui vyriausybė sako, 
kad lik tuomet galima bus klai
pėdiečiams maistas suteikti, kai 
muitų siena bus nukelta j Pane 
munę — į Vokiečių pasienį ir 
laikyti ten savo sargybą, nes ki
taip niekas negrdi garantuoti, 
kad duoti- produktai po mėne
sio, kito iš Klaipėdos iieišplauks 
svetur.

Be to ųiusų vyriausybė dar 
pareikalavo, kad visas pelnas, 
gaunamas už pristatytus pro
duktus parthiodmt, eitų Lietu
vos naudai, o Klaipėda gautų 
tam tikrų puošimtį. Bet fran- 
euzai nesutiko.

Tuo tarpu ekonominė krašto 
padėtis labai bloga, nes neži
nia, kur reikės gauti maisto. 
Priėš keletą mėnesių buvo gau- 
tin Švedijoj pirkti 8000 cent. ja
vų, bet’daugiau ?š ten javų ne
galima gabenti dėl valiutos skir 
tumo. Rolandai ir švedai gali 
Klaipėdai parduoti javų po 250 
—300 markių cent. O iš Lietu
vos buvo gauta ipo 120 markių 
20,000 centnerių.

Diibftr Klaipėdos krašto dclc- 
gaci’ja dar nori gauti 40,000 
centu, miltų Lietuvoje pirkti. 
Tuo tarpu lietuviai negali duo
ti miltų, nes dabar daug jų rei
kalingi Lietuvos rytai su Vil
niaus miestu. Kol nėra žibios, 
kiek maisto iš Lietuvos parei
kalaus atvaduojamoji rytų Lip

vyriausiuoju
Stiklio-

Sąjunga 
valstybė-

Kovos su organizuotais dar
bininkais.

Philadelphia, Pa. — J. L. Ben- 
ton, vyriausias direktorius Phi- 
ladelphijos audmenų fabrikantų, 
paskelbė, kad 125,000 audmenų 
darbininkų atsidūrę šią žiemą be 
darbo, jei jie neatmes savo “ra
dikalių vadovų”. Tai yra pir
mas šiiAiis smarkioj kovoj prieš 
unijas, kurią veda Philadelphi- 
jos kapitalistai. Benton be to 
pareiškė:

“Atėjo laikas, kada fabrikan
tai Philadelphijos 700 audmėnų 
dirbtuvėse, kuriose dirba 225- 
000 darbininkų, yra pasirengę 
dabar numesti jungą radikalio 
unionizmo didžiausiame Ameri
kos audmenų centre. Fabrikan
tai dabar gali tai padaryti. Lai
ke karo jie negalėjo. 40,000 
darbininkų jau pašalinta iš dar- 
b0-’................................................ |........... ,.......  .-o- ............... ,.....................  ,

jšitą pareiškimą remia visi be sau žymesniuosius turtų šal-1 žadėti, nei duoti Klaipėdai. Jei)

Vokiečiams Mažoji Lietuva 
buvo pakliuvusi penkioliktame 
amžiuje. Didysis Lietuvos Ku- 
niigaikštis Vytautas, (kariauda
mas savo valstybės rytuose, no
rėjo apdrausti Lictiuvos sienas 
iš žiemos vakarų ir 1420 metais 
Mažųjų Lietuvą pavedė kryžiuo
čiams valdyti.i Vokiečiai tuo
jau pra'dėjo šemininkauai Ma
žoje Lietuvoje, kaip savo kraš
te. Jie įvedė visose krašto val
dymo įstaigose vokiečių kalbų. 
Vėliau vokiečių kalba buvo į- 
vesta į bažnyčias ir mokyklas. 
Per ilgų laiką vokiečiai didesnę 
Lietuvos, pusę, visai nu tautinio 
i’r visoj Mažoj Lietuvoj pagro- tuva, tolei negalima nieko nei

Musų Moterims
DRESfi NAMAMS.

Pav. No. 9785.

.C \ ’777Tj ■ 

w F. SEVERĄ CO.
CEOAR RUPIOS, IOW(Ą

Severa’s
Gothardol :

(pirmiau žinomo kaipo Soveros Gothardll- 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 
aplaikysi greitą paselpą. Tas pasekmin
gas naminis linimentas yra vartotas per 
no mažiaus kaip keturios dellmtys metu 
su užganė lintu pasekmių dėl apgalėjimo 
vietinio skausmo ir pam&žinlmo suputl- 
mo. Pardavinėtas kožnoi apteko!. Dvi 
tnleras, 30 ir 60 centai.

, H

oles užlaiko ? 
veikata. • :* Įrr

Užlaikyk tą Linimentą | 
Parunkui. I

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, R 
atrondlegiį, neuralgijos, skaudėjimo ran- M 
meną, sustingeju sąnariu, mėšlungio Ir 
kitu iSluukinlu skaudėjimu ir gėlimu, i 
Variuok ■

II

-------------------T ■■■■■ ,i nnim.r m -a

Kazimieras Guos
Veda vhokius rtikaltu, kaip kriminatiikaoa* 

taip ir civiliikuote teismuose. Dara 
visokius dokumentus irpopltratt

Namų Ofisas t
132$ S. Halsted $t

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M lesto Ofiias?
f 27 R. Bearborntl 

1111-13 UnltyBIdt '
Tel. Central 441X ■

Labai patogią dresę šeimininkams 
namie dėvėti parodo pavyzdys No. 
9785. Ir labai lengva pasisiūti. Ves- 
•ė yra kimono pavidalo, sejonas vie- 

n_°. Pa^.0’. parauktas Siaura apykak- 
evin išilgai abiem krutinės skvernais 

iki juosmeniui. Rankovės gali būt 
ilgos arba trumpos, kaip kam pato
giau.

Tokiai dresei pavyzdys sukirptas 
mieros nuo 36 iki 42 colių per kruti
nę. Dresei mieros 36 colių reikia 
3’/2 jardo materijos 36 colių platu
mo su % jardo kitokios materijos 
apykaklei etc.

Norint gauti tokiai dresei su- 
auPt‘. T Paaiuti pavyzdi, praJom 

iškirpti paduotą blanlcutę, psv-
zymeti mierą, parašyti savo vardą, 
lavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 

Koncertą kartu flu 15 centų (paito 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS tATnRN •’ 1739 S- “3 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dep.
S. Halsted St., Chicag’o, III. 

čia įdedu 15 ccntiA ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9758. — 

Mieros ................ colių por krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

kas atliks, tai ii’ Klaipėdos kraš
tas galės gauti. Atsakydama* tai 
delegacijai, Lietuvos vyriausy
bė pareiškė pasigalėjimų, kad 
iš tarybų dėl muitinių perkeli-

Jei dabar duotų Klaipėdai mais
to, tad taip pat reikalautų, kad 
muitinės nusikeltų.

Kadangi Irancuzai nei nenori 
klausyti apie muitinės sienų per 
kėlimų, tai prasidėjo Klaipėdos 
krašto izoliacija: lietuviai nieko 
negabena sau per Klaipėdą rvis- 
kų veža per Liepojų, nežiūrint 
to, kad Klaipėdoje lietuviai tu
ri 13 savo depo-sandėliy, ir bu
vo pasiuntę kariuomenės būrį 
jų saugoti.

Kalbant apie ekonominį Klai
pėdos sunykimų, reikia pasaky
ti, kad tai yra franeuzų šeimi
ninkavimo vaiisiini. Franeuzų 
okupacija Klaipėdos kraštui at
sieina 30 milionų markių. Mat 
krašto teritorija maža, o valdi
ninkų daug, sienos labai ilgos, 
tai reilkiin laikyti didelė apsau
ga. Del ‘to ir nyksta kraštas. 
Dabar taip pablogėjo ekonomi
nė šalies padėtis, kad Klaipėdo
je buvo keletas streikų, nes 
duonos žmonėms trūksta.

Klaipėdos kraštas — tai ūki
ninkų šaJis. Visi ūkininkai lie
tuviai. Vokiečiai tik miestuo
se gyena. Tai yra ateiviai, dau
giausia buvę vokiečių valdinin
kai ir kai kurie pramonininkai. 
Francuzai, bijodami? kad lie

tuviai neįsivyrautų Klaipėdos 
krašte, pataikauja ir visaip pa-

b

f

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas
S259 S. Halsted Str.

Tel.: Boulovard 9244

A. Petratis 8. Fabijonu

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Europeau American Bnrean

Siaučia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NUTARK UIA8
809 West 35th St, Chicago, UI. 

Kamyas Halsted St.
ffelephone Boulevard 611

J

DR. A. MONTVID
' . CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washingtoa St. 
Marshali Field Annei 
l$th fl. Kaimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nud 10 iki 12 ryte.

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

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

Telephona. Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

PALIKTA STORAGE’Y 
$35 Dykai deimanto adata 

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

j musų didįjį pardavi-Atsišaukite 
mo kambarį.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo_ 9 iki 9 vai. vak.
ir nedėliomis iki 4

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Rando) ph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Tel.

tuviškų, kurs ekonominiai nega
li skirtis nuo Lietuvos, dabar 
valdo franeuzai! ir visokių pink- 

laiko vokiečius. Nesenai Klai-1 Hų de«ro lietuviams. Laukia- 
pėdon buvo atsilankęs vienre: ina, kad Klaipėdos krašto klau- 
anglas LoįveH’is, geras Lloyd . simų Tautų Sąjunga išris Lie- 
(George draugas. Jis ištyrė, kų 
Irancuzai daro ir dabar grįžti1' 
algai į Anglija pasakyti tai stsvo 
vyriausybei.

Taigi Klaipėdos lAašta, etno
grafiniu žvilgsniu grynai Jie-

tavos naudai. Visiškai nenu
sileis Klaipėda, nes skiriasi tiky 
ba ir dar kai kuo.— E-s.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”



Ketvergas, tapkr. 4 d., 1920
vaidinime Dangcrutos rolėj. Ji, 

i kaip paprastai, lošė labai gerai 
Vaidinimui pasibaigus buvo 

balius ir visi smagiai linksmi
nos. — Pu.

Liatuyių Rateliuosei
t

AVEST SIDE

Gims tautos genijus. BURNSIDE.

—Bet Lietuvos kariuomene 
narsi, pajiegs atsispirti. . I

Dieve mano! Žinai tamsta, I 
kiek jos?.. O kiek lenkų! Susi-, 
mildami dėkit visto pastangas, 
darykite visa ką, kad Lietuvai 
padėjus. Refi'kia gretičiausdos 
Jai pagalbos!

Tai prumpas, bet įspūdingas 
žaislas, kurs praeitą nedėldje- 
nį buvo vaidintas Meldažio sa-

Spalio 31 d. vietos lietuvių 
biznierius JuozasMaciiikevičiuslų DUVO VUllUllUIS 1UVAUU4AV SU- j-------------------- -------------------------------

sėj.-ir kurio pastatymu rupiuos I minėjo metines savo vienatinio 
L M. P Kliubas ir Adomo ir1 Miliaus Petro mirties sukaktu- 
Jievos Draugija. Vaidintojai |vcs. ('.iminės ir draugai buvo 
beveik vist buvo roselandicėiai.. suvažiavę į tautiškas^ kapines 
dramatiško ratelio nariai 
ric dažnai j_ 
čianis, ir šį kartą vaidino taip
jau gerai. Ypatingai pasižymė
jo E. Žilvičiutė Žibuoklės ro
lėje, ir N. StogaiČiute Lietuvos 
rolėj. Rcžisieriavo p. Dundu
lienė, kuri ti iipjau dalyvavo ir

- j ku_ kapo atlankyti ir pasižiūrėti tik 
padeda cliicagie-|ką pabaigto statyt puikaus pa

minklo. už kurį mokėta dau-l 
ginu kai 2000 dolerių. Pamink
lo atidengimui d. P. Dubiekas 
pasakė gražių prakalbų. Sugrį
žus, pp. Maciukevičiai kėlė ge
dulingus pietus, kur vėl buvo 
prakalbėt ių ir Ona Kuosaitukė, 
lopiusiojo Petre pusseserė, pa
deklamavo gražias eiles.

—A. Narbutas.

.Vilnies nublokštieji į rusins 
gaivalai tą dieną irgi išlindo iš 
savo tamsių skylių “darbuotis.” 
Išleidę įpurvinu lapelių protesto 
demonstrreijai niek imti ir šnieiž 
t i, jie gūžinėjo miniose ir dali
no juos žmonėms.

Kažin, ar tie ehamunistiški 
šliaužliai buvo nušliaužę į kurio 
nors Dzienniko ofisą prašyti, 
kad jiems, užtai pamokėtų, ar 
tarnavo lenkams gralis?

Jieva Petrikauskienė-Puplauskaitė.
Mirė lapkričio 4 d., 1919 metuose ir 

dar stovi atmintyje; Velionė yra gi
musi gruodžio 23, >895 m., ir suka
kusi 24 m. amžiaus persiskyrė su šiuo 
pasauliu palikdama didehausiame nu
liūdime vyrą Kazimierą ir dukterį 4 
metų. Lietuvoj paliko tėvą, brolį ir 
seserį ir vieną brolį Amerikoj; paėjo 
iš Suvalkų rėd., Marijampolės apskr., 
Sasnavos parapijos, Pagirių kaimo.

Meldžiu giminių ir pažįstamų ištar
ti amžiną atilsį.

Jievos vyras
Kažimieras Petrikauskas.

Ta didžiule protesto de
monstracija.

Plaukia demonstrantai; ple
vėsuoja vėlimų vėliavos; mir
guoja kartonai įvairiais antn> 
šais. šaligatviai užsikimšę mi
nių miniomis.

Masiniame protesto mitinge 
Septintojo Reglimento Ginjkli- 
nėj o retortai pasižymėjo:

Pirmininkas HertmanaviČius 
— aniuolišku sergėjimu kalbė
tojų, kad nenupultų nuo augš- 
tų pagrindų; ilgais pamokslais 
(po kiekiveno oratoriaus kal-

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A.SHUSHO

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

Chicago, III.

Pro šalį maršuoja demons
trantai nešini kartonu su i«nt- 
rašu: “We fought for demo- 
cracy!”

-—Tie musų žmonės lik ir ne- 
atsarghi daro, — bakstelėjo 
vienas žiūrėtojų savo kaimynui,

—O ką?
Ar nematai, kas parašyta 

ant anos toblyčios, kur dabar 
pranešė?

—O kas ten buvo?
—Ogi parašyta: “Vi nak d i

kitus negirdėjo.
Kunigas Pakalnią — mokėji

mu gražiai tart žodį “socialis
tas” (kili kunigai tegali ištart 
“cicilikas”).

Kunigas Briška — dosnumu 
Lietuvos gynimo reikalams — 
parodęs minioms visą sinują po
pierinių (ir įsidėjęs atgal į ki
šenių).

Vysk ūpas Fallows — garsiu, 
Why?! * 1

Profesorius Merr Jane—komr 
plimentais lietuviams.

(«r i ga i t i s pa molk si u, k( >'k io 
susirinkę visų parapijų kiii'kš- 
čionys katalikai sakosi di

L

Žukauskas Tailoring Co
814 W. 33rd St. Tel. Blvd. 3941 

Universal State Bank Name.

EXJRA
I

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS

Prasidės nuo lapkričio 6 iki 
lapkričio 20 dienos.

, j

Turime didelę daugybę rudeniniųTurime didelę daugybę rudeninių overkotų ir 
reinkotų. Parduosime už tiek, kiek mums kainavo. 
Overkotai vertės ?35 iki $50 $24.50 iki $39.50

Reinkotai vertės $20 iki $30, parduosime tiktai
p°..... ....................$16.50 iki $19.50

Ateikite ir persitikrinkite, kad tai yra bargenas

Taipgi turime 150 porų kelinių vertės $15, par
duosime po ....................................................... . $8.25

Didelis bargenas ant užsakymo siutų ir overko
tų; sutaupinsite nuo $10 iki $20 ir prie to, gausite 
extra porą kelinių už dyką su kiekvienu siutu.

Nepraleiskite progos.

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 ilri 12 ryto.

1821 S. Halsted SU 
Kampas 18 ir Halsted St.

dilink reta!”

Naikelis — garbinimu “our 
beloved president” žmogaus, 
kurs padeda lenkams Lietuvą

Tel.: Boulevard 4568
Drover 8448

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

Aku še ras
3203 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos: 10-T2, 1-2, 6-8 
Nedaliomis: 10-12

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

—Jes, “vi nak di dimikrets” 
parašyta. Aš angliškai gerai 
skaitau.

—Džy, koks neatsargumas!
—Taigi; o musų valdžia di- 

mik ra tiška, ir prezidentas <ti- 
ni i kratas, —■ bematant edekti- 
vai gali užkečinti!

Ties Union avė. žiūrėtojų mi
niose stovi augštas senyvas žy
das, ilga žila barzda, labai inte
ligentingu veidu, ir liūdnai žiu
ri į demonstraciją. Jis ką-tik 
atvykęs iš Lietuvos.

—Nek'čminga Lietuva, — sa
ko jis savo kaimynui. —Smau
gia ją lenkai; už gerkles paėmę 
smaugia. Jei greitos pagalbos 
nebus.. .

Kalbėt buvęs, sako, pakvies
tas ir vienas žydų darbuotojas, 
juristas. Jis buvęs apsiėmęs, 
bot vėliau pranešęs, kad nega
lėsiąs kalbėti. c

■—Visa savo širdžia ir siela 
esu ir busiu su jumis, bet kal
bėt — negaliu. Gavau įspėji
mą.. . C

Nei vienas vietos anglų dien
raštis nei žodeliu nepaminėjo 
milžiniškos Chicagos lietuvių 
protesto prieš lenkus demons
tracijos.

o —A. EI.

Užmirštieji pinig*ai

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

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

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

ĮSI t W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Jie priklausė Chgos Draugijų 
Sąjungai. Reikia kam-nors 

juos atiduot.

gyvavo

Tel. Monroe 2804 , p

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

1145 MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Y

/I

By Aš tarterT KSDS-**— It’s N«ver Be«n Ekplained-
I

Kiek metų atgal 
“Chicagos Lietuvių 
Sąjunga”. Dabar jau 
kas kaip ji nebeveikia, pakri
kus. Ji turėjo šiokio tokio tur
to. kur per tiek metų, turbūt, 
jau išsiuntė. Apie kitokį turtą 
todėl aš čta ne nekalbėsiu, nes 
nieko apie jį nežinau. Bet yra 
dar turto gyvais pinigais. Aš bu 
vau Chicagos Lietuvių Dr-jų 
Sąjungos kasierius ir turiu ka
soj jos likusių pinigų keletą do
lerių. Reikėtų kam nors jie su
vartoti., Norėčiau, kad priklau
susios Sąjungai draugijos ką- 
uors dėl tų pinigų nuspręstų.

Kadangi dabar musų gimta
jam kraštui, Lietuvai, be galo 
reikta pinigų savo laisvės gynit-

ilgas lai-

SVARBU LIETUVIAMS!!! 
Prakalbų Maršrutas.

Gerbiami Vientaučiai: —
Pradedant su šią diena, A- 

merikos ir Lietuvos Audėjų
sa-(Bendrovė iš Boston, Mass., 

laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės kolo
nijoje. Bus aiškinama tikslas 
ir reikalingumas linų ir Vil
nių išdirbinio patiems lietu
viams, kol svetimi tos pra- 
monijos dar neužgriebė. Da
lykas užinteresuos visus 
tuos, kurie yra Lietuviai. 
Kas jaučiasi Lietuviu, tegul 
ateina.
Sered. Lapkr. 3 d., į Brolių 
Strumilų Svet., Roseland’e. 
Ketver. Lapkr. 4 d., Aušros 
Vartų Par. Svet., West Side. 
Pėtnyčioje, Lapkr. 5 d., J. J.
Elias Svet., Tovvn of Lake. 

Subatoje, Lapkr. 6 d., šv. Pe
tro ir Povilo Parap. Svet., 

West Pullman.
Panedėl. Lapkr. 8 d., šv. My
kolo Par. Svet. North Side. 
Utarninke, Lapkr. 9 d., Pra
no Svereckio Svet;, 8756 TTou 
ston Avė., South Chicago.

Seredoje, Lapkr. 10 d., Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Union gat.
Prakalbų pradžia lygiai 

7:30 vai. vak. Kalbės N. Ra- 
davičius iš Boston ir A. F. 
Augustinas iš Chicagos. Vi
sus nuoširdžiai kviečia

A. ir L. Audėjų B-vė.
(Apgar.)

Ilga kelionė.

O’Keefe 
Vienų 
supe- 

praneŠ-

(Tąsa seksiant 6-to puslp.)

NEW YORK, spali 
17 metų atgal Frank 
tyrinėjo Mariem upę. 
dieną jis pasiuntė dokų 
rintendentųi atvirutę,
damas apie savo darbą. Keliau
ti atvirutei reikėjo tik 12 mylių, 
'lai buvo 1903 m. O’Keefe pats 
liko superintendentu ir keletą 
dienų atgr<! jis susilaukė tos at
virutės, kurią jis išsiuntė 17 
metų atgal. Kur ji visą tą lai
ką klaidžiojo niekas nežino.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, knr| kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusplys jau įsisenėjęs, ar ' 
da nesenai pasirodė, ar’ jis pasirodė ■ 
tik kaipo Hay karštis ar kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne- i 
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuo jaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. < Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

SERGANČIO GYDYMAS.
Gamta vienintelis būdas.
Šiandie milionai žino, kaip užlaikyt 

sveikatą ir gyvent iki senatvės am
žiaus

Jie/vartoja vienintelį gamtos būdą,

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA

.Ji čystija kraują
Ji lengvina vidurius

Ji išvalo pilvą
Ji pradeda jaknų veikimą

Ji atgaivina inkstus
Kievicni išmintingi tėvai palaiko 

dėžę šitų Tyrų Žolių Arbatą po ran
ka, kaipo pirmos pagelbos gyduolę 
užmušimui šalčio ir apsisaugojimui 
nuo “Flu”, Gripo, Pneumonios ir ki
tų sunkių ligų.

Parsiduoda visur vaistinėse 
arba per užtikrintą krasą didelė šei
mynai dėžė $1.25 arba 3 dėžės $3.15 
arba 6 dėžės $5.25. Antrašas:

H. H. V0N SCHLICK, president, 
Marvel Products Co., 
451 Marvel Building 

Pittsburgh, Pa.

Tt*l. Boutevard 832b 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3233 So. Halsted St..
Užlaikome knygų krautuvę, par 

duodam# Įvairaus turtnlo knygas, 
kaip tai: beletristika, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos Ir ki 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo 
gi'ją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome Ja« 
beraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį’* ‘Kardą” it 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prlsiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

(<•«. U 39 tedoendenee Blvd. CMca#« 
Taiephoue Van Burtfn 294

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky,, 

Vaiky ir visą chroniškų ligų'
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 

Telophone Pi ver 9693
Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piei 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III

JOHN KUCĘINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STKECT 
CHICAGO, ILL.

Telophone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki b vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS B/LAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farrną ir dirbu visokius lAigališ- 
kus Dokumentus. Sutelkiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų MortgeČių ant lengvą sąlygą. 

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

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

Tel. C anai 2652.

FREE TRIAL COUPON 
Fronfier Asthma Co., 

Room 11.3 N.
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send frce trial of your 
method to:

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz 

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.
Stn Chicago, III3113 S. Halstld

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

K. S. SASS
1728 Wcst 18th St.

NUO ŠALČIO
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kjlančių ligų. Vartok

Visose vaistinėse 78c.

■! I IH«——nVT.—TOAJ—

Telcphone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
!2 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
832$ P.o. Ralsfod S!.. C|dcago,

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taika 

Lietuvos j su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Išpardavimas!!! Išpardavi- 
• mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų! 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $87.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 Ir ‘ 
•langiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Daktaras

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

3501 So. Halsted St
Kampas 35-tos gatvės

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

A
Daktarą taipgi galima matyti 

kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Gcaduate Ęospi- 
tal, kampas 24-tos Ir Dearbom 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 844 
Telefonas namų: Austin 2098.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS S
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

PI 3259 Sq. Halsted St., Chicago. ■

M

Iii

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DO\VIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.
......... - - 4

r

z

Tek Caual 5222
DIL C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos i 9:30 ryto iki 12 dioną. 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistaa
10801 S. Michigan Av., Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakare
z

Ofiso Td. McKinley 76
DR. I. H. GJNDICH

Z DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojame 

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

Arti 38-th Street
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NAUJIENOS, Chicago, D1
(Tąsa seka nuo 5Ui pusi.)

mo reikalams, gal geriausiai pa
darytume, jei tuos pinigus ir 
paaukautume gynimos reika
lams arba Lietuvos Raudona
jam Kryžiui.

Draugijos, spręskite tuojau! 
—Iždin. K. čepukas.

16-18 W. Division st., Chicago.

RAPORTAS
Demonstracijos dalykuos.

Pasitikima jog Divizijų Mar
šalkos priduos Gencraliam Mar
šalkai, p. Bacrui, pilną sąrašą 
draugijų, su skaitliu narių, ir 
adresais sekretorių, kad sužino
jus, kokios draugijos dalyvavo 
demonstracijoj.

7-tli Regiment Armory kal- 
Vyskupas Samuel Fal- 
Prof. Charles E.

; Major luRvard II, Whi- 
Norbertas Pakal-

Me-lows; 
rriam 
te; Kunigas
nis, Kun. Briška; p. Pins Gri
gaitis; Dr. Naikelis; atstovas 
Ukrainiečių Dr. Smok, ir at

stovas Lietuvosžydų p. Broiwn. 
stovas Lietuvos žydų p. Brown.

fuoja ir Illinois valstijoje. Pe- ( woodo tą vaikiną, Irwin Walla- 
reito utaminko baisa viriniuose 
visoje valstijoje laimėjo repub
likonai ir nė vienas kilos par
tijos kandidatas neperėjo tyioj 
didelėj republi'konų pergalėj. 
Chicagos mayoras Thompson 
irgi triumfuoja, kedangi visi 
(išėmus valstijos prokurorą ir 

[auditorių) laimėjusieji yra jo 
šalininkai, prieš kuriuos net pa
tįs republikonai varė smarkią 
agitaciją ir patarė gubernato
riu rinkti demokratą Lewis.

Išrinkti Illinois valstijoje: 
Gubernatorių Len Snūdi

Kankakee,
Lieut. gubernatorių Fred 

Sterling iš Roekford.
Jungti Valst. senatorių Wil- 

liam B. McKinley iš Cbam- 
paign.

Valstijos sekretorių Louis L. 
Emerson, iš Mount Vernon.

Valst. iždininku Ed\vard E. 
Miller iš East St. Louis.

Auditorių Andrew Bussel iš 
Jneksonville.

(reneraliniu proskuroru Ed-

ce, krasos dadbiininką. Jis da
bar sėdi kalėjime ir dūmoja 
kaip/atsii'kratyti nuo tos bėdos.

nybes. Dabargi vėl atgijo ir 
tapo laisvi'*, dėl to kad atgimė 
vienybe. Amžini priešai musų

ji

E.

Kongresmamus William E. 
Mason iš Chicago ir Ricbard

Suėmė rusą.

agen-Justicijos departamento 
tai vakar Joliete suėmė Charles 
Bramsen, sakoma, rusą chemi
ką. Jį suėmę dalinant kurstan
čius lapeliu. Agentai tvirtina, 
kad tai yra pavojingai “raudo
nasis.“

Rinkimai buvo ramus.

Kauno susirinkimui, per p. J. 
Vileišį, Lietuvos Atstovą, pa
duotas kitoj ivietoj [išspausdin
ta Nt'*ujienų panedėlio numery], 
oficialėse Lietuvos žiniose. — 
Red.]

Pareiškimas protesto prieš 
Lenkų veržimąsi Lietuvon ir 
užėmimą Vilniaus, taįx> vien
balsiai priimtas susirinkime, ir 
“Special Delivery” tą patį vaka
rą pasiųstas Prez. Woodrow 
Wilsonui, Sekretoriui Bain- 
bridge Colby, ir p. Jonui Vilei
šiui VVashingtone. Keli šimtai I 
to protesto kopijų bus pasiųsta 
įžymiems Amerikonams ir 
amerikoniškiems laikraščiams.

KABLEGRAMAS tapo pasiųs 
tas Lietuvos Prezidentui, Kau
nan, sekančio turinio:

“Hundred thousand Chicago 
Lithuanians voicetl their deter- 
mination to support you in tbe 
struggle against Polisb aggres- 
sion. Convey our admiration 
to Lithuanian Anny. We will 
help the cause with our mo- 
nev.”

Taipjau išrinkti klerkas au- 
gščiausiojo valst. teismo ir trįs 
globėjai Illinois imiįversli'teto.

Cook paviete išrinkti:
Pavieto teisėju Frank S. Rig- 

heinier,
Valstijos prokuroru Robert 

II. Crowe,
Koroneriu Peter M. Iloffinan.
Taipjau išrinkta rekorderis, 

apskričio teismo klerkas, glo
bėjai sanitarinio distrikto, as- 
sesoriai, kontroles taryba, ka- 
marninkas ir apeliacijų teisino 
klerkas.

Nuo miesto buvo renkama 
keli municipaliai teisėjai.

Visi išrinktieji yra republi
konai, mayoro Thompson© ša
lininkai.

Iš renkamų Cook pavieto ke
lių kogresmanų gal bu t yra iš
rinkti kongresai! ir trįs demok
ratai — Sabath ir Kunz. Jie vi-

Hon. Secretary of State, Wash- 
ington, D. C.

“Over one hundred thousand 
Chicago Lithuanians voiced 
their protest to-d&y agains Po- 
lish invasion of Lithuania and 
occpation of Vi Ino, 
Lithuania.

Apie pasekmes balsavimų ki
tuose klausimuose dar nėra pil
nų žinių, kaip nėra žinių apie 
pilną skaičių paduotų už visus 
kandidatus balsų.

Kaltina viešbučio savininkus.

Capital oi’

office in 
Doctrinesustaining Monroe 

for the World.“
TELEGRAMAS 

ta ipgi ir p. Vileišiui, Wasbing- 
tonan.

Desėtkai tuksty*nčių lietuvių 
nesutilpo 7th Regiment Armo- 
ry of Illinois, kuri talpina 8,- 
(XX) sėdynių, bet kad stovinčių 
buvo du syk daugiau kaip sė
dinčių, tai svetainėj galėjo būt 
15,000 lietuvių.

Tarti ačiu visiems, kurie pri
sidėjo prie tos demonstracijos 
surengimo, ir kurie nepasigimlė- 
jotriuso dėl suteikimo jai to
kios pasekmės galės tik ateinan 
čios lietuvių gentkartės. Komit. 
ačiuoti neturi tetfsės. Negali
ma tapgi išskirstyti vedėjus 
arba publiką pažymėjimui di
desnės kam garbės. Dvesia vi
su buvo lygiai pakilusi. Ar tie, 
kurie tilpo svetainėn, ar tie, 
kuriems to malonumo nedavėsi 
pasiekti, visi turi lygią garbę, 
jeigu čia garbė kam priklauso, 
nes mes visi vien pildėme savo 
dėl gimtosios šalies pareigia.

Bukime ir toliau tuo pačiu 
keliu pasiryžimo neduoti len
kams sutremti Lietuvą ir pa
niekinti musų tautą!

J. HERTMANAVIČIUS, 
Demonstracijos Pirm.'įninkąs.

pasiųstas

Federalinis teisėjas I^mdis 
paliepė areštuoti du Eitel bro
lius, savininkus Randolph vieš
bučio ir Marigokl Gardens ka
vinės, taipjau kelis tos kavinės 
darbininkus. Eitel broliai kalti
ntum yra pardavinėjime svaigi
nančių gėrimų.

Charles M. Sommers, savi- 
n'nkas James Grill, kurį teisė
jas Landis nuteisė 30 mėnesių 
kalėj i man ir užsi mokėt *$20,(XX) 
pabaudos už pardavinėjimą 
degtinės, galbūt bus išgaben
tas kalėjimai! šiandie. Šiandie 
bus Brithvell kalėjimai! išga
bentas ir William Sommers, 
vedėjas Birchmont viešbučio. 
Jis yra nuteistas 90 dienų kalė- 
man irgi už pardavinėjimą deg
tinės.

Plėšimai.

plėšikai bandė apiplėšti

REPUBLIKONŲ TRIUMFAS.

Visos valstijos, pavieto ir mies
to valdvietės pateko republiko- 

nams.

Republikonai trumfuoja vi
soje šalyje, repoiblikonai triiun-

Du
De Delio prie Elizabeth ir Ohio 
gatvių. Bet juos užklupo poli
cija ir vienas plėšikų, Stanley 
Machowiec, 18 m., 1341 Chapin 
St. tapo suimtas, o kitas pabė
go-

Du plėšikai prie Ashland ir 
31 gatvių užpuolė Frank St. 
Laska, vežiką Lavvrence Ice 

[ Cream Co, ir atėmė iš jo $94.
Nuo saldainių prie revolverio.

Viena mergaitė, kurios var
do dar neskelbiama, turėjusi 
labai gerą vaikiną, • kuris jai 
nuolatos atnešdavo gražias dė
žutes su saldainiais. Bet kas 
ten atsitiko, kad toji mergaite 
nepadabojusi to vaikino ir jo 
saldainių. Tad vieton vaišinti 
ją ir toliau saldainiais, jis pra
dėjęs grąsinti jau revolveriu. 
O kad tai ne vieną kartą buvo, 
o daugelį, tad ji atsikreipė prie 
policijos ir toji areštavo May-

Užvakarykšti prezidentiniai 
rinkimai palyginamai parėjo 
gana rainiai. Vienas detekty
vas tapo pašautas einant j bal
savimo vietą, pavaduoti polieis- 
tą, bet policija tvirtina, kad jį 
pašovė plėšikas,

Re.publikonų princinkto dar
bininkas Antbony Parra, 65 m., 
tapo pašautas į koją 20 wardoj, 
prie 1 pririnkto balsavimo vie
tos. šovikas pabėgo.

Keli demokratu darbininkai 
nežinia kur prapuolė laike bal
savimo. Du demokratų agitato
riai buvo areštuoti už netvarkų 
elgimąsi, bet vėliau tapo teis
mo paliusuoti.

Orleans gatvėj netoli Orleane 
krankliu tilto rasta sumuštą 
George A. Steven’son, 55 E.

neužilgo pasimirė. Manyta, kad 
jį sužeista rinkiminėse peštynė
se, bet policija tam užginčija.

Pašautas policijos viršininkas 
mirė.

Ehnhurst priemiesčio polici
jos viršininkas Harry C. Ma- 
gers, kurį keletą dienų atgal pa
šovė plėšikai, užvakar pasimirė 
ligonbutyj.

Vienas plėšikų, Lawson, per- 
sišaudime liko pašautas į ko
ją ir vėliau tapo suimtas vieno 
ūkininko daržinėj. L.awson jau 
prisipažinęs, kad tai jis pašovė 
policijos viršininką.

Pranešimai
KOMITETAS DEMONSTRACI
JOS SPALIO 31; VALDYBOS 
TARYBŲ, FEDERACIJOS, SO
CIALISTŲ PARTIJOS, IR KI
TŲ ORGANIZACIJŲ, DRAUGI
JŲ ATSTOVAI:—

BENDRAS SUSIRINKIMAS 
ĮVYKS PĖTNYČIOJ, LAPKRI
ČIO 5, 8 VAL. VAKARO, š-TO 
JURGIO PARAPIJOS SVETAI
NĖJ, PRIBUKITE VISI!

Įvykusi demonstracija prieš 
Lenkų veržimąsi Lietuvon pa
siliks if*tnrintyj Chicagos lietu
vių kaipo. Lietuvių vienybes 
šventė. Buvo tai ženklas pra
budimo senosios lietuvių did
vyrių dvasios.

Seniai, nes suvirs penki šim
tai metų dar Kristui negimus, 
garbingas lietuvys, Skylurus|, 
karalius gentės Skytų, viešpata
vusių štdyj, kur dabar yra Uk
rainai ir Baltgudžiai, sulaukęs 
žilos senatvės ir jausdamas, j 
jog laikas ateina jam skirtis 
su šituo pasauliu, o norėdamas, 
idant lietuvių gentis per visus 
amžius besidžiaugtų laisve ir 
gerove, sušaukė si’»vo visus vai
kus. Surišęs saują viličių, da
vė tą ryšį kiekvienam savo sū
nui. q)aeliui, kad jį perlaužtų. 
Visi paeiliui dėjo savo pastan
gas perlaužti, bet nei vienio ne
galėjo to padaryti. Poto, per
kirtęs ryšį, paėmė vilyčias po 
vieną ir davė jas vėl savo su- 
nains laužti. Visos vilyčios ta
po lengvai sutrupintos. Skyhi- 
rus trida tarė i

“Vaikai! Tas ryšys yra pavyz
džiu galybes jiegu kol jus ir 
ir musų gentis gyvens vieny
bėj ir sutikime, jokios spėkos 
mumis nesulaužys; busime lais
vi. Bet jeigu eisime kožnas sau 
visi tapsime lengvai pergalėti ir

Praėjo šimtai metų, rfimė 
Kristus, ir jis tą patį tikrino sa
kydamas: “Ir viešpatystė Bel- 
zebuvo ncagles atsilankyti pasi
dalinus savyj!’’

LIETUVIAI: Praeitis patikri
no teisingumą tų tvirtinimų. 
Lietuva dingo delei stokos vic-

kad vėl 'Lietuvą pavergus, kad 
mes taptume vėl vergai musų 
senų plėšikų, išnaudotojų. Kas 
sustapdys tų kraujogerių pasi
kėsinimus? Kas laisvę ir gar
bę lietusių apgins?

Vienybė! ir vienybė tiktai!
Todėl, užmezgimui to tvirto 

ryšio, ir yra rengiamas šitas 
visų srovių susirinkimas atei
nančią pėtnyčią.

J. Hertmanaviczius,
Demonstracijos Pirmininkas.

PASTABA:.
Tame pačiame susirinkime 

bus išduotas ir pilnas raportas 
lietuvių parengtos demonstra
cijos spalio 31, 1920, 7th Regi
ment Armory of Illinois. 

*’ j.4

STOCK YARDŲ DARBININKAMS 
ŽINOTINA.

šiumi pranešame lietuviams, dirban
tiems Stock Varduose, kad susirink
tumėte į masinį susirinkimą, kuris į- 
vyks lapkričio 5 d. p. Mickevičiaus sv. 
3210 S. Morgan St. irgi 7:30 vai. va
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.

L. S. S. VIII Rajono ir Kuopų Ap- 
švietoH Komisijų susirinkimas bus 
pėtnyčioj, lapkr. 5 d., 7:30 v. v. Nau
jienų namuose. Malonėkite visi su
sirinkti laiku. — Gura.

North Side. — L. S. S. 81 kp. su
sirinkimas subatoj, lapkričio 6 d., ne
įvys, jis įvyks kitą subatą, lapkri
čio 13 d., Liuosybės svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. — Komitetas.

Chicagos Liet. Vyrų Choro lošėjų 
“Darbininkų likimas” repeticijos įvyks 
pėtnyčioj, lapkr. 5 d., 7:30 v. v., Mark 
White parko svet. (Engine Room), 
kertė 29 ir Halsted gt. Visi lošėjai 
prašomi atvykti laiku. — Komitetas.

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks lapkri
čio 6 d., 7 vai. vakare J. Guzdžio sve
tainėj. Visi malonėkite atsilankyti, 

i-
A. Statkus.

nes daug yra svarbių reikalų aptari 
mui.

. Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlio
ję, lapkr. 7 d., 10:30 vai. ryto, Uni- 
versity of Chicago Settlement Club 
room, 4630 Gross Avė. Draugai ir 
drauges atvykite laiku, i 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— D. Mot u z, Sekr.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkr. 7 d., 7 v. v. paprastoj > svet., 
15639 So. Halsted St., Phoenix, III. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti! ir 
naujų narių atsivesti.

— Rašt. I. L Masikas.

Pa jieškojimai
— 1 . ■ 'M.*. -J -'-B- ' T Į1.1. .J-Įjg-'Įr— """■ '**”*

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PA J IEŠKAU savo vyro Stanislovo 

Gerčo (angliškai vadinasi Stanley 
Sherman). Gyveno Roselande, III. ir 
rengėsi važiuot ir išvažiavo buk su 
kita moteria į rudies kasyklas Michi
gan valstijoj.

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

FRANCIS VAIČAITIS, 
3425 S. Emerald Avė.

Chicago, III.

REIKIA — MERGINU
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP H AIR PIN 
MNFG. C(\

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

RAKANDAI
UŽ STORAGE LESĄS

ant

MARIJONA KUBILAS, pajieško 
Petro Žilinsko. Pereitą pavasarį ba
landžio mėn. gyvenau ant jo farmos, 
kaipo pusininke. Jis užpyko ant ma
ne, apmokėjo man ir iškraustė. Taigi, 
dabar malonečia, kad tamista priim
tum mane atgal. Taipgi pranešu, 
k<l mano vyrą užmušė plieno dirbtu
vėje. Meldžiu tamista apsilankyti 
ypatiškai, o gražiai susitaikinsime. 
Antrašas:

MARY KUBILAS,
4225 Pennsylvanla Avė., 

Hammond, Ind.

PAJIEŠKAU pusbrolio Gasparo 
Tičkuno, Kauno rėd., Panevėžio apsk., 
Bernatonių sod. Kas žino malonės 
pranešti, arba jis pats malonės 
sišaukti ,nes turiu labai svarbų 
kalą.

at- 
rei-

Ir IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

KAZ. TIČKUNAS, 
1817 Maryland St., 

Gary, Ind.

PAJ1EŠKAU Juozapo Lisajevičio, 
kilusio iš Kauno rėd., Smilgių parap. 
iš mistelio Smilgių; išvažiavo į Ame
riką 1892 m. ir gyveno Philadelphia, 
Pa. pas M r. M. Goldštein, 501 S. 
3rd. Paskui, už kokių 15 metų iš
važiavo netoli apie Philadelphia prie 
geležies dirbtuvių ir ten lig šiol gy
veno. Vedęs, turi šeiminą, rodos 
savo namus turi. Antrašas:

St. Lisajevičiui, 
Miest. Kražių, 

Raseinių apsk., 
Lithuania.

.įieško darbo

ir

JIEŠKAU darbo jaunas vaikinas į 
bučernę ar į grosemę. Kam tokis 
reikailngas, malonėsite atsišaukti.

B. M.,
1613 S. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

______ MOTERŲ _____
REIKIA’ penkiasdešimts 

apsukrių merginų kaipo dar- 
nes turime [ 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.
Brighton Park. — Demonstracijos 

komitetų ir valdybų susirinkimas už
baigti visą darbą, įvyks šiandie lap
kričio 4, kaip 7:30 vak. bažnytinėj 
svetainėj, 44 ir Fairfield Avė.

— E. Statkienė, Kom.

REIKIA patyrusių moterų 
prie skirstymo skudurų. ,

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA DARBININKŲ„ Vyr~ 
REIKALINGA 2 kriaučiai prie 

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

i P. SMETON,
220 W. Mam St., 

Collinsville, IU.

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

REIKALINGAS - nevedusis janito- 
riaus pagelbininkas — turi turėti pa
tyrimą ir priklausyti prie unijos.

Gera mokestis, kambaris ir valgis. 
Atsišaukite prisirengę prie darbo.

F. RAKAUSKAS, 
6400 Maryland Avė., 
Tel. Blackston 5742

REIKIA užsitikimo lietuvio mėsi
ninko. Gera užmokestis. Atsišau
kite:

WORKERS’ CONSUMERS 
ASSOCIATION,

2005 W. Lake St., Melrose Park, III. 
Tel. Melrose 1740.

REIKIA vyrų prie sheet me
tai darbo dėl vcntilecijų syste- 
mos į naują dirbtuvę. 8 vai. 

per dieną.

Atsišaukite

Mr. Winkleff.
ACME STEEL GOODS CO

130 and Little Calumet

Hiverside, III.

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
lūrkiu pirkti TYPEWK1TERI »u lie- 
tuviškais akcentais. Kas turit pra
nešk! t asmeniškai arba laišku pažy
mėdami: kompnijoo vardą, modelį, 
senumą, kainą ir teisingą savo antra
šą. M. J. Page, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

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.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, lietuvių ir lenkų apgyventoj. Taip
gi ir seklyčios setas pigiai. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite.

G. J. G.,
2859 So. Lowe Avė., 

Chicago, III.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
lapkr. 5 d. Unijos salėj, 1564 N. Ro- 
bey St. Pradžia 7:30 vak. Malonė- 

jsite visi nariai atvykti, bus nominavi- 
ihas valdybos

— Frank Juozapavičia, Sek r.

Bridgeporto ex-kareivių damai.—L. 
N. Š. S. 3 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, lapkr. 5 d., 7:30 v. v. 
A. Urbono svet., 3338 S. Auburn Av. 
Malonėkite visi susirinkti, nes turi
me daug svarbių dalykų.

— F. Krasauskis, Rašt.

Atlantic Lietuvių Tautiškos Dr-tės 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
lapkr. 7, Imą vai. po pietų, paprastoj 
Puller Park svetainėj. Bus rinkimas 
darbininkų draugijos baliui ir taria- 
mi kiti svarbus i’eikalai, dėlto 
nariai susirinkite.
....... Pirm. Antanas Mačiulis, 

N. Rašt Jonas šalvaitis.

visi

pri-Roseland. — Mokiniai, kūno 
si rašėte prie Aušros mokyklos ir ku
rie dar norite prisirašyti, ateikite pėt
nyčioj lapkr. 5 d. 8 Vai. vakaro į Auš
ros mokyklą, 10900 Michigan Avė. 
Prasidės mokinimas lietuvių gramati
kos ir aritmetikos.

— Pranas Grybas.

REIKTA merginos abelnam 
namų darbui. Gera alga. 4534 
S. Michigan Blvd., las flatas

PARSIDUODA gražus saliunas, 
geroj vietoj, apgyventas visokių tautų 
ir esantis per 15 metų Priežastis 
pardavimo, noriu išeiti į savo nuosa
vą namą. * »

2900 Normai Avo., 
Kampas 29os gatvės.

PARSIDUODA šildomas pečius už 
pigią kainą. Atsišaukit po numeriu:

3231 So. Emerald Avė., 
Ant antrų lubų iš užpakalio.

PAJIEŠKAU šeimininkės prie ke
turių ypatų: trįs vaikai ir aš patsai. 
Vaikai nemaži: Vienas 12 metų, mer
gaitė 10 metų ir vienas 9 metų. Gali 
užimti vietą paviene mergina, arba ir 
maža šeimyna. Su užmokesčiu su
tarsime ant Vietos. Meldžiu atsi
šaukti tuojus ant šio antrašo:

L. JARUSZ, 
2290 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

RAKANDAI 
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA VYRŲ, 3 janitorių — $120 
ir augščiau, 2 sargų; 3 automobilių 
mazgotojų; 2 pečkurių ir pagelbinin- 
kų $125 iki $150 per mėnesį; papras
tų darbininkų vidaus darbui $33; 
dailydžių ir pagelbininkų vidaus nuo
latinis darbas.

REIKIA VAIKŲ 14 ir augščiau 
metų senumo prie įvairaus darbo.

Vandens prižiūrėtojų $160; viešbu
čių ir valgyklų visokiam darbui.

REIKIA MOTERŲ trumpoms dar-

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

2810 W. Harrison St.

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp. 
[mėnesinis susirinkimas įvyks nedė-, ------ ------- ----------- ------............. ..
lioj, lapkr. 7 d., 12 vai. dienos^ Shlitzo j bo valandoms: viešbučių ir valgyklų 
salėj. Visi nariai būtinai susirink- 1—‘ J--‘
kitę, nes turėsime tarti apie dalyva
vimą Kenoshos lietuvių rengiamoj 
protesto demonstracijoj prieš plėš
riuosius lenkų imperialistų žygius. 
Visi, kam svarbu Lietuvos likimas, 
bukite susirinkime.

— J. Marcinkevičius, sekr.

įvairiems darbams.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

BUREAU,
4193 So. Halsted St., 

2 ras floras

Kalbame lenkiškai. Darbo vietos, 
South, North ir West dalyse miesto.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Seklyčioms setų ir kaurų ku
riuos turime išleisti tuojau už 
dirbtuvės kainą, taipgi daugelį 
kitokių rakandų.

Kenosha, Wis. — L. S. S. 58 kp. | ..... L__
nepaprastas susirinkimas įvyks ne- pinigų jūsų atliekame laike.

laPkr- 7 d., kaip 8 vai. ryto, Į mokinsime pardavoti 
Socialistų salėj. Y"— ■ —[y ’
rial atvykti susirinkiman, kad bend- ] tui nurodymus. 
1*01 norite m a 4-m J--.1.1/• tt • tk*

REIKIA vyrų ir moterų padaryti 
. Mes iš- 

, .,_________ r____ _ .1 Real Estate.
Kviečiami visi na- Gali tai padaryti, kuomet gausi vel- 

. *_____ ___ _____ ___ _ Mokinkis pelną no
rai pasitarus ir nusprendus klausimą šant| biznį. Neatidėliok.
apie dalyvavimą rengiamoj Kenoshos Matyt Mr. Murphy dienomis ar 

lietuvių protesto demonstracijoj. vakarais, Room 219, 140 So. Derbom
— Valdyba. Street.

729 W. 18th St., 
Netoli Halsted St.

-1i------------

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

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

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

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

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

NAMALŽEMĖ
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 muro ir medžio 2 
pagyvenimų po 6 kambarius namas. 
Geroj vietoj ir gerame padėjime. Par
duosiu pigiai. Pirksit tiesiog nuo sa
vininko .

2841 Emerald Avė., žemai.

PARSIDUODA. Našlė, parduoda 
8 flatų plytų namą; augštas skiepas 
ir antaugštis (attic). 
kietmedžio grindys.

Atsišukite:
2938 Union 

3as flatas iš

Grįsta gatvė;

Avė., 
fronto.

STOCK’AI—ŠĖROS
NORIU PIRKTI Šerų Co-ope- 

rative Society of America. Mo
kėsiu cash po $30.

L. J. MATIIĘR, 
6807 Union Av., Tel.: Engle^pod 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.

MOKYKLOS

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 vakąrais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

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

Kampas Lake St.» ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdim kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garmant Designing 
Room 828, 74 W. Washington St.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”


