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Lietuviai sumušė lenkus
Atsiėmė keturis miestelius Kunigas apvogė 

bažnyįią.

Lenkų veržimąsi visur sulaikoma
Parapija pasigenda virš 

$350,000; vyskupas jieško 
tų pinigų teismu.

Želigowskis žadąs šaukt ‘steigiamąjį seimą’

Želigowskio gaujos 
atmuštos.

Lietuvos valdžia nutarusi 
nebesikelti iš Kauno.

šiandie čia gauta bevielis prane
šimas iš Maskvos, kuris sako, 
kad lietuviai atmušė lenkų ka
riuomenę, vadovaujamą gene
rolo želigowskio, kuris kiek 
laiko atgal pasigrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių.

žinia pastebi, kad Lietuviai 
atsiėmę iš lenkų Videniškius ir 
Paežerius.
želigowskio gaujų puolimas j

“Geriausia įmonė apsisprendi
mo principui centraiinej Lietu
voj pravesti yra Steigiamasai 
seimas.“ Šitaip man šiandie Vil
niuje paredakė naujosios vals
tybės galva, generolas 2eligow- 
ski.

“Mes gerinu norėtumėm sei
mo, o ne plebiscito,“ tęsė jisai, 
kadangi išsprendimui yra ne 
vienas, Ibet keli klausimai. Re
ferendumas galėtų tik neprik
lausomybės ar andksavimo 
klausimą išspręsti. Steigiama
sai seimas gali išspręsti ir tai. 
ir dagi tvarkymosi problemą.
Kokia turėtų būti želigovvskio

“centralinė Lietuva.”

NEW YORK. — New Yorko 
teismui įteiktas raportas, 
komenduojautis, kad 
su nuošimčiais butų

Strzeleckio, buvusio

besitęsiantį sovietų armijos 
ofensyvą prieš generolo Vran- 
gelio jėgas pietų Rusijoj. Pra
nešime sakoma:

“Krymo sekto re mes vis dar 
stumiame priešą, kuris trau
kiasi pusiausalin ir atkakliai 
laikosi.“

Belgijos kabinetas 
rezignavo.

Kas bus pakviesta naują minis- , 
teriją sudaryti dar nežinia.

re- 
$369,762 
išmokėti 
Jono H. 
klebono

vietines lenkų Rymo katali
kų bažnyčios. Tos sutanos, baž
nyčios vardu reikalauja arci- 
vysk lipas Haynes. ' Premjeras Delucroix vakar įtei-

Po kunigo mirties turto glo- kė savo rezignaciją karaliui 
bėju tapo paskirtas jo brolis Albertui.
Julius Strzeleckis, kuris tvirti- ! Rezignacijos priežastis nemi
na, kad kunigas palikę $65,000 nima. Taipjau neminima, kas 
asmenio turto. Ret peržiurėjus bus pakviesta naują •niinisterių 
parapijos knygas tapo surasta, 
kad trūksta $369,762 pinigais ir 
kad tuos pinigus išjieškoti iš 
kunigo palaikų ir tapo užves-

BRIUSELIS, lapkričio 4. —

Uždaro dirbtuves Konfiskavo kasyklas.

Tūkstančiai New Yorko rub- 
siufviu vaikšto be darbo.

NEW YORK, lapkričio 4.
Rūbų gaminimo dirbtuvės vie- 

I na po kitos užsidaro, 'rūkstan
čiai darbininkų neteko darbo. 
Apskaitoma, kad iš 60,000 tos 
industrijos darbininkų 75 nuoš. 
jau nedirba.

Gal samdytojai neturi užsa
kymų? Nieko panašaus'. Jie 
tyčia uždarinėja dirbtuves, ir 
tuo tikslu, kad nunuišus darbi
ni nka'ms algas ir sutriuškinus 
jų organizaciją.

Meksikos valdžia pati tvarkys 
anglių kasyklas.

MEXIC() CITY. lapkr. 4. — 
Meksikos valdžia paskelbė, kad 
ji pasiimanti savo žinion visas 
anglių kasyklas.

Tai yra tiesioginė pasekmė
tos kovos, kuri kilo tarp kasyk
lų savininkų ir daribininkų. 
Samdytojai griežtai atsisakė iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus — padidinti jiems algas ir 
pripažinti uniją. Atsisakė dagi 
neveizint to, kad pati valdžia

Bergeris neišrinktas.

eikalauja nacionali- 
zuot kasyklas.

Vokietijos angliakasiai perserg- 
sti valdžią.

BERLINAS, lapkr. 4. — Vo
kietijos angliakasių unija ir vėl 
persergsti valdžią. Ji reikalau
ja, kad iki naujų metų valdžia
pasirūpintų nacionalizuoti ka
syklas. Priešingai — angliaka
siai žada padaryti taip, kaip

žinios

seimo rinkimus teritorijoj, ku
rios ribos vra sekamos: rytuo- „ .. .. c. ... i bažnyčiojese — rubezius, kuris buvo nūs- j 
tatytas Lietuvos ir Bušų bolše
vikų tarybose ir linija, kurioj 
stovėjo lenkų kariuomene bir
želio mėnesy 1920 metais — 
būtent: šiaurėj, ir vakaruose. 
Nėra abejonės, kad butų ge
riau sudaryti didelę federuotą 
Lietuvos valstybę, jeigu tik 
Kauno valdžia sutiktų.“

“Ar esama bent kurių patei
sinamųjų a lenkybių*, dėl ku
rių jus galėtumėte laužtis prie- 
kyn ir užima Kauną?”—atklail
siau jo.

“Tai yra toliausiai nuo to, 
ko aš geidauju,“ atsake genero
las. “Vis dėlto, tatai nereikia 
skaityti esant negalimu daly
ku. Jeigu vokiečių įtekmė išsi
darys viešpataujamoji, kas 
nors turės būt padaryta, kad 
a įrėmus ją. Jeigu Lietuvos ka
riuomenė puls mus spėka, 
nieks negali pasakyti kur mes 
atsidursime — vydami ją.“

Lietuvius Jmokiną vokiečiai.

“Kaip stipri y 
įtekme Lietuvoj? 
si a u.

“'Tikrai šitą pasakyti negali
ma. Aš pats nežinau“ — girdė
josi generolo atsakymas. “Aš

Peržiurėjant knygas be to ta- 
surasta, kad kunigas visai 

nė neįtraukė į knygas $16,000, 
kuriuos jis surinko už sėdynes 

nuo 1911 iki 1916

Kunigas niekad neišdavinėda- 
vo pampi jonams jokių apyskai
tų ir todėl parapijonįs nieko 
nežinojo kaip stovi piniginis 
reikalas jų bažnyčioje ir apie 
trukumą tokios didelės sumos 
patirta tik tada, kada kunigas 
numirė ir parapijonįs pirmą sy
kį gavo progą prieiti prie sąs
kaitų knygų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai laužo “Kry
mo vartus”.

Stengiasi prasimušti pro apka
sų sistemą, kad įėjus Kryman.

SEVASTOPOL, lapkr. 3 (su
vėlinta). — Bolševikų kariuo
mene nesėkmingai atakuoja ge-

MILWAUKEE, lapkr. 4. — 
Socialistų kandidatas į kongre- 

! są, Victor IL. Bergeris, ncišrink- 
True translation filed with the post- tas. Republikonų partijos kan- 
master at Chicago, 111., Nov 5, 1920 (|i(|atas, William Stafford, gavo 
as required by the act of Oct. 6, 1917 . . . . .penkis tūkstančius balsų dau- 
Aha, Lenkija ir Estonija noriu-, (tiau

čios pasidalinti Lietuva. j stafford tečiaus tapo išrink
tas tik ačiū tam, kad už jį bal- 

! savo moters, kurios pirmą syk 
gavusios balsavimo lesių ir bū
damos kunigų kontrolėj, leng
vai davėsi suklaidinti.

kabinetą sudaryti.

LONDONAS, lapkričio 4.

žinia, kuri čia gauta iš Kopen- 
hageno, sako, kad iš Švedijos 
sostines Stockholmo praneša
ma. jogei tarp Lenkijos ir Es- 
tonijos esanti padaryta slapta 
sutartis padalinti Lietuvą tuo 
tikslu, kad turėjus naują Pa
baltos koridorių.

[Kodėl Eslonija, būdama to
li į šiaurę, porėtų kėsintis ant 
Lietuvos, kad turėjus tą “Pa
baltos koridorių,“ vieni dievai 
težino. Veikiausia čia bus pas
kalai, arba “išmintingieji“ ži
nių padavėjai visai nežino, kad 
tarp Estonijos ir Lietuvos ran
dasi dar kita valstybė, Latvija. 
Kad Latvija norėtų turėti savo 
globoj dalį “leišių 
apie 
gandų.
yra padaryta ne su Estonija, o 
su Latvija?]

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1920 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija ir Austrija įstojančios 
tautų lygon.

į” krašto, 
tai jau senai ėjo įvairių 

Tatai, gal ta sutartis

PARYŽIUS, lakr. 4. — Čia 
gautomis žiniomis, sekamame 
tautų lygos susirinkime, kuris 
šį mėnesį įvyks Genevos mieste, 
Šveicarijoj, bus įteikta aplika
cija leidiniui įstoti tautų lygon 
netik Vokietijai, bet ir Austri
jai. Patirta, kad Bulgarija pati 
rengiasi įteikti aplikaciją.

Manoma, kad už Vokietiją ir 
Austriją aplikacijas įteiks kuri 
nors neutralė valstybe.

Tikisi, kad pripažins Meksikos 
valdžią.

ragino juos taikintis. Tada val
džia nutarė pajunti savo žinion 
kasyklas.

Valdžia dabar skiria speciali- 
nę komisiją, kuri turės tvarkyti 
kasyklas. Beto, valdžia žada 
išjiildyti visus darbininkų rei
kalavimus.

kad padarė Italijos darbininkai. 
Trumpai sakant, jie žada už
griebti kasyklas ir patys jas 
tvarkyti tol, kol jų reikalavi
mai nebus išpildyti.

IŠRINKO S0CIALIST4 SE
NATORIŲ.

[Iš Federuotosios Presos]
NEW YORK, lapkričio 4. — 

New Yorko socialistai šiemet 
laimėjo vieną vietą valstijos 
senate. Senetoriaus vietai iš-

DAR APIE RIAUŠES rinkta d. Edimund Seidel.
FLARIDO.T.

Sudegino aštuonis negrus.

ORLANDO, lapkričio 4. 
(Tautomis iš Ocoll žiniomis, 
rinkimų dieną ten tapo nužu
dyta vienuolika žmonių — de
vyni negrai ir du baltveidžiai. 
Baltuosius pašovę negrai, o neg
rus — vieną baltieji nulinčiavę, 
o aštuonis, kurie bandė pasi
slėpti viename naimc, sudegino 
kartu su namu.

Daug negrų pabėgo į miškus 
ir ten slapstosi nuo baltųjų, ku
rių dideli burini juos sekioja.

[Vakar buvo pranešta, kad 
tos riaušės buvo kilusios pa
čiam Orlando miestely. Pasiro
do tečiaus, kad pirmosios ži
nios buvo neteisingos: riaušės 
kilo ne Griaudė, bet Ocoee, ku
ris randasi dvylika /mylių nuo 
Orlando].

Christensen sumušė Coxą.

Jau kalbasi apie naują kabinetą.

MARION, ()., Iaplkričio4. — 
čia jau kuždaniiasi apie tai, ko
kius žmones pesiskirs Hardin- 
gas busi man kabinetan. Mini
ma Elihu Rooto, Cabot Longeo. 
Knox, Hooveriso, Hughes, ge
nerolo Wood ir kitų žinomųjų 
atžagareivių vardai.

Naujas lokautas 
Ispanijoj.

SARAGOSSA, lapričio 3. — 
Praeitą naktį samdytojų aso
ciacija nutarė paskelbti lokau
tą. Lokautas palies visus šio 
miesto darbininkus, daugiau 
kaip dvidešimts keturis tuk- 
stainučs vyrų ir moterų.

DeTko skelbiama tasai lokau
tas, žinių agentija nepraneša. 
Sakoma tik tiek, kad lokautas 
pabosiąs ir miesto valdžios sam 
domus darbininkus. Tai reiš
kia, kad lokautą skelbia netik 
privačių įstaigų savininkai, o ir 
pati valdžia.

sustabdoma.
RYGA, lapkričio 4. — čia 

gautomis žiniomis, bėgiu pasta
rųjų kelių dienų lietuviai visa
me fronte sustabdė nereguliari- 
nės lenkų kariuomenės, genero
lo želigovvskio komanduoja
mos, puolimą. Pasekmėje to, 
evakuavimas Kauno tapo atidė
tas.

Vienintelė vieta, kur lenkai 
dar nesumušti — šiaurinis mū
šio linijos sektoras. čia lenkai 
užėmę geležinkelio stotf, Duk- 
štus.

Utarninke lietuvių artilerija 
atmušo ginkluotą lenkų trauki
nį, kuris buvo užpuolęs Anta
kalnio stotį.

Linijoj tarp Vilniaus ir Kau
no buvo ytin stiprus susirėmi
mas. Lenkai vakar šioj vietoj 
paleido tris tūkstančius šovi
nių. Jie tečiaus tapo išmušti iš 
Giedraičių ir Dubingių.

Sako, lietuviams padedą 
vokiečiai.

Gautosios iš Kauno
rodo, kad lietuvių pasisekimas 
atsiekta ačiū tai paramai, ku
rios jiems suteikę Prūsijos vo
kiečiai, kurie, kaip sakoma, 
įstoję Lietuvos armijom Sako
ma, kad ištisi jų kareivių bū
riai perėję rubežių kartu su sa
vo ginklais ir amunic. Kaip ve-, tečiaus galiu tamstai pasakyti, 
liau pasirodė, tai daugybė amu- kad Lietuvių kariuomenė, su 
nicijos prapoulusi iš vokiečių , kuria mes kariaujame, naudo- 
valdžios arsenalų — gnklų san- * jasj vokiečių taktika ir jų stra- 
delių. Tikrinama, jogei Lietu-. tegija. Nėra abejonės, kad jie 
vos valdžia prisibijanti, kad ve-. yra vokiečių mokyti. Tatai aš 
linu vokiečiai gali surengti plė- žinau iš to, kadangi aš turėjau 
Šimų.
Latvija koncentruoja kariuo

menę.
I^atvijos valdžia 

moja savo kariuomenę į pie 
tus nuo Daugpilio. Bijomasi, 
kad generolo Želigovcskio ka-' 
riuomenė čia gali pradėti puoli- J°8ei Jis geidauja, 
mą.

vokiečių
atklau-

pakankamai patyrimo! kauda
mas! su jais didžiojo karo me- 

i tu. Beto, fronte mes surado- 
koncent- ,ne Lelioliką užmuštų vokie- 

i čių.“
• Baigiant pasikalbėjimą gene-
• rolas Želigovvskis man tikrino, 

kad butų
i sukurta nauja Vilniaus rvalsty-
• be, o ne to, kad ji butų prijung- 

True translation filed with the post- Pr*c Lenkijos.
master at Chicago, III., Nov. 5, 1920

reciuiretl by the aet of Oct. 6, 1917

Plėšikas kalba apie ap
sisprendimą.

LONDONAS IR VfiL IŠRINK
TA KONGRESAM.

jo kareiviai laiko į pietus nuo 
Perekopo. Sovietų armija da
bar laužiasi į septynių mylių il
gą kasinių sistemą, kuri nu
tiesta skersai siaurąją sąsman- 
gą, einančią į Krymo pusiau- 
salį. Generolo Vrangelio linija 
tečiaus yra pakankamai tvirta/ 
Iš vienos pusės ji turi Pereko
po įlanką, iš kitos — SivaŠ ar
ba Putrido jurą. Gi už vyriau
siųjų linijų generolas Vrangelis 
turi didžiąsias laivyno kan uo
los ir šiaip artilerijos.

Iš Perekop miesto, kurį už
ėmė bolševikai, beliko tik krū
va griuvėsių.
Užgriebė Vrangelio medžiagas.

VARŠAVA, lapkričio 4. — 
Gautomis iš pietų Rusijos ži
niomis, bolševikai, užpuolusieji 
generolą Vrangelį, tarp Alek- 
sandrovsko ir Malitopolio už
griebė trisapginkluotus trauki
nius. Jie nudein kontroliuoja 
geležinkelį, besidriekiantį per 
kelis šimtus mylių. Sakoma, 
kad Melitopolyj bolševikų ka- 

riuomenė paSmusi imlionua 
o kartu

True translation filed with the post- 
master at •Chicago, III., Nov. 5, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917 

Siberijos juodašimčių puolimas 
nepavyko.

ŠANGAI, lapkr. 4. — Mušis 
Transbaitkalijoj tarp bolševikų 
ir anti-bolševikų kariuotmenių. 
komanduojamų getu Semenovo 
ir Kappel pasiliauja. \Tai dėlto, 
kad visatinis bolševikų puoli
mas nepavyko. Bolševikai da
bar reorganizuoja savo būrius 
ir laukia naujų sustiprinimų. 
Nors laikinai anti-bolševLstinė 
kariuomenė skaitosi pergalėto
ja, bet josios ^padėtis prasta. 
Jie tik ginasi, ir jiems liko ne
daug pabūklų.

TOKIO, lapkričio 4. — Val
džios kariudmend Kawpntien 
provincijoj. Karėjo j, susekė 
kelius ginkluotų korėjiečių bū
rius. Suprantama, pagautieji 
bus sušaudyti.

želigowskis žadąš sušaukti 1 
“steigiamąjį seimą” 

Vilniuje.

CHICAGO, lapkr. 4. — čia svarų miltų ir grudų, o kartu 
gautomis žiniomis, New Yorko ir daug kitokių medžiagų, jų 

Į socialistai ir vėl pasiaunčia tarpe kuro bei amunicijos. 
' kongresan vieną savo atstovą. | 
I buvusį kopgresmaną, d. Mayer
London? Londonas sumušė fu- LONDONAS, lapkričio 4. —

- 1 _ _____ . . . •• ■« •

Vrangelis bėga Kryman.

VARŠAVA, lapkričio 4. (Ra-' zionistų (susivienijusių defrnok- Oficialiais
.. *.•» i I . . , «'i _ X i______!!.’__________ X!.____

VARŠAVA’, lapkričio 4. (Ra-' zionistų (susivienijusių defcnok- Oficialiais sovietų valdžios 
šo Chicago Daily News korės-' ratų ir republikonų) kandidatą pranešimas, paskelbtas Mask- 
pondentas Willianrt E. Nash) — Henry M. Goldfogle. voj praeitą seredą, mini apie

PINIGŲ KURSAS.
■ ■■■■! ■ ■ 11 n

Vakar, lapkr. 4 d., užsienio pinigų 
kaisa, perkant įą ae mažiau kaip už 
26,000 cLol^riiL, I»eld1cx} bvvro skaitoma 
Amerikos pinigais iiaipt

Anglijos 1 svaras................. $3.42
Austrijos 100 kronų ........... $0.32
Belgijos, už $1 ....... famkų 15.25
Danų 100 kronų ...................
Finų 100 markių ...................
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 markių ..

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

M7XICO CITY, lapkr. 4.
Vietos laikraščiai ytin susido
mėję rinkimų daviniais Jungti
nėse Valstijose. Tūli jų daro 
spėjimų, būtent, kad “naujoji 
didžiosios respublikos valdžia“ 
pripažins dabartinę Meksikos

SEATTLE, lapkričio 4. — 
barmcr-Labor partijos kandi
datas į prezidentus, Parley 
Christensen, Washingtono val
stijoj gavo daugiau balsų nei 
demokratų partijos kandidatas 
Cox. Jis gavo 12,(XX) balsų di
džiumą.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
20, 21, 22, 23 ir 24. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

DEBSAS GAVO DAUG BALSŲ.

New Yorko politikieriai 
nustebinti.

NEW YORK, lapkričio 4. - 
Ncw Yorkas labai nustebęs. 
Šiais rinkimais Socialistų Par
tijos kandidatas
Debsas šiame mieste 
131,856 balsus. Praeitais 
zidento rinkimais 
Partijos kandidatas 
tik 31,788 balsus.
rinkimais Socialistų Partija ga
vo daugiau kaip šimtą tūkstan
čių balsų nei kad 1916 metais.

Eugcnius V. 
gavo 
pre- 

Socialistų
čia gavo 

Taigi šiais

Džiaugiasi, kad dem okratai ta- 

po sumštui.

^3451 BERLINAS, lapkričio 4. - 
$2.50 į Visa Vokietijos spauda džiau-' 
27 70 ginsi republikonų partijos lai-; 
$1.35 mėjimu. Trumpai sakant, jos 

$80 20 nusistatymas yra toks: “Ačiū 
$1348 viešpačiui, pasaulis taijio atliuo- 1 

... $6.40 suotas nuo prezidento Wilsono 
'..^1’35, ir jo keturiolikos punktų.’’

Pranešimas
LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 

APIELINKĖSE.

Lietuva dabar gyvena labai svarbią ir kritingą 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 
šaulei si vietinių ii- aplinkinių miestų dramai jų KONFE
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto Chicagoje. Kon
ferencijos vieta bus paskelbta šiomis dienomis. Daly- 
vaut konfrencijoje galės draugijų išrinktieji delegatai 
(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.



Rašo AMERIKIETIS.

Dabar Kaune gatves užkimš
tos visokių pabėgėlių, daugiau-

Laiškas iš L etuvos
[Nuosava Naujienų korespondencija]

dalyko negu

g-

“Pasakojimai 
(42 pusi.) iš- 
u j i e n o s.

• & 3 s<
5o

bartiniu laiku visoje Lietuvoje, 
o labiausiai Kaune didelis su
bruzdimas ir susirūpinimas dėl 
paskutinių l^nkų žygių Vil
niaus srityje. Spalio 5 d. nu
ėjau i Užsienio 4*asų skyrių, 
kad gavus vizą išvažiuot į už- 
sienį. Sužinbjau, kad tasai

skyrius jau susikrovęs visus sa
vo daiktus ir pasirengęs važiuo
ti Vilniun. Imsią keletą dienų, 
kol nuvažiavę susitvarkysią, 
kad galėjus pradėti darbą. Nu
sprendžiau važiuoti į kaimą 
praleisti keletą dienų, ir vėliaus 
važiuoti Vilniun.

Kiti mano draugai, tarpe ku
rių ir chicagiečiams žinomas 
Ant. Yuška, išvažiavo Vilniun. 
Spalio 8 d. ramiai sau vaikščio
dami po yilnių ir gėrėdamiesi 
nauja Lietuvos sostine apie 3 
vai. po pietų pastebėjo, kad žmo 
nių pulkai pundeliais nešini bė
ga stoties linkui rėkdami, o vie
tos lenkai lydi juos švilpimu. 
Darosi vis didesnis sujudimas.

Nežinodami, kas atsitiko jie 
bėga į valdžios įstaigų (žvalgų

Vieną dieną stotin atvaro kele
tą lenkų belaisvių. Būrys jau
nų žydukų bematant ėmė juos 
atakuoti, ir kareiviams vos pa
siseko apginti; bet rodos kele-

palamdyti ir sužeisti. Vėliaus 
vakare kažin kas $ovč į žydų su 
sirinkusią minią ir ivieną sužei
dė į koją.
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tinka valdžios agentus ritant 
savo daiktus į gatvę ir besi
skubinant apleisti Vilnių. Su
pratę, kad Vilniun briaujasi 
lenkai leidosi ir jie bėgti. Nu
bėgę stotin gauna sužinoti, kad 
traukiniu negalima važiuoti, 
nes nėra vietos, ir liepė jiems 
bėgt kur katras išmano. Pasi
leido gelžkeliu ant Kauno. Pa
bėgėję apie pusę varsto, pasi
juto beesą plėšikų apsupti iš vi
sų pusių. Gyvasčiai gręsė pa
vojus. Jie metėsi į šalį, kur bu
vo karo lazarietas, ir nors plė
šikai da vijosi, bet visiems lai
mingai pasisekė ištrukti ir te
nai pasislėpti. Teko ten pra
leisti visą naktį. Visą naktį bu
vo girdėt mieste ir apielinkėj 
šaudanties, tik, žinoma, ne su 
lenkų kariuomene, bet žmonėm 
su paprastais plėšikais. Mat 
panikai mieste pasidarius ir 
tvarkai pairus, plėšikai naudo
josi proga.

Ant rytojaus šiaip taip gavo 
užsilipti ant viršaus traukinio 
ir per Dinaburką-Mažeikius pa
siekė Kauną.

Va kliu inkai, nors ne visi, pa
spėjo parvažiuoti tiesiai iŠ Vil
niaus Kaunan, ir po jų parva
žiavimui, už 20 minučių gelžke- 
lis ties Landvaravti buvo atkirs 
tas. Beje, bevažiuojant trauki
niu ant Dinaburgo, staigu trau
kinys sustojo. Inžinierius tei
sinasi, kad negalį važiluoti, nes 
malkos esą šlapios. Bet su pa- 
gelba kareivių buvo priverstas 
važiuoti. Keturi kareiviai*su 
šautuvais stovėjo prie inžinie
riaus sergėdami jį, kad nepa
bėgtų, o pabėgt jis darė bandy
mų keletą kartų. Pasirodę, kad 
buvo lenkas ir, matyt, tyčia

užpuolimas ant vienos lenkų 
valgyklos, kur daug lenkų ari
stokratų buvo susirinkę. Tas 
viskas panašu į provokaciją.

Apie bolševikų konsulatą pul
kais apstoję pagryžusieji iš Ame 
l ikos rusų piliečiai, kuriems ke
lias Rusijon užkirstas ir negali 
išvažiuoti. Su jais yra ir p. 
Stilsonienė, kuri buvo pasilren- 
.(us važiuoti Maskvon pas savo 
Juozą, turintį tenai kažkokį 
“džiabą.” Lietuvos milicijantai 
negali nė tvarkos palaikyti.

Anglai, franeuzai, lenkai, o 
viename net japonietis sėdi, au
tomobiliais laksto, net dulkių 
stulpai kįla. Tai vis misijos 
susirinkimus daro, ka‘(p “gef-

Lenkai užėmę Vilnių, išleido 
i gyventojus manifestą, kuriuo- 
ni pasiskelbia save “Centrą l> 

nes Lietuvos” valdžia ir nepri- 
pažysta jokios kitokios. Baigia 
avo manifestą žodžiais: “Mat- 

ka Boska Ostro-bramska naše 
\vste pobudki nilech blogosla-

Pasakojimai 
apie Jėzų

Nauja knyga

Tuos pasakojimus pa
rašė žinomas Amerikos 
rašytojas [F r a n k 
II a r r i s,] o lietuvių 
kalbon, gavęs autoriaus 
leidimą, išvertė A. Lalis. 
Keikia pažymėt, kad au
torius žiuri į Jėzų ne baž
nytininko akimis, bet 
kaipd į “didžiausį žmo- 
gaus $unų, kurs, ištikrų- 
ų, pirmutinis atrado 

žmoguje sielą, kalbėjo iš 
sielos ir dcl sielos, kaipo 
viršesnio 
protas.”

Knygelę 
apie Jėzų” 
leido N a 
Spausdinta ant labai ge
ros popieros, su viršeliu 
papuoštu žmogaus Sū
naus paveikslėliu. Kiek
vienas gerų raštų mylė
tojas skaitys pasakoji
mus su didžiausių pasi
mėgimu. Kaina 50c.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Kaime.
Sužinojęs, kad negreitai ga

usiu gaut vizą savo pasui, iš
važiavau į kaimą pas gimines. 
Parvažiuodamas nuo Papilvės 
stoties Jura, užsukau pas vie
ną savo giminaitį Kuprių kai
me. Palies šeimininko neradau 
namie, šeimininke pasakė, kad 
esąs išėjęs pas kaimyną, ir pa
tarė man ten nueiti. Nueinu. 
Kieme, matau, susirinkę ketu
ri žmonės kūrena ugnį ant ku
rios pakabintas didelis katilas 
Iškarto nesupratau, ką jie da
ro, bet į nosį atsimušė ruginės 
kvapas ir tada supratau, kad tai 
bravoras, žmonės mane pama
tę lyg ir išsigando, bet sužino
ję kas esu, visi nurimo ir tuo
jau davė paragauti savo darbo 
ruginės.

Saulutė jau buvo nusileidus; 
pradėjo temti. Mums beragau- 
jaunt tokio gero gėrymėl.'io lik 
štai atpuola iš sodo keturi ka
reiviai su šautuvais. Pareiškė, 
kad jie areštuoja savininką ir 
jo instrumentus. Iškarto visi 
išsigandome, bet vėliaus karei
viai pasidarė mandagesni. Iš
tuštinę keletą bonkų pradėjo
me taikos konferenciją. Iš mus 
pusės buvo pasiūlyta 200 auk
sinų kontribucijos ir po bonką 
ruginio spirito. Iškarto karei
viai nenorėjo sutikti su musų 
sąlygomis, bet apsižiūrėję, kad 
jiems besiderant išnyko visi in
strumentai iir visas jų grobis, 
pabijojo, kad gali visai nieko 
nebegauti, sutiko, bet reikėjo 
pastatyti ant stalo vieną bonką 
ruginės ir du svaru lašinių. Be
ragaujant ir bekramtant karei
viai ėmė pasakoti, kad juos čia 
parsivedęs kaimynas Narijauc
kas, už ką jie jam esą labai dė
kingi, nes užsidirbsią papiro
sams ir da po ruginės bonką 
Vienas jų pasisakė, kad csą.‘ 
stoties viršininkas. Pasižadėję 
daugiau nebeateiti, išvažiavo.

Ant rytojaus atsikėlę vaikš
čiojame galvas kasydami, kad 
tokia nclaine patiko, ir griežė- 
me dantimis ant to kaimyno 
kur ta p nedorai pasielgė. Žiū
rime, atvažiuoja vežimas, ku
riame sėdi du milicijantai su 
šautuvais. Ir vėl išgąstis. Bet 
atėję, triobun mandagiai pasi
sveikino -ir ėmė skųstis, kad esą 
labai sušalę ir išalkę. Mano gi
minaitis tuojaus mirktelėjo sa

Pranešimas
AKUŠERKA
M. Katauska

i 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.

vo žmonai Įmtsai paprašė sve
čius sėstis, o po valandėlės jau 
stovėjo bunka vakarykščio dar* 
bo ruginės ir Ibliudas lašinių 
ant stalo. Užgerdamas į mili
cijos viršininką pirmutinį stik
liuką, šeimininkas papasakojo 
visą savo vakarykščią nelaimę 
ir bėdavojo, kad iš centnerio 
rugių jam belikę tik keturios 
bonkos, nes keturias onlkas 
turėjęs atiduoti karelams, 

 

tHs išgeria laike derybų\ dvi 

 

bonkas turėjęs duoti už instru
mentų paskolinimą, dvi bonkas 
už vietą bravorui pastatyti ( nes 
pas save bravorą jau negalįs lai
kyti, kadangi visi žiną) ir dvi 
bonkos išragauta kol nutaisę 
bravorą. i

Butkus milicijos vadas išklau 
.ęs visų nusiskundimų labai ap
gailestavo ir dantis sukandęs 
keikę tą nelemtą kaimyną Na-,

—Na, tas rup...! Reikėjo

parvežt\ kad aš čia daug ar
čiau! Vieryk manim, aš bučiau 
viską padaręs už 50 auksinų”.

Šemininkas pastebėjo, kad 
,al Narijauckas juo neužsiti
kėjęs, gal manęs, kad nevažiuo
jąs.

—Na, kaip aš nevažiuosiu! 
\š prie rusų ištarnavau ištiki
mai per 15 metų, kaipgi aš da
bar nevažiuočiau! Na, aš jam 
parodysiu taip toli vadinėti! Aš 
inau, kad ir jis daro da daž

niau ne kaip tu, ale aš nenoriu, 
taip sakant, Čclovieką podves-

<—Jo gerai įtaisyta. Aš sta
tau šimtą rublių, kad tu pas jį 
nerastum be manęs, — tarė šei-, 
mininkas.

—Sakai, nerasčiau? Aš patį 
velnią surasiu... Bet, kaip p pie
telis, pasakyk man, kur jis turi 
isisteilgęs?

—Ogi kluone, po šaline. Ten, 
brolau, visa bravorinė! Reikia 
‘eiti per daržinę, o ten skiepas: 
ten jo visas turtas. Jis jau ka- 
•o metu turėjo įsitaisęs, nei vo
kiečiai negalėjo surasti!

—Matai, rup.! Na, važiuoki- 
me.

Jie išvažiavo. Aš, pasikinkęs 
savo kuiną, išvažiavau į Mari
jampolę į jomarką. Atvažiuo
ju prie miesto. Ant skersgat
vio ateinant plentui nuo Kauno Į 
ir Vilkaviškio žmonių, vežimui 
nusigrudę, kad nei nepravažiuot

kaip Chicagoj prie Milwaukee 
ir Halsted gatvių. Milicijantas, 
jaunas, flugštas vyras daro tvar
ką: vienus vežimus '-praleisda
mas, kitus sulaikydamas, kad 
neužsigrustų kelias, 1Man at
važiavus ties juo, sustabdė ir 
mane, kad davus progos ki
tiems pravažiuoti. Man besto
vint, milicijantas pradėjo mo
juoti ranka užpakalyje manęs 
’.tovintiems, kad jie važiuotų, o, 
man liepia stovėti. Praleido j
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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!”
1 «

Įžanga liuosa. Kviečiami Vyrai ir Moteris.
P. S. Ant šių prakalbų yra kviečiami visi, visokio amžiaus ir 

pažiūrų. Vaikai įleidžiami tik su tėvais. Nepasivėlmkįt, pradžios 
negirdėję gailėsitės. Kviečia RENGĖJAI.

Didelis Iškilmingas Balius
Rengiamas per L. E. L. D.

Subatoje, Lapkričio-November 6-tą d., 1920 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd Place.

Pradžia 6 vai. vakaro. Inžanga 35c. ypatai

Bus tai vienas iš puikiausiai surengtų per musų draugystę balių, 
kur kiekvienas sutiks su savo senais draugais ir susipažins su nau
jais ir galės praleisti linksmai tą vakarą prie šokių ir kitų pramogų 
Komitetai pasistengs užganėdinti visus. KVIEČIA KOMITETAS.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

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

Ncdčldieniais nuo

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

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

Perkame
Laisvės Bonus

Pėtnyčia, Lapkr. 5 d., 1920
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i Finigai Iš
Kenoshost

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

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

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė.,

Kenosha, Wis.
0IIIII1I1IIIIIIIIIIIM

Pinigai iš 
Rocklcrdo
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pa- 
• siunčiami Lietuvon grei

čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

pakalyje manęs. Matydamas 
tokią nelygybę, ėmiau protes
tuoti: Kodėl jis taip nelygiai el
gėsi, kodėl užpakalinius įpralei- 
Ižia, o mane laiko.

Milicijantas šoko ant manęs, 
ūkdamas: “Aa! tu su skrybe- 
e... buržujus! Man vistiiek, ar 
niržujus, ar velnias!.. Jus visi 
upu.... ne proletarai!” !

Maniau kad gausiu su lazda 
>er galvą, o gaj ir bučiau gavęs 
bet kiti arčiau buvusieji ėmė 
lartis ant jo, ir jis galų gale ma 
ic praleido.

lai mat ant ko 'Lietuvoje pa
lįsta “buržujų”, — ant skrybe- 
es! O jeigu da turi švarų švar
ką, tai jau nei nesi teisink...

Girdėjau, kad Lietuvos So- 
ialdemokratų frakcija žadanti 
;iųsti atstovą į Ameriką, A. 
Lekecką, bot da nepilnai esą 
susitarę dcl sąlygų.

—Amerikietis.
*

P. S. Esu gavęs persergėjimų 
įuo vietinių “patrijiotų”, kad 
terašyčiau korespondencijų, ku 
’ios galėtų sulaikyti lietuvius 
uio .keliavimo iš Amerikos.

Sako: “Nors jie čia neapsi- 
buna, pabuvę kiek vėl grįžta 
Vincrikon. bet visigi po kelis dc 
■ėtkus tūkstančių auksinų pa
lieka, ir tuo padeda šaliai atsi
griebti finansiškai”, — Am.

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius yra 
pasirengęs atpirkineti 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 i Naujienų ofisą, kur gausite už bo
ną gatavus pinigus.

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

t

PAČ1AVIM0SI PAS
[VAIRIAS TAUTAS

Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi .pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marijonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Francijoj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau # nusipirkti šią 

knygelę. ,

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street

■Mim

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

VVAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan; III.

PRANEŠIMAS
šiuomi prane
šu savo drau
gams ir rėmė
jams, kad per- 
alkėliau į nau
ją vieta po 
Nr. 4558 So. 
Marshfield av. 
Chicago. Tel. 
Yards 2511. 
Atsilankę bu
site užganė
dinti minkš
tais gėrymais 
su pipirais.

Su godone PRANAS DALKUS.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

_ _ >_ tikiu__Mįl
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KORESPONDENCIJOS
-----------------------------}

Dr. A. R. Blumenthal

’ he I eoples More
112th St. and Michigan Avė. 

Roseland.

Specialis pirkinis $150,000.00 vertės žieminio ta- 
voro, yra išstatyta ant pardavimo, panedėlyj, 

lapkr. 8 ir* tęsis per 12 dienų.

Labai Nužemintam Kainom

THORP, WIS.

Žiemių vakarų šios valstijos 
daly oras laba’! keistas. Iki šiol 
buvo gana šilta, taip kad net 
uogos pradėjo žydėti, ir štai 
vienų rytą atsikėlę radom storą 
ledų ant vandens. Po trijų die
nų ir pasnigo, bet greit vėl oras 
atšilo. Visi ūkininkai jau ap
siavė, nes oras tam buvo labai i

...... “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 šalyje pikto ir nelaimių tėvą — skurdą.

DUBELTAVOS S & H STAMPOS

Kiekvieną dieną iki pietų.

Gyvuliai, javai taippat pigus, 
kaip buvo seniau. Bulvės bu
vo net po 70 centų 100 svarų; 

[kopūstų nei nepirko; kalakutai 
j 30 centų svaras, antys — 16c,; 

O ūkio 
Dėlto

labai nerimauja.

vištos — 1 te. savras. 
padargai gana brangus.
ūkininkai

Akis Egzaminsoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

_ Kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

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

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

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtiksiąs, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

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

50c. vaistinyčiosc arba 6cc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų: 
F. AD. R1CHTER & C0., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

WAHL ELECTRIC CLIPERS
Kaina $30.00 

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

prisiųskit laišką, kad reikalaujate mašinos, o mes prisiusime orderį 
per C. O. I).

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

sunaikino Stasio Po- 
seną triobą. Sudegė 

daug ūkio padargų ir dėžė di
namito kelmams skaldyti.

it __ ___
F. Pranauskas turėjo parduot 

savo nikį, tam tikrų aplinlky- 
. biu spiriamas. Jis buvo jaunas 
! vyras, pristojęs ant ūkio gyven
ti ir mait'nt seniukus savinin- 

j ku kurie akimis nematė. Da
bar turėjo atiduot juos į prie
glaudos namus.

Ūkininkų parankumui, musų 
įpielinkėj šiais metais suvesti

Ga isras

bar geriau pareis. Paštas per
kelta vieną mylią toliau j šiau
rius ir nutiesta septynios mylios 
telefono. Ūkininkų susisieki
mui tatai! labai svarbu.

—Apuokas.

AUKOS LIETUVOS 
GYNIMUI.

Surinktos 7th Regiment Ar 
mory of Illinois, Spalio 

31, 1920.

Visi pinigai stačiai iš Seventh 
'giment Armory tapo nede- 
>i nuvežti i Universal State

■Bank, ir Panedėlyj, lapkričio 1, 
Į 1920, nuo 2tros iki 8 via’, po 
i pietų, visų narių Komiteto, su 
i Egzekutyvio Komiteto nariais, 
I ir pirmininku demonstracijos, 
i tapo sukaityti, ir apmokėjus 
svarbiausias išlaidas, užrezer
vavus apie $150.00 nepermato
moms išlaidoms, Aštuoni tūks
tančiai šeši šimtai dolerių ($8,- 
600.00) tipo pasiųsti Univer-

Delivery lėliuku, 'Lietuvos Mi
sijai, New Yorkc, su reikalavi
mu, kad tie pinigai butų tuo-
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PASIGAMINO SAU DRAUGŲ

Patogios valandos
Sukatoj 9 vai. ryto iki 8 vak vak.
Utarninke 9 vai. ryto iki 4 vai. vak.
Utaminko vakarais G iki 8 vai.
Kitoms dienoms 9 v. r. iki -1 vai vak.

Nepaprastas Wcst Side Trust Savings 
Banko užaugimas pareina iš dideles da
lies nuo lojališkumo musų užganėdintų 
rėmėjų augančio skaitliaus.

Tais išvedimais mes remiamės ant fak
to, kad didžiausia musų naujo bizniaus 
dalis ateina per rekomendaciją musų rė
mėjų, kurie nori, kad ir jų draugai gautų 
toki pat gerą bankinį patrnavimą šiame 
“Saugumo ir Draugiško Patarnavimo”' 
banke.. Akyvaizdoj šių faktų, ar galima 
įdomauti, kad mes rokuoja.m ypatiskai 
už interesuotą patarnavimą už viską 
svarbiausiu?

Mes kviečiame jus pasiteirauti apie 
musų išpildymo gabumą jūsų bankinių 
reikalavimų.

The WeslSideTrust&Savings Bank
Turtas Virš $12,000,000.00

Roosevelt Road prie Halsted St., Chicago, III.

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 
darius verpimo 
tuvoj.

valdžia kad tuojaus 
ir audimo dirbtuves

ati-
Lie-

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

sic-

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

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. Kubus gausite gerus ir už 
prieinamą prekę. Remkite, gerbiami, sa
vo dirbtuvę, nes tuomi prigelbėsit grei
čiau atsiekti tą didelį darbą dėl Lietuvos 
rubli Industrijos ir prekybos steigimo.

2. Atlaso Kubų B-vė.

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

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ingaliotiniu.

Adas Clothing Corp
343 W. Broadway
So. Boston, Mass.
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jau pasiųsti Lietuvos valdžiai.
Aukų sumestai šiaip:

CHEKIAIS:
1--$100.00,

> 1— $50.00,
Į_ $10.00,

Viso
POPIERINIAIS

20
140
540
462

3105

po

po 
po 
po

$20.00.
$10.00

$5.00
$2.00
$1.00

.......... $163.00
PINIGAIS:
.. $100.00;
.. $1.100.00
. . $2.700.00

$3.105.00

AUDĖJAI

SIDABRINIAIS:
77 po $1.00 .

508 po
855 po

420 po
475 po
234 po

$77.00

10
5

centų $213.75 
centu 
centus 
centą

42.00

2569 aukautojų. Viso $613.34

Viso 6840 aukautojų.
Pinigų sykiu .... $9,305.34
PASIUSTA MISIJAI $8,600.00

Išlaidoms išmo*kėta ir 
pasilaikyta .................. $705.34
PASTABA I:
Kada visos bilus taps užmokė

tos, likę pinigai bus pasiųsti Mi
sijai. Ko mite tas pasiuntė tuos 
$8,600,00 vien išpildymui tai
syklės, kad surinkti pinigai tap 
tų pasiųsti bėgyje 48 valandų. 
Kadangi utarninke bankai bu
vo uždaryti, tai laukiant serc- 
dos, suradimui visų bilų ir jų 
išmokėjimui, užimtų ilgiau ne
gu 48 valandos. Todėl Komi te
tas išpildė savo priedermę bė
gyje 24 valandų.
PASTABA II:

Iš skaičiaus pinigų pasirodė, 
kad tik 6810 žmonių tegalėjo 
aukoti. Kadangi svetainėje bu
vo arti 20.000 žmonių, ir kadan
gi smulkiais vienes žmogus ga
lėjo mesti po kelis pinigus, tat 
matyt, kad du trečdaliai susi

rinkusių žmonių neturėjo pro

DR. M. HERZMAN
14 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 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Telephonaii

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

» -......... ■■■■■■■■■—....................

( Dienomis: Canal
) 3110 arba 857
j Naktimis Drexel 
I 950 - Drover 4186

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Parašė Gerhard Hauptmann 
Vertė J. Laukis

Penkių veiksmų drama, parašyta šių dienų 
garsaus vokiečių rašytojo, čia vaizdžiai persta
toma audėjų darbas, .jų buvis-gyvenimas ir strei
kas. ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
surinktais dokumentais. Jis šiame veikale pa
rodo, kad darbininkams lieka tiktai du budai 
mirti: vienas būdas — bado mirtis; antras — 
žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę.

Šią dramą verta kiekvienam darbininkui per
skaityti, o draugijos ir kuopos turėtų pasisteng
ti ją kuotankiausiai vaidinti scenoje.

Puslapių 112.
Kaina 50c.

Užsisakykit tuojau, nieko nelaukdami.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

gos1 prisidėti prie tos aukos Lie
tuvos gynimui.

Baisus susikimšimas žmonių 
neleido aukų rinkėjams visus 
žmones pasiekti. Ūpas gi susi
rinkusių aiškiai rodė, jog ne
buvo tenai nei vieno, kuris pa
sigailėtų sayo auka prisidėti 
prie gynimo Lietuvos.

Kadangi E 100,000 Chicagos 
ir apielinkės Lietuvių nėra nei 
vieno, kuris norėtų matyti (Lie
tuva lenku naguose, Bendras 
Visu Sroviu Komitetas, susi
tveręs ateinančią pčtnyčią Š-to 
Jurgio parapijos svetainėj, ap
tars budus davimui patogios 
progos visiems ir kiekvienam 
lietuviui prisidėti pinigiukai 
Lietuvai nuo lenkų ginti. 
PASTABA III.

ČIA PADUOTA AUKŲ API- 
SKAITA paliečia vien pinigus 
surinktus FINANSŲ KOMITE
TO iš 22 narių. Be to, buvo 
rinktos aukos Lietuvos Raudo
najam Kryžiui, Geležiniam Vil
kui, ir Lietuvos Kareiviams.

Pasitikime, jog viršui pami
nėti rinkėjai aukų, ir kiti, jie-

LIETUVON—
s užrašykite savo gimi

nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

gu koki buvo, lyginai išduos 
greitai savo raportus, taip kad 
butų greitai sužinota, kiek me
džiagiškos paramos Lietuvai at
gabeno tas (visuotinas siuįirin- 
kimas lietuvių 7th Regiment 
Armory of Illinois.

J. J. Hertmanavičius, 
Demonstracijos Pirmininkas.
FINANSŲ KOMITETAS 

Jonas Viskontas, Iždin., 
Antanas J. Kareiva, Pirm., 
Jonas Baltutis, Nerys, 
Jonas Vilimas, Narys, 
Pranas J. Paliulis, Rašt.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”I

Telephone Yards 5032

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

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

IRklIlIlIlIUIIIIIIV 
g DR. YUšKA : 

5 1900 S. Halsted St. į
W Tel. Canal 2118 B
Ik ■Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki J 
U 8 vakare. į

• Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ■
Tel. Prospect 3466 1

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

iiniiimiiiiiiiiiB
Tel. Boulevard 2160 >

g Dr. A. J. KARALIUS 3 
a Gydytojas ir Chirurgas i 
g VALANDOS: 9—12 ryto J 

2—9 vakaro. ;
£ 3303 So. Morgan Street, « 
g z Chicago, III. ■

Tel P......... n 342
DR. 1. E. MAKARAS

Lletuvys Gydytojas ir Chlrnrgas
10900 Michigan Ave^ Roeelande.

Vai. 1D iki 12, 2 iki 4 ir 6:811 
iki 8:80 vak.

V. ■

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp.Marahfield av.
ValandoBi iki 9 ryto, nuo 8 iki

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

■■■■■■■■■ .........      ,|| J
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
ųedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
1Ū. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

Metams----- -- ------------------
Pusei metų ------- ------------
Trims mėnesiams------------
Dviem mėnesiams---------
Vienam mėnesiui ---------—

Chicagoje — per neėlotojusi
Viena kopija ------------------
Savaitei.............. ....................... — • 19
Mėnesiui ........... .

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ~— ..... —-—
Pusei metų.................................
Trims mėnesiams------- ------ —
Dviem mėnesiams.... ...............
Vienam mėnesiui ..............—

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams .............1.— ----------- -  $8.00
Pusei metų .—.........- ........ ... 4.CT
Trims mėnesiams .*....... -.......  2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
$4.50
. 2.25

1.75
, 1.00

1.50
.75

Kiti vergai.
Mes nupeikėme tuos lietu

vių politikos darbuotojus, 
kurie tykoja malonių Lietu
vai iš svetimų valstybių, o 
savąją liaudį niekina. Bet 
reikia pasakyti, kad šitokia 
vergiškumo dvasia apsireiš
kia ne tiktai dešiniojoje lie
tuvių visuomenės pusėje. Ja 
yra užsikrėtę ir mūsiškiai 
extra-kairieji.

Savo spaudoje ir visose 
pakampėse tie gaivalai da
bar piktai džiaugiasi Lietu
vos nelaime ir sako: “Tai ge
rai tiems Lietuvos atžaga
reiviams; kodėl jie varė bol
ševikus iš Lietuvos, kodėl 
jie priešinosi susivienijimui 
su bolševikais! Jeigu Lietu
va butų padėjusi bolševi
kams kariauti prieš lenkus, 
tai bolševikai butų apgynę 
Lietuvą nuo lenkų”.

Tokios kalbos yra didžiau
sia kvailybė. Tik pagalvo
kite: bolševikai patys ne
įstengė atsilaikyt prieš len
kus — kaipgi tad jie butų 
galėję apginti Lietuvą?

Jeigu Lietuva butų ėjusi į 
talką rusams karėje prieš 
lenkus, tai butų buvus tiktai 
viena pasekmė, būtent, ta, 
kad lenkai butų užplūdę ne 
tiktai Vilnių, o ir visą Lietu
vą. Dabar lenkai, tiesa, taip 
pat laužiasi Lietuvos gilu- 
mon, bet jie daro tai ne visa 
armija, o tiktai tomis dali
mis, kurios yra po gen. Že
ligovskio komanda. Be to, 
į šitą lenkiškų banditų ver
žimąsi Lietuvon pasaulis 
žiuri, kaipo į neteisėtą už* 
puolimą.

O jeigu Lietuva butų ka
riavusi bolševikų pusėje, tai se rinkimuose, o da ir žy- 
viša lenkų armija butų puo
lus ją, ir Lietuvai dabar nie
kas nepritartų. Visi saky
tų, kad Lietuva pati kalta, 
nes pirmutinė pradėjo karę.

Nesąmonė yra taip pat, 
buk rusų-lenkų karės rezul
tatas butų buvęs kitoks, jei
gu Lietuva butų ėjusi į tal-

ką rusams. Lietuva juk, ir 
neidama į talką bolševikams, 
padėjo jjems, nes ji laikė 
prieš lenkus tą dalį fronto, 
iš kurios pasitraukė bolševi
kų armija. Lietuvių kariuo
menė gynė tą frontą, kaipo 
savo rubežių. Ji nedavė len
kams pereiti jį ir užpulti ru
sus iš užpakalio. Kokios-gi 
kitos pagelbos butų galėjus 
Lietuva suteikti bolševi
kams, formaliai stodama į 
karę, kaipo bolševikų talki
ninkė?

Jokios. Ažuot padėjus ru
sams, Lietuva butų tiktai pa
tarnavus lenkų grobikams, 
kurie jieškojo progos įsi
veržti į Lietuvą ir užkariau
ti ją. Lietuvos neutralite
tas buvo kenksmingenis 
lenkams, negu butų buvus 
jos talka rusams. Štai delko 
ir patys lenkai darė ką tik 
galėdami, kad išprovokavus 
Lietuvą ir įvėlus ją į karę 
rusų pusėje. Lietuva nėjo 
talkon rusams, o lenkai 
skelbė, kad Lietuva kariau
janti išvien su bolševikais.

Reiškia, mūsiškiai extra- 
revoliucionieriai nori, kad 
Lietuva butų pasielgus kaip 
tik taip, kaip norėjo lenkų 
grobikai.

Tie extra-revoliucionie- 
riai, nors ir statosi dideliais 
kovotojais, bet ištiesų yra 
vergai dvasioje. Lygiai, kaip 
ir klerikalai su tautininkais, 
jie-netiki, kad pati Lietuvos 
liaudis gali iškovot sau lais
vę, ir deda savo viltis ant 
svetimų globėjų, ant sveti
mų durtuvų.

Vienintelė darbi
ninkų partija.

Nors galutinių rinkimų 
rezultatų da ir dabar nėra, 
bet jau aiškiai matyt, kad 
Socialistų Partija padarė 
gana stambų žingsnį pir
myn, palyginant su prezi
dentiniais kitų metų rinki
mais.

Šįmet Socialistų Partijos 
kandidatas į prezidentus ga
vo veikiausia apie du milio- 
nu' balsų, kuomet 1912 m. ji
sai gavo 900,000 suviršum, o 
1916 m. mažiaus kaip 600,- 
000.

Nemalonus yra socialis
tams rinkimų rezultatas 
Wisconsine, kur republiko- 
nizmo banga sutrukdė Ber
gerio išrinkimą į kongresą, 
bet užtai New Yorke socia
listams gerai pavyko. J kon
gresą tapo išrinktas Meyer 
London, o į valstijos legisla- 
turą penki socialistų kandi
datai iš visų tų distriktų, 
kurių atstovus kapitalistiš
ki politikieriai buvo jau du 
kartu pašalinę iš lęgislatu- 
ros.

Apie kitus socialistų lai
mėjimus patirsime vėliaus.

Tas faktas teciaus, kad 
socialistai ne tiktai pajiegė 
atlaikyt savo pozicijas mil
žiniškam republikonizmo 
tvane, kuris apsireiškė šiuo-

farmerių-darbininkų parti
ja, bet ir iš to nieko neišėjo. 
Chicagoje, kur ta partija 
gimė ir kur visas Amerikos 
Darbo Federacijos skyrius 
rėmė ją, jos kandidatai ga
vo dešimtį kartų mažiaus 
balsų, negu socialistai. Už 
Debsą, pavyzdžiui, tapo pa
duota mieste 37,404 balsų 
(dar nepilnos skaitlinės), o 
už Christenseną — tiktai 3,- 
134 balsai; už Lafiną (socia
listų kandidatą į gubernato
rius) Chicagoje paduota 26,- 
161 balsas (ne pilnos skait
linės), o už farmerių-darbi
ninkų kandidatą, John H. 
Waker’į — tiktai 2,412 bal
sų. .

Aišku, kad ta naujoji par
tija neturi jokios jiegos. Po 
tokio nepasisekimo, koks iš
tiko ją dabartiniuose rinki
muose, ji vargiai galės gy
vuoti kiek ilgesnį laiką.

Tuo budu Socialistų Par
tija palieka vienintelė dar
bininkų partija šioje šalyje.

Apžvalga t

KAS KAIP PASIRODĖ.

miai padidino savo balsų 
skaičių, rodo, kad Socialistų 
Partija yra nesunaikinama.

Ją mėgino suardyt komu
nistai, bet, ažuot atsiekę sa
vo tikslo, jie patys pakriko 
ir suskilo j daugybę besivai
dijančių tarp savęs sektelių.

Jai mėgino užbėgt už akių

je atžagareiviŠkesniais už So. 
Jlostono tautininkus ir net už 
klerikalus! Begėdiškai prikai
šiodami Debsui “frazinį revoliu
cingumų”, jie ištiesų pasielgė, 
kaip galutiniai morališki nusu
sėliai. Po garsių šukavimų apie 
r-r-revoliucijų jie neturėjo nė 
tiek padorumo, kad bent dėl pro
testą patarus savo šalininkams 
balsuot už Debsų, sėdintį kalėji
me!

LYGUS PRINCIPAL

Brooklyno komunistų organas, 
labai nudžiugo, radęs “Vienybė
je Liet.” šitokius žodžius:

“Lietuvos valdžia per mink
štai su ponais apsiėjo ir apsi
eina. Per minkštai elgiamasi 
su išgamomis. Daugeliui tų 
Lietuvos ponų reikėjo ant ša
kos kaboti”.
Radus šituos žodžius, “Lais

vė” sako:

Įdomu palydinti lietuvių laik
raščių nusistatymą pi’ieš prezi
dento rinkimus.

“Naujienos” ir “Keleivis” 
griežtai stojo už Socialistų Par
tiją. “Draugas” taip pat grieš- ’ 
tai stojo — už republikonus: dė
jo riebiai apmokamus republiko- 
nų apgarsinimus ir straipsniuose 
agitavo už Hardingą.

“Vienybė Lietuvninkų” taip 
pat agitavo už republikonus, 
nors savo straipsniuose ji neišsi- 
reiškė taip stačiai, kaip Chica- 
gos klerikalų organas. Bet re- 
publikonų apgarsinimais buvo 
prikimštos “V. L.” špaltos.

So. Bostono “Darbininkas” 
stengėsi laikytis visai bešališkai, 
lygiai kritikuodamas demokra
tus ir republikonus; kartais net 
rodė didesnės simpatijos kai- 
riomsioms partijoms, negu ka
pitalistų partijoms. Spalio 28 d. 
jisai rašė:

“Debs ir Christensen netu
ri vilties laimėti. Kas tik už 
juodu balsuos, ir-gi netikės, 
kad jų remiamieji kandidatai 
gali laimėti....

“Balsai už Debsą ir Christ
enseną butų protesto balsai”.
So. Bostono “Sandara” buvo 

aiškiai nusistačius prieš abi ka
pitalistines partijas ir stojo už 
socialistus. Paskutiniame nume
ryje prieš balsavimus ji rašė 
taip :

“Balsuokime už tą partiją, 
kurios R'epublikonai ir Demo
kratai labiausiai nekenčia. Tas 
bus jiems skaudžiausias pro
testas. Jie greitai ‘susipras’ 
ir savo platformose įdės; svar
bius klausimus, kaip tik pa
matys, jog visuomenė jau ne 
tokia žiopla, kad pelų maišą 
priimti už gyvą sutvėrimą.”
Kitam straipsnyje “Sandara” 

prirodinėjo, jogei ir kapitalistų 
spauda bijosi, kad socialistų 
kandidatas gaus daupf balsų.

O kaip pasirodė mūsiškiai ex- 
tra-revoliucionieriai ? Jie savo 
laikraščiuose susiriesdami keikė 
Socialistų Partiją ir šmeižė Deb
są. “Laisvė” rašė, kad Debsas 
esąs “frazinis revoliucionieris”. 
Bjauru yra, kad šitokiais žod
žiais niekino Socialistų Partijos 
kandidatą ir rubsiuvių organas 
“Darbas”, nežiūrint to fakto, 
kad amalgameitų unija visoms 
jiegoms rėmė Debsą; jeigu rub
siuvių unijos centras žinotų, 
kaip niekšiškai pasielgė to laik
raščio redaktorius, tai jisai ne
paglostytų jo.

Vadinamieji “komunistai” pa
sirodė šioje rinkimų kampanijo-

“Well.... ‘Vienybė’ progre
suoja, pripažindama teroro 
reikalingumą karo metu. ‘Vie
nybė’ peikia Kauno valdžią, 
kad ši nevartojo teroro prieš 
Lietuvos dvarponius.

“Teroras yra neišvengiamas 
kaip kare, tai ir piliečių kare. 
Nora šalies, kurioje nebūtų 
buvę vartota karo metu tero
ro priemonių. Nebuvo revo
liucijos, kuri butų galėjus ap
sieiti be teroro.”
Reiškia, komunistų organas 

pilnai sutinka su -abžagareiviškų 
tautininkų organu, kuris pripa
žino, kad valdžios priešus reikia 
karti. Bet jeigu taip, tai kam 
komunistai kelia triukšmą, kada 
Lietuvos valdžia grudžia į kalė
jimą bolševikų pritarėjus ir už
daro jų laikraščius? Kam jie 
tiek daug šukavo, kada Eberto- 
Scheidemanno valdžia šaudė 
spartakiečius? Kam jie protes
tavo prieš Vengrijos komunistų 
šaudymus*?

Pasirodo, kad, keldami protes
tus prieš šitas “teroro priemo
nes”, komunistai buvo dar nė 
tiek nesusipratę, kaip dabartinė 
“Vienybė Lietuvninkų”. Imk tu 
man taip ir prisipažink prie sa
vo dvasiškos ubagystės!

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

pjovyklų paduodama sumažė
jimas reikalavimo ir suįrusi 
geležinkelių transportacija.

Naudodamos bedarbe didžio
sios dirbtuves irgi atleidinėja 
darbininkus, bet paskui vėl 
juos samdosi, tečiaus jau daug 
žemesnėmis algomis. Tuo lai 
budu bedarbę panaudojoma 
pirmiausia nukapojimui algų 
ypač tose dirbtuvėse, kurios 
nėra organizuotos.

Persekiojimas darbininkų 
darbuotojų.

Hansas City, Kan. Spalių

prasi- 
kuric

MEKSIKA.
Angliakasių streikas.
[Iš Fcderuotosios PresosJ

Mexico City, spalių 11. — 
Jei Coahuila angliakasių strei
kas nebus sutaikintas, visos me 
talo dirbtuvės Meksikoje turės 
užsidaryti. Streikas tapo pa
skelbtas kasyfklų savininkams 
atsisakius priimti darbininkų 
komitetų. Darbininkai tada pa
siuntė sekamą ultimatumų: 
“Arba socialūs algos, arba so- 
cializuolos kasyklos”. Jis yra 
pažymėtinas ne savo turiniu, 
bet trumpumu šioj šalyj ilgų ir 
iškalbių frazių. Kadangi kom
panija ir tada atsisakė matytis 
su darbininkų atstovais, darbi
ninkai užėmė Aguajita kasyk
las ir jas operuoja. Amerikie
čiai savininkai tuojaus parei
kalavo kareivių, bet karo minis 
teris jiems atsakė, kad maišy
tis į darbininkų streikus nėra 
armijos dalyku.

Prezidentas de la I Įnerta pa
prašė visus būti rainiais ir pri
žadėjo, kad su darbininkais bus 
apseita teisingai. Darbininkai 
reikalauja pripažinti uniją ir 
pakelti algų 250 nuoš. Jie dabar 
gauna nuo 50 centavų iki* 1 pe-

gyventame distrikte įvyko ma
sinis susirinkimas, parengtas 
nacionalinio gynimo komiteto, 
airis gina kaltinamus 
niuose ir industriniuose 
kaitimuose darbininkus,
negauna iš savo partijos legaliu I 
apsigynimo. Kalbėjo Ella Rec- 
ves BloOr apie depottavimusl ir 
paprašė aukų. Surinkus aukas 
prie kalbėtojos priėjo detekty
vas ir pareiškė, kad ji yra areš
tuota. Kartu tapo areštuota ir 
15 žmonių iš publikos. Juos vi
sus nugabenta į policijos stotį, 
o moteris sugrusta į tamsų iri 
šaltą rūsį, kur nė atsigult nebu
vo kur.

Ant rytojaus visus areštuoto-j 
sius nugabenta į teismų tardy
mui, neleidžiant telefonuoti ad
vokatams ar užsistatyti kauci
jų. Laike tardymo kaltina- 
nūemsiems neleista pasakyti 
nė žodžio, vien pasiganėdinta 
detektyvo kaltinimu: “O, prieš 
valdžių, I. W. W. ir panašus da
lykai.” Tada areštuotosios vėl 
nugabenta j policijos stotį, kur 
juos tardo fcdcraliniai agentai, 
bet ir jie tik paklausė ar pažįs
ta Kale O’Hare ir nieko dau
giau.

Tada areštuotuosius nuga
benta į pavieto kalėjimų, kur 
visus pasverta, mieruota ir t. p. 
čia juos formaliai apkaltina 
perženkime Kansas kriminalio 
sindikalizmo įstatymu, renkant 
pinigus ir laikant susirinkimą 
tikslu nuversti valdžių, ir pa
reikalauta iš jų užsistatyti po 
.$2,000 kaucijos.

Bet ir tada neleista jiems 
telefonuoti kaucijos. Policija 
pasisakė, kad ji pati pasirūpin
sianti aipie tai. Tik 3 vai. po 
pietų atvyko žmogus užstatyti 
kaucijų už Mrs. Bloor. Iki to 
laiko visi kaliniai išbuvo neval
gę, nes jiems kalėjime neduota 
valgyli.

Pasiliuosavusi Bloor pradėjo 
rūpintis apie kauciją ir kitiems 
ir 27 d. vakare jau visi buvo 
paliuosuoti už kaucijų. Pirmie
ji tardymai paskirti lapkričio 
p? /i

JUNGTINfiS VALSTIJOS.
Bedarbė ir algų kapojimas.

[Iš Fcderuotosios Presos]
Milvvaukee, Wis. Praside

dančio j i visuotinoji bedarbė pa
lietė ir lentų pjoviklas ir namų 
budavojikną. Kelios Wiscoaisino 
lentų pjovyklos užsidarė, o ki
tos dirba tik 60 nuoš. darbinin
kų. Tvirtinama, kad sekamu 
mėnesį užsidarys apie 50 nuoš. 
plovyklų Pacifiko pakrantėse, 
kilos irgi sumažins darbų. Kai
po priežastį užsidarįnėjimo

V'.1.:.i ' l! T ' 'L f . -M

lyje, tapo pabrėžtas dviejose a 
internacionalinėse konfercncj- ' 
jose, kurios rekomendavo Jais- i 
vą pirklybų, taikų su Rusija ir 
bendromenės valdomų dirbtu
vių.

Ką t tik užsi įmigusio j interna-' 
cionalinėj laisvos pirklybos 
konferencijoj priimta rezoliu
cijų, reikalaujančių nuėmimo 
visų suavržymų nuo užrubeži- 
nes pirklybos. Sir George Paish į 
parodė sunkų fabrikantų padė
jimų, kada jie negali parduoti 
savo produktų, nors visame pa
saulyje jaučiasi didelis trinku- ! 
mas prekių.

Internacionalinė ekonominė 
konferencija, sušaukta kovai j 
su badu tarybos nusprendė, kad 
negalima albudnvoti Europos iri 
atnaujinti pirkRUvos ir indus
trijos. kol nebus padaryta vi
suotina laika ir nebus įvesta 
laisva pirklyba. Ekonominė 

j konferencija prašo geresnio 
susitarimo darbininkų ir jų šie-

A

Severo Gyduoles užlaikę 
U šeimynos sveikata.

Užlaikyk tą Linimentą a 
ParunkuL

H 
Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, , 
strendieglĮ, neuralgijos, skaudėjimo rau* 
menų, susllngcju sąnariu, mėšlungio Ir 
kitų išlaukinių skaudėjimu ir gėlimu, | 
Vartuok

Sevsra’s
Gotterd®!

(pirmiau žinomo kaipo £ voro* GothardlB- 
kat Aliejus) ant (tauto* ekautmu o tikrai 
aplalkyii greitą piuelpą. Tas pasekmin
gas naminis linitueutas yra vartotas per 
*• mažiau* kaip keturios deilmty* metu 
su užganėdintu pasekmių dčl apgalėjimo 
vietinio skausmo Ir pamcržlnli.10 supūti- 
mo. Pardavinėtas kožnol apteko!. Dvi 
mlerat, 80 ir CO centai.

H

iš įvairių Sričių

KANADA.
Kalinių streikas.

[Iš Fcderuotosios Presos]
Kingston, Ont. — Vietos ka

lėjime sustreikavo 200 kaliūių, 
reikalaudami žmoniškesnio su 
jais apsiėjimo. Jie 
dirbti ir juos tuojaus 
į kameras, bet ten jie 
tokį triukšmų, kad jis
si visame mieste. Bandoma su
laužyti kalinių streikų 'badu, ne
duodant jiems nieko valgyti, 
bet tas'tik dar labiau pablogino

atsisakė

girdėjo-

VOKIETIJA.
Didžiumos socialistai stiprėja.

Berlinas, spalių 1 (paštu). — 
Kada už dviejų savaičių įvyks 
Socialdemokratų partijos (did
žiumos socialistų) konvencija 
už dviejų sųvaičių Cassel mies
te, ji užgirs iš sekretoriaus, kad 
partija pereitais metais padidė
jo skaičiumi narių. Ištraukos iš 
paskelbto pildomojo komiteto 
raporto parodo, kad partija 
turi 1,180.208 pilnai užsimokė
jusius narius, arba 168,600 na
rių daugiau, negu ji turėjo už- 
percilais metais. Tečiaus skai
čius moterų narių sumažėjo.

ANGLIJA.
Reikalauja atnaujinimo laisvos 

pirklybos.
Londonas, spalių 3 (paštu).

- -Paikumas valdžios politikos 
blokavimo Europos manketų ir 
tuo gimdymo bedarbės savo ša-

Kartah ir prisavinti žvėrys 
laukiniais virsta. Prisavinti lau
kinius žvėris,'padaryti iš jų na
minius, reikia žn|ogiii daug 
darbo ir kantrybės pašvęsti 
Bet kariais jau prisavinti,, na
miniais priversti, vėl, prie tam 
tikrų aplinkybių, laukiniais virs 
ta. Labai! senai prisavinti ir 
prie žmogaus labiausiai prisiri- ■ 
šę yra šunes. Bet ir jie ypatin-1 
geso aplinkybėse laukiniais vėl 
pavirsta. Tą pastebėta Patago- 
nijoj, Pietų Amerikoj, kur yra 
:.r lietuvių kolonijų užsiiman
čią avių auginimu. Kad padė
jus ganantiems avių bandas pie
menims jas daboti. Patagoni- 
jon buvo pargabenti škotų šu
nes. Išpradžių, kaip ir Euro
poj, tie šunes buvo geri pieme
nų padėjėjali kr priid piemenų 
labai prisirišę, paklusnus ir da
vėsi mokyt gana noriai. Avių 
augintojai buvo jais labai pa
tenkinti. Bet laikui bėgant pr> 
augulių šunų biwlas pdrsikei- 
te, ypač tarp patiktų jų pačių 
auklėjimui. Bandų piemens 
pradėjo Skųstis, kad jų padė
jėjai šunes niekais virsti]: vie
toj padėjus bandas saugotu rei
kia bandas nuo jų saugoti — 
reikia avis saugoti nuo jų sau
gotojų šunų, kurių piemenys 
nemoikin/), bet paliko pa tiems 
šunims save mokinti. Tie tai 

į laukuose prisive 'sę šunes, pie
menų nemokinti, tapo vėl lau
kiniai, loki jau, koki labai se
nai, prieš prisisavinimą, buvo 
jų tėvai. Virtę vėl laukiniai tie 
šunes laikosi bandomis ir yra 
pavojingi ne tik avims, bet ir 
patiems piemenims. Susimetę 
krūvomis, jie rengia medžiok
les ant avuj| užpildinėja ir ant 
jų piemenų. Palagonai laiko 
tuos vėl laikuniais virtusius 
škotiškus šunes pavojingesniails 
ir už vilkus, nes jie yra ib' tik 
stipresni* trž vilkus, bet ir daug 
protingesni, gudresni —šernas.

Lietuvos gynimo 
reikalams.\_______

Lafayette, Colo. -- Lietuvių 
čia nedaug gyvena, Ibet kiek mu
sų yra, tiek norime savo skati
ku padėti Lietuvai, kad ji ga
lėtų gintis nuo plėšikų lenkų. 
Tam re/kalųi aukojo, po 5 do
lerius: V. PclkeviČius, K. Gaid- 
jurgis, I. Bagdonas, I. Žilinskas; 
po 3 dol.: K. Dažnokas, P. Kim
čius; po 2 dol.: M. Vaškelis, L 
Tauckus, A. Norvilis;*po 1 dol.: 
J. Basionis. Viso 33 dol.. ku
riuos siunčiame į Naujienų Re- 
dakc 'ja. ~ Jurgis Bagdonas.

[$33 gavome ir pcrsiuntėine 
Lietuvos misijai. — Red.j.

11H>’ 'Blvd- CJUr»»
Telephoafr 29*

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaiky ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St, CMcagt 

Telephone I? r ver 9603 
Valandos: 10-11 n r, 2—3 p<» piH
7 8 vak. N«.dėh<»m:. 10—-12 dienu

Kazimieras Gug»h
i.

Miesto Ofuat' I
(27 X. Oearbcm Si i 

K11-18 Unity SHz t 
Tel Central <UK’

Veda visokias reikalus, kaip kriminalilkaoeot 
taip ir civiliokuose teismuose. Darc 

visokius dokumentus ir popieras >
Namų Oftou:

f 123 S. Raistai Si
Ant trečių lubų

Tek Drover 131C

r 4r myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas 
*259 S. Halsted Str.

ToL: Boulevard 9244

A. Petrath
n‘J

8. Fabijonu
A. PETKAUS & CO.

Mortgage Bank
KEAL ESTATE-INSURANCR 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus. Parduoda 

Laivakortes.
' NOTARU U*AS

809 West 85th St., Chicago, III. 
Kampas Uahited Si.

T viepkime Boaievard 611

k.

D». A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą#
25 East VVaishlngton St.
Mf.rshali Field Ann<-x
IŠth fl. Kaimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

2121 North VVestern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare ’ 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

i l)r. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vol. vaka
ro. Nedėliomis pegal sutarimo. 
3261 So. Halsted Chicago, I1L
--------------------------------------------------------------------------

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

į musų didįjį parduvi-

seklyčioms 
Keikia ma- 
apkainavus

Liberty

Atsišaukite 
mo kambarį.
VVĘSTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 VV. Harrison St., Chicago,

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

> Tel. Randolph 2898
‘ A.A.SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj > 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietį. 
Panedėliaia iki 8 vakare. 
Nedėtomis ofisas uždaryta*.

Ką-tik atėjo
Lietuvos “Socialdemo
krato” ro. 20,21,22 ir 23 
Kaina numeriui 5 centai 
gaunama “Nau į ienose”.

NEGERKITE 
“MUNŠA1N0” ii
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ROKIŠKIS.

Spalio 3 d. Rokiškio mieste 
įvyko didelis mitingas, kuria
me ]x> trukšmingų 
vienbalsiai priimta 
cija:

“Varšuvos lenkų

kalbų liko 
ši rezdliit-

dvari ninku

neša mums, išsiilgusiem ramy
bės, kardą ir ugnį.

Lenkai—Lietuvos dvarinin
kai Šitcan užpuolimui vadovau
ja, šmeižia visam pasauly mu
sų kraštą ir valdžią, šni
pinėja viduje, siunčia musų 
uždirbtą duoną priešininkui.

Amžius laikę mus baudžia
vos vergovėje, taiko šicoulien 
pasmaugti Lietuvą ir iš jos dar
bo žmonių syvus čiulpti.

Mes Rokiškio miesto ir aps
krities gyventojai. susirinkę 
šiandien 1920 m. spalių 3 d. 

6000 skaičiuje visi vienu balsu 
tariame.

1) Lenkam Varšuvos plėši
kam ir vidaus išdavikam pareiš 
kii<me, kad ugnimi ir kardu pa
stosime jų darbus su žeme su
lyginsime viską ir patys žūsi
me, bet gyvi pančių uždėti ne
leisime nei vienai musų žemės 
daliai:

2) Valdžios prašome nebeleis
ti savęs suvadžioti, bet griežtai 
imtis kardo, griežtomis priemo
nėmis prieš dvarininkus prašo
me baigti bežemių ir mažaže
mių varsą reikalaujccue tuč 
tuojau konfiskuoti tarnaujan
čių priešininkam dvarininkų 
turtą; prisižadame remti gyni
mo darbą turtu ir gyvybe. Val
džiai musų, tuose darbuose 
reiškiame visišką pasitikėjimą.

3) Kariuomenei musų, didvy
riškai ginančiu mus nuo lenkų, 
siunčiame palaiminimų. Moti
nos ir tevf»i įsako savo sunani 
“Neįsileiskite lenkų, nes netu
rėsite kur grįžti“.

4) Viso pasaulio darbo žmo
nėm dideliu balsu šaukiame: 
“gelbėkite, neleiskite mus .pra
ryti”.

Pasirašė susirinkimo įgalioti:
J. Macijauskai
Kun. Br. Bumša
K. šilinskis
VI. įnašas
Apol. Vicnožinskas, 
PaŠukinskas (Profesinės 
Sąjungos atst.)

-mu”, kur turi savotiškas ypaty- į 
bes.

Turim čia ne su plonu kak-1 
lu notarą (buv. vokiečių bur- 
ge ulin is te rį) ir ne su siaura 
gerkle “pristovą”, kuris su ba- 
jorgaliais į vieną dūdą pučia. 
O jau milicija tai tiek “narsi”, 
kad net ant miegančio žmo
gutis daro “atakas”, taip pa- j 
vyzdžiui rugsėjo 26 d. užpuolė 
miega A tį darbininką Deksnį Jo- į 
ną ir sumušė iki kraujo be jo- Į 
kios priežasties, atsivedus dar | 
su savim esantį po policijos prie j 
žiūra kriminalistą J. Ž.

Ponas “pristovas“ būdamas l 
pakviestu į vienas vestuves atė- ( 
jo “jsrdrožęs“ ir pradėjo nuo ■ 
svečių reikalui i pasus, bereika- | 
lingrč kabinėtis ir bučiuotis ir J 
1.1. Ponas “pristovas“ labai i 
stropiai daboja karo stovį, kad 
net su komendanto leidimais ■ 
nesiskaito ir išvaiko iš teatro 
publiką, kai jam nenusiunčia ■ 

bileto, bet kai nusiunčia, tai šok, J 
kiek nori. Vieną kartą Eitojus ■ 
‘smagiam pavidale” pragarsė
jęs čia milicijantas Vitališkas 
taipogi leido šokt virš nustaty
tos komendanto valandos. Mat 
Jam buvo smagu, nieko nepr* 
darysi — kaip monarchai, nori 
leidžia, nori neleidžia.

Tas viskas priguli nuo mili
cijos “malonės” ir nuo duoto 
jiem “gero žodžio”.

Jei kas musų apylinkėj pa
klaustų darbininko, kas tai yra 
profesinė sąjunga, tai jis prima
nytų, kad tai yra “Rymo pira- 
gas”. Dvaruose neša senąjį 

jungą, o ypač pas bajorgalius. 
Buvo užsimanė apie didesnę oę- 
dinariją, bet kaip ponai pagra
sino išmetimu, tai.ir nutilo. “O 
kur, girdi, prsidėsi, reik ken
tėt“ ir kenčia...

[“S-d.”]—Klajūnas.

KELME, Raseinių apskr.
Miestelis jau nuo senų laikų 

neturi bent kiek apsišvietusius 
jaunuomenės, o dėlto ir jokio 
progresinio judėjimo jame nė- 
rn. Žmonės klajoja, kaip snaus 
darni. Klebonas vedžioja už 
nosies visus, piešdamas savo 
“cnatlivas” draugijas, kaip an
tai: “Tretininkų”, “Blaivybės“, 
“Pavasarininkų” ir kitas, ant 
kurių paskelbė save “diktcito- 
r um”, kunigėlį gi paskyrė “in-

Valsčiaus valdyba ir taryba 
susidėjusi iš vien stambesniųjų 
ūkininkų, nes biednuomenės į 
taryba nerinko sakydami, kad 
nuo biedno nieko nepaimsi, o 
bagetas kad ir padarys kukį 
“šposą”, tai bus už ko nusitver
ti. Aptft to \val. valdyba atsi
žymi dar didelhi “formališku-

UKMERGĖS LAUKŲ DARBI
NINKŲ JUDĖJIMAS.

Rugpjūčio 22 <1. š. m. Ukmer
gėje “Aido” saloje 1 v. p. p. at
sibuvo Ukmergės apskr. dvarų 
ir sodžių lauko darbininkų pro
fesinės sąjungos narių visuot. 
susirinkimas. Susirinkiman at
vyko daugiau 1(M) narių. Die
notvarkė buvo sekanti: 1) pra
nešimas apie vaidybos darbuo
tę, 2) valdybos narių perrinki
mas, 3) skyrių organizavimas, 
4) švietimo reikalai ir 5) narių 
sumanymai. Susirinkimą vedė 
valdybos pirmininkas dr. J. Re
pukai tis. Į sekretorius visuot. 

susiu, pakviesta dr. Petronis. 
Sulig pirmininko prnnešiino iš 
senųjų vald. narių išstojo dr. 
Ūselis, karo mobilizuotas. Vi
suot. susirinkimo nutarta skai
čius valdybos narių padauginti 
dar dviem nariais. Į valdybą 
pririnkti: dr. E. Baroniene, dr. 
J. GezeviČius ir VI. Gurskis. 61 
balsu prieš 12 ir kitų susilaikiu
siųjų priimta skyriams organi
zuoti instrukcija Labai sklan
džiai atliko savo referatą dr. 
Baronienė švietimo reikalais. 
Išnešta rezoliucija, idant dva
ruose ir sodžiuose butų steigia
mos mokyklos darbininkų vai
kams. Visuot. sąjungos susi
rinkimas atsibuvo gyvas ir pa
sibaigus jam užsirašė dar 30
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Duokit Okulistui Pritaikinti - 
Akinius Jūsų A kinui

Dr. F. 0. Carter

Gerkle
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Vyrų "Perfecto” nauji marškiniai,
Vyrai ir vaikinai kurio reikalavote dabartinės ma
dos gerų marškinių, mos tikrai už
ganėdinsime su šiuo marškinių parin
kimu. Tai yra marškiniai puikus 
šilko dryžiais madras ir kitokių šil
kiniais dryžias, kurie atsakančiai pa
daryti vienas iš geriausių visos Ame-

■ rikos marškinių išdirbystSs. Miera 
12 iki 17 Va ant pardavimo ...........

Carr Melton
Overkotai, gerumas žinomas kiekvienam, ku
ris tik žino aukščiausia audimų laipsnį. Taip
gi “Patrick Duluth” di
deli kotai įeina į šį sky
rių. Kiekvienas overko- 
tas yra puikiausiu pavyz
džiu materijos, mados ir 
išdirbinio. Juodi, pilki, 
rudi ir žali spalvose. Mie
ra vvrams ir vaikams

Vyrų “Selecto” nauji marškiniai,
Kaina pamirštąma, kuomet atsikreipi prie marški
nių. Jei kaina paakstina, be abejonės gali pirkti 
marškinius šio skyriaus. Yra pada-1 
ryti iš puikiausio perkelio, koto ma
dos su francuziškaiš dubeltavais ran- 
kovgaliais ir didelis pasirinkimas nau
jų nideninių spalvų ir dryžių. Mie
ros nuo 12 iki 19. Tikrai nepaprasta 
kaina. Šiame išpardavime galima nu
sipirkti už ..................>.......................

Julius Namon
e

John Guzauskis

Generalis pardavė

jas No. 10.
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Generalis pardavė-
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"Com* out of bcatin talh."

OVERKOTŲ
IŠPARDAVIMAS

Paskutine diena pasekmingiausio overkotų išpardavimo kokios niekad nebuvo.
Tai yra pasekmingiausia, kadangi nepaprastos vertės dienose kainų nustatyme. Drapanos pa
daryta geriausių šalies dirbtuvių — augštos vėrtčs vilnonių ir geriausio išdirbimo — už didelį 
kainų numušimą. Jei nori pirkti overkotų, nepraleisk šios progos.

Visas vilnonis overkotas,

Ulster ir Chestcrfield mados, Puiki, šilta 
drapana su dideliu audri- /
niu kalnieriumi. Pukiau- r
šia tamsios mados. Taip- vi“ 
gi, aprubežiuotas skait
lius puikių “Patrick Du
luth”, Mankata”, talpinusi 
overkotai. Mieros 34 iki 
44, parsiduod^ tiktai už

Plaid Back
OverkJtai, puiki drapana padaryta iš minkš
tos vilnonės materijos feu gražiu dryžu šilki
niu pamušalu. Spalva, 
žalia, ruda ir pilka. Taip
gi senesnės mados juo
dų ir mėlynų kersey su 
aksomo kaloterium arba 
to pat audeklo. Visas ar
ba pusė pamušalo. Mie- 
ros vyrams ir vaikams už

jas No. 5.

/C-
1

Akis
Ausis
Risis

“L’atrick DulutH”
Overkotai, šalies reputacijos overkotai — Šie 
yra pagarsėję Northland “Patrick Duluth” ko
tai. Taipgi overkotai, 
žinomų geriausių Chica- 
gos išdirbėjų, talpinusi 
šiame skyriuje. Ulsters, 
ulsterettes ir chester- 
field madų. Augščiau- 
sios vertės. Mieros dėl 
vyrų ir vaikų tiktai už

Jūsų akĮs gal reikalauja gydy
mo, arba pritaikymo arinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą.

Aukso Filled $4, $5, $6, |7, $8, 
$9, $10.
Cysto aukso $6, $7, $8, $9, |10, 

|11, $12
Apsibuvęs ant State St. per 23 

metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso 

kias akių ligas. Išpjaunu tonsl- 
lus-

Franklin O. Carter, 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 6.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Specialia pirkinis, galimu daiktu nustatyti kainas ketų metų praeities.
Kurie yra susilaikę nuo pirkinio marškinių 4>er passtaruošiu# porą metu iš atžvilgio augštų kainu da
bar nereikia ilgiau laukti, šis išpardavimas reiškia nevien kainų žemumą negu kad pirmiau buvo bet 
vertes augštuiną, kaip kad buvome pripratę metyti vėliau marškinių išpardavimus. Paskyrimas ‘per
daug vertus minėti, kadangi mes nepaisome išpardavimo koliai parinkimas daug savyj talpina ir di
džiausio įvairumo. Pamatymas kibelių ant marškinių pats savaimi duosis Suprasti, kad augŠčiausios

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.

naujų narių. Darbininkai są
junga labai susidomėję. Atsi
darius įvairiose /vielose sąjun
gos skyriams, permatoma, jog 
sąjungos narių skaičlis pasidau
gins. Laimingos kloties jaunai 
Ukmergės k»uko darbininkų Są
jungai. ["S-d.”] — Kipras.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

’j P^siikos ir Turkiškas tas
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JONIŠKIS.

Čia pas mus gyvenimas labai 
apmiręs. Artinasi tamsios ru
dens naktys; prieš namie sėdin
tį, nėra čia nei klubo darbo žmo 
nėms, kur gedėtų susirinkti. 
Kad butų nors knygynas mums 
darbininkams kur galėtumėm 
gauti tinkamų knygučių pasi
skaityti. \

Yra kunigų vedama blaivi- 
inkų draugija. Jaunimo kuo- 
a, vėl vadas klerikaleo.
Alaus su degtine netrūksta. 

[“S-d.“] Užjatičiąs.

STPAIGHT
IO MELBA

atėjo.?' $'u.p7'enie \

1O* 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

I. LEWI5 C1GAR MFG.C0.NE»mNJ.
Largest Independent Cįar Factbnj in The World

VILKIJA.
Rugsėjo 26 d. čion buvo ati

dengimus vidurinės 1-klasės nuo 
kyklos. Tam įvykiui pagerbti 
mokytojai ir mokiniai surengė 
vakteą. Mokiniai vaidino “Miš 
kų karalių” ir “Paparčio žiedą”. 
Po vaidinimo mokiniai dekla
mavo. Po tam buvo šokiai. 
Vakaras gerai nusisekė; vaidi
nimas ir deklamacijos praėjo 
labtė gyvai ir publika, kurios

Kaip 
Žmogus 
Mąsto

Parašė James Allen
Vertė St. JBiežis

Turinys:
1. Mintis ir būdas
2. Minties pasekmė į ap

linkybes.
3. Minties įtekme į svei

katą.
4. Mintis ir tikslas.
5. Mintis — faktas nu

veikime.
6. Svajonės ir- idealai.
7. Rimtumas.

Daugeliui žmonių ši 
knygelė nurodė kelią į 
geresnį ir laimingesnį gy
venimą. Visi privalėtų 

. šią knygelę perskaityti.

Kaina tik 15c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

(Tąsa seka ant 6-to pu«lp.)
NEGERKITE 
“MŪNŠAINO”

Vyrų "Perfecto” nauji marškiniai, 1 I • % * • k % % > t w

augššiau negu paprasti marškiniai šiėje krūvoje 
Yra puikiausio madras audimo pirk
to madras ir kitų augštos vertės 
marškiniams audimu — kokių norė
jai pirkti tuzinais. Spalvos ir ma
dos rudeninės, naujausios ir žeminės. 
Miera nuo 12 iki 18. Tūli turi at
skirus pritinkančius rankovgalius, šia
me išpardavime už ............................

Vyrų “Perfecto” crepe šilko marškiniai
Vyrai dSvėjanti šilkinius marškinius, žino šių marš
kiniu vertę. Musų kaina tokia pigi, 
kaip kad geri madras marškiniai. Pa
daryti iš ekstro storo satin dryži 
crepe Šilko, didžiausiame pasirinki
me spalvuotų dryžių. Padarymas 
puikiausias. Miera 13’/a ik*i 17^. 
šiame didžiausiame musų išpardavi
me tiktai už .......................................

VAGIS
Parašė A. J. Karalius.

Apysaka paimta iš tikro gyveninio. Ji atvaizdina, 
kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau 
knygutę.

siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite

Puslapių 27.
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

W ■3EFSEnn«^ E HB ■■■■■■■ 
DATRIJOTIZMAS ■ 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis ■
I0WA STATE ■

SAVINGS BANK ■ 
Kapitalas ir Perviršis— Į 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. ■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■rf

NEGAUSI PIRKTI .
IIRINC NAUJŲ AKIŲ

Bet gali pagerint ty- 
FOh «v<4ką stovi-

Vartok Murinę Akių luti R Eito Gyduolę “ryte ir va
kare”. Užlaikyk akis čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygelės 
Akių Užlaikymo.

MURINĘ eye remedy co.,
9 East Ohio St., Chicago, 111.

Skausmus ir galimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vulzbaienklis uireg. 8. V. Pat. Ofiaa.

. DRAUGAS REIKALE

/S
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTA8
1821 So. Halsted St., Chtofo, UI. 

kampas 18th St.

Phone Canal 257

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.
Kiekvienas lietuvys ir lietu

vaite, 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.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Kas dedasi 
Lietuvoj.

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

buvo pilna salė, liko pilnai pa
tenkinta. Tas vakaras parodė, 
kad miestelis nors ir mažas ir 
ineligenli jos mažai turįs, bet 
kuomet yra noras ir pasiryži
mas- nuveikiami'* labai daug.

Kaip visur, taip ir čion visuo
menės gyvenime, kiek jisai reiš 
kiasi, jaučiasi dvi srovės — kle
rikalai ir socialistai. Klerikalai 
savo darbais jau nustojo įta
kos. Renkant į vietinių savivrJ- 
dvbii.i įstaigas atstovus laimi

]—Vii kietis.socialistai.

ŽEM. KALVARIJA.
Rugsėjo 27 <1. buvo krata pas 

Rot nėnų kaimo ūkininką Ja
nušką. buž tai jųjų bernas pla
tinąs netikusius raštus, bet nie
ko nerasta.

Vergiškumo dvasios 
auklėjimas.

Lietvos Steigiamojo Seimo 
narys M. Untulis rašo “Aušri
nėj” šitokią žinutę iš Telšių:

“Gimnazijos vedėjas kunigas 
Simaitis, valdžios prašomas, 
paskelbė mokiniams, kad esą 
reikia kelti kepurę komendan
tui. apskrities viršininkui, mili
cijos vadui, o taipgi ir visiems 
karininkams”.

Na, n®! Nei aršiausio carų 
despotizmo laikais to nebuvo. O 
Lietuva esanti dagi laisva 
mokratinė Respublika!

dė

Koperacija.
Ryšiai su Čeku-Slovakų 

rativais.
Lietuvos koperacijos atstovai

P. šalčius ir Baltrušdiis aplan-

kope-

mezgus prekybos ryšius su te
nykščiais koperativais.

Čekai sutinka duoti cukraus, 
stiklo ir manufaktūros, o iš mu
sų nori gauti javų, sėmenų odos.

Tokiu rvšiu užmezgimas bu
tų labai svarbu, nes kai kurias c » —

tumėme tokiu bildu gauti iš pir
mųjų rankų, o ne per vokiečių 
tarpininkus.

Čekų koperativai jau turi ry-

Jų sąjunga “Valnokupna Spo- 
lačnost” (Pragoję) šįmet jau 
turėjusi apie 600 mil. auk. apy-

Grįžusio Lietuvon Ame
rikiečio įspūdžiai.
[Iš laiško Drul Graičiunui]

Lietuvos kraštas atrodo su
naikintas, bet sodžiuje skurdo 
nematyt. Duonos žmonės šiaip 
taip pasirūpina, o su drapana 
sodiečio irgi daug nepabaidysi. 
Bet miestuose, nors jie nedide
li, yra nemaža skurdo.

Visuomeninis gyvenimas dar to negu Rusija. Mat čia visur < LatVlŲ-LietllVOS ginčai 
dėl sieny.gulima sakyt, nesutvarkytas. 

Mat intelektualių jiegų maža, 
ir toms reikia skirstytis į visas 
puses, tat nebeturi nei laiko nei 
jiegų daugeliui buinai reikalin
gų dalykų atlikti.

Kad ir daug kas butų taisyti
na, bet vargiai begu greitu lai
ku bus galima viską kaip rei
kiant pataisyti. Mat čionykš
čiai veikėjai, bent didžiuma jų, 
prisigėrę senosios rusų dvasios, 
rusų tvarkos papročiais. Ir to
dėl mums, amerikiečiams, vis
kas atrodo labai keistai. čia 
nėra to nusimanymo, kad laikas 
tai pinigas; čia visa ko miera tai 
formališkumas: kas geriau su
geba formališkumus atlikti, tai 
jau didelis žmogus. O jau po
niškumo tai ir Lenkijoj, turbut, 
nerasi daugiau. Kartą važiuoju 
į Šiaulius. Įeinu trečios klesos 
vagonan ir randu jauną vyrą. 
Kelinės sulopytos, bet ant ran
kų — pirštinaitės, nors ir tos 
jau stipriai pakiužusios. Rug- 
piučio menuo ir pusėtinai šilta, 
bet mano kaimynas visą laiką 
sėdi su pirštinaitėmis. Kai aš 
toks mužiko vaikas, tai nei ne
drįstu užkalbinti “poną”. Sė
dime abu pasipūtę. Bet štai va- 
gonan įeina trys kareiviai — ir
gi mužikų vaikai. Pradėjom su 
jais kalbėtis. Kareivių butą te
legrafo kuopos, jie važiavo kur 
ten taisyti telegrafo liniją. Ga
na sumanus, atrodė, vyrukai. 
Vienas jų žvilgterėjęs kartą ki
tą į musų pirštinuotą “ponaitį”, 
išsiraukė savo darbines piršti
nes ir ėmė ant rankų mausty
tas ir gėrėtis jomis. Kaimynas 
“ponaitis” suprato pašaipą ir 
ėmė tempti nuo rankų savasias 
“zamšines”. Vėliau paaiškėjo, 
kad tai buvo Kultūros ir švie
timo sekcijos keliaujantis atsto
vas. Stebėtis reikia, kokią kul
tūrą gali skleisti žmonėse toks 
“kultūrtregeris”. Matyt, piršti
naitės vasaros metu Lietuvoj 
yra žmogaus išminties ir svar
bumo žymė. Kaip tik kas nori 
atrodyti (ar būti) dideliu žmo
gum, visa, kas reikia daryt, tai 
įsigyt zamšines pirštinaites ir...

Higienos reikalai menkai pa
statyti; bet čia, regis, daug ru- 
goti nei negalima, nes kraštas 
vistik 
karo . 
arklių 
sai jų

Labai reikalingi butų Lietuvoj 
žmonės, mačiusieji daugiau svie-

stengiamasi 
easy 
tojaus sulauksim”.
ir pinigingas, išleisti tuktsantį 
kitą naujam dalykui, kad ir da 
taip naudingam, nelabai skubi
nasi. Socialės higienos reikalas 
ypač Čia labai jaučiamas, bet tai 
naujas Lietuvoj dalykas, ir nėra 
kam sumaningai ir prideramai 
tuo

gyvent “take-it- 
kaip-nors vis tik ry- 

0 jei kas re su Latvių vynausyne iš
spręsi ginčijamus Lietuvos ir 
Latvijos sienos klausimus tre
čiųjų teismo būdu. Pačios su

rūpintis. — R. Ad.

Del rekvizicijų

Vienas opių klausimų yra re
kvizicijos. Gal nėra tos vietos, 
kur nesiskųstų dėl jų. Iš visų 
skundų, kurių gauna Šeinio So
cialdemokratų Frakcija, maty
ti, kad jos dažnai dedamos be 
nuovokos ir imamos be tvar
kos.

Ištirti tam klausimui atstovas 
Požėla kreipėsi į suėmimo ko
mitetus ir žemės ūkio įgalioti
nius. Iš komitetų reikalauja
ma šių žinių:

1) Kiek yra apskrityje aria
mos ir bendros žemės*

2) Kokia norma rekvizicijos 
dalykų paskirta nuo dešimti
nės?

3) Kas paskyrė tą normą; 
centro valdžia, ar apskrities sa-

1) Kiek apskrityje turėjo bu- 
visokių produktų suimta?
5) Kiek ištikrųjų yra suimta?
6) Kiek, ir pas ką pasiliko 

nesuimta?
7) Kas daroma, norint baig- 
imti?
Šitos žinios turėtų nušviesti

rekvizicijų padėtį įvairiose vie
tose. Kaip atsiliepė jos įl žemės 
ūkio reikalus, tas žinias turi su-

ti

ti

stipriai nukentėjęs nuo 
Nors duonos jau yra, bet 
stoka, rinkoj beveik vi- 
nėra.

tent:
1) Koks šįmet javų derlius 

ūkiuose?
2) Kokios pavienių ūkių gru

dų išlaidos, būtent:
a) sėklai',
b) gyvulių užlaikymui,
c) maistui: šeimynai, darbi

ninkams ir 1.1.
3) Kiek lieka grudų ūkyje?
I) Kiek iš tų liekanų reikės 

atiduoti grudų 1920—1921 m. 
rekvizicijai?

5) Kaip pernykščių 1919— 
1920 m. rekvizicija atsiliepė į 
žemės tikins:

a) stambiuosius,
b) vidutinius,
c) mažažemius?
6) Ar valstybės ūkiai duoda 

rekvizicijas ir kiek? [“S-d.”],

SAMUEL KULVINSKY
8915 Commercial Avė., 

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

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

Tol.: So. Chicago 1494.

Kainos Visų Siūty ir Overkotų Numuštos

nos pusės interesus (karo stra
tegijos, ekonomijos ir susisie
kimo), bei vietos gyventojų in
teresus. Ji gi'ili daryti tokius 
žingsnius, kurie jai rodysis rei
kalingi, reikalaujainiein įrody
mams gauti, kad prieiti prie tei-

tarties tarp Lietuvos ir Latvijos singo nusprendimo. Ta sąly
ga, kad ruožtuose, kur bus nu
spręsta plebiscitą daryti, butų 
veikiama sulyg komisijos pri
imtomis taisyklėmis, tikslu taip 
neutralizuoti adminislradijrt 
kad sektųsi išvengti perdi dėlės 
bet kurios pusės įtakos į liečia
moje srity plebiscite dalyvau
jančius gyventojus.

Į 4) Abi vyriausybės sumokės 
komisijos išlaidas lygiomis da
limis.

5) ši sutartis privalo būti 
abiejų Vyriausybių rathfikuota 
per 14 dienų po pasirašymo die
nos.

Lietuvos Vyriausybės vardu 
pasirašo: 1) Naruševičius. 2) 
Zaunius.

Latvijos Vyriausybės vardu 
pasirašo: 1) Mejcrovičius, 2)

Ballodis.
Britanijos Komisaro para

šas: Tallents.
Ryga rugsėjo 28 d. 1920 m.

1) Abi Vyriausybės sutinka 
ginčijamų tarp jų teritorijų sie
nos dalių nusprendimą, ir tie
siog iš to nusprendimo kylan
čių klausinių išrišimą pavesti 
bendrai komisijai, susidedančiai 
iš dviejų kiekvienos Vyriausy
bės paskirtų narių ir pirminin
ko, kuris bus Britų komisaras I 
arba jam nebegalint veikti, Bri
tų valstybės pilietis, dėl kurio 
abi pusės bendrai susitars.

2) Kiek galima, visi tos ko
misijos laikantis šios sutarties, 
šrištduii klausimai, bus abiejų 
šalių atstovų sutartiniai spren
džiami: nesusitaikius kuriuo 
nors punktų, pirmininko nu
sprendimas bus galutinas ir bus 
abiejų (vyriausybių ištikimai 
priimtas.

3) Eidama prie nusprendi
mo, komisija kreips domės į et
nografijos ir istorijos principus 
ir valstybės—politikos kiekvic-

J. G. Dailydis 
lietuvis 

pardavėjas

Užsiganėdi- 
nimą užtik

riname.

VELTUI. REVOLVERIS AUTOMATIŠKAME PEILY J. VELTUI.
Gal tamista nematei nei girdėjai šį naudingą išra

dimą. Tai yra peilis su 22 kalibro revolveriu viduryj. \ 
labai gražiai padarytas ir toks mažas, kad gali nešioti 
brusloto kišeniuje. Šito peilio gelaššė tokia, kad gali 

skusti ganėtinai kietą barzdą, 
šovimui įrankis yra taip sujung
tas, kad niekas negali pasakyti, 
kad tai revolveris. Jo viršai 
nikeliniai. Yra geriausiu ap
saugos įrankiu nuo blogų žmo
nių ant visados. Reguliarė 
kaina šio automatiško peilio- 
revolverio taip augšta, kaip 
$6.75, bet mes nusprendėme 
duoti visiškai dykai. Tik per 
šį mėnesį. Taip-gi dykai gva- 
rantuotą, laikrodžiui tetėžėlį 
paauksuotą, kurį mylėsi ir ku
rio kaina mažiausiai $2.00.

Pasarga: — Kiekvienas gaus 
du daiktu veltui, kuris tik pri
sius užsakymą ant paauksuoto 
laikrodėlio, .kurį matote augš- 
Čiau j Trisdešimts dienų. Lai
krodžio saizas 12, turis Ameri
konišką išdirbimą ir tikrai 7 
akmenų.

Tai yra parankus ir artistiškai išmargintas kaip kad matomąs ąnt 
paveikslo. Viršai dubeltavo storumo ir gvarantuotas ant 20 metų. Ma
žiausia jo vertė $20, bet mes prduosime tik per šį mėnesį tik už dirbtuvės 
kainą $13.95. Pilnas užtikrinimas išsiunčiamas su kiekvienu laikrodžiu. 
Todėl, mes patariame pasinaudot šiuo pasiųlymu, kuris niekuomet nebuvo 
ir gal daugiau nebus. Nelauk rytojaus, nes gali būti per vėlu. Nesiųsk 
iš kalno pinigų, bet iškirpk šį pagarsinimą ir prisiųsk 35 centus stampoms 
už persiuntimą ,o likusią dalį užsimokėsi, kada krasa atneš siuntinį. Kiek
vienas dalykas gvarantuotas. Mes duosime $25 kuris faktiškai prirodys, 
kad šie daiktai neverti prašomos kainos už juos. Atšilkime neužsiganėdi- 
nimo, tavo pinigai bus grąžinami. Gyvenanti už rubežių Suv. Vastijų 
malonės prisiųsti pilną sumą pinigų su užsakymu, lodei, kad geras bar- 
genas, rašykite tuojaus pas:

The Union Watch Co., 748 N. Robey S t.. Dcpt. 304, Chicago, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

A CLOTMING>. H O ŪSE 7

Milwaukee ir Ashland Avės

Atdara
Subatų 

vakarais

pardavėjai

Chicago Didžiausios Ver tęs
Ryto — Chicagos didžiausia — “ui vidurmiesčio” — dra
panų ir čeveryky krautuve.

VAIKAMS 2 KELINIŲ SIUTAI
i

1

g s ‘
><■

Tas apsimokės tamistai, apsilankyti ryto j Continental ir išsi
rinkti sau žiemines drapanas, čeverykus, kepures, kitas smulk
menas — mes gvarantuojame tamistai kaipo žemiausias kainas 
Chicagoje, ant geriausių tavorų. Musų jau nustatytos žemos kai
nos, bus ant daugelio dalykų ant Subatos išpardavimo.

Subatoj Specialiai Vyry ir Vaiky

Siutai ir Overkautai
Čysto vilnono — gražaus pasiuvimo — naujos 1920 mados —- vė
liausių spalvų — didžiausia įvairumo drapanų —- pasiutu siutu 
ir overkotų visokiose mierose — 32 iki 48 — reguliariai, duži, pa
laidi, ilgi — pirmesnes Continental kainos buvo iki $55 (Reiškia 
$60 iki $70 kainavo kitur) — Subatoj pasirinkimas už —

$39.50

Specialiai Subatoj

VAIKAMS OVERKOTAI

Nebiją vandenio — visi odos — tvirtai padaryti 
— sutaupymui ryto po $2 iki $3 pora.
Miera 11 iki 13¥s — Miera 1 iki 6 — ant 
ant pardavimo C/į pardavimo ryto ffC 
ryto po tktai po

(nuo 6 iki 16 metų) — šilti, parankus iš cheviots 
maišyto, ir gražus overkotai; gerai pamušti; ge
ro darbo; daug puikiausių modelių;, panašus ko
tai parsiduoda vidurmiesčio krautuvėse po $20 ir 
$25; subatoj ant pardavimo C1C A A 
tiktai po I Q.UU

(nuo 7 iki 18 metų) — gerai padarytos. — gerų 
petrinų cheviot ir kašmiero; kelinės pilnai pa
muštos; su arba be diržo. Motinos, štai siutas 
vertės, kurį negalite praleisti; pilnai $20 ir 
$22.5'0 vertės; subatoj parsiduos C* 4 C A A 
tiktai už .

Puikus rankų darbo 
Siutai ir Overkotai

Vyrams ir vaikams regularė 
$65, $75, $85 vertės-r- čystų vil
nų audimo — patyrusių kriau
čių darbo — daug šilkiniais pa
mušalais — puikiausi siutai ga
minami Chicagoje ryto už $so

Vaikams
2 kelinių siutai

Continantal specialiai — čystų 
vilnų — gražių madų — single 
ir double breasted modelių — 
Chicagos didžiausias 2 kelinių 

-siutas specialiai — ryto už —

$35
Mes numažinome kainas nuo kelnių, 
siutų ir overkotų ir kiekieno dviejų 
kelnių siutų visoje krautuvėje, pasių- 
linime
$40.00 siutas ir overkotas už 530.00 
$50.00 siutas ir overkotas už S40.00 
$60.00 siutas ir overkotas už $50.00

Šisai yra “bona fide” ir tikras kainų nu- 
mušimas, kas reiškia didelius mums nuo
stolius, ir atsižvelgiant apystovių ir dabar
tinio oro, ir kad turime daugybę tavoro ant 
rankų.

1800—1808 Blue Island Avė

V-

Atdara Utarninkų Ketvergų ir Subatų 
vakarais

Atdara nedėldieniais iki piet

Specialiai Subatoj 
MOTERŲ AUGŠTI ČEVERYKAI

Visokioj micros — 2 ¥2 iki 8 — 
padaryti iš juodos ir rudos ver
šio odos — siauri ir vidutinio 
pločio pirštams — militariški 
ir vidutiniai augšti kulnis — 
taipgi prancūziškos odos kulnis 
— Goodyear apsiųtais kraštais, 
geriausi $9 ir $10 čeverykai 
— Continental Subatoj 
pora tik

$6
VAIKŲ AUGšTAIS AULAIS 

ČEVERYKAI



PČtnyęia, LapkrL 5 d., 1920

Lialuviu Bateliuose
CICERO~

Nedėlioj, spalių 31 d., vaka
re, bažnytinėj svetainėj, buvo 
vaidinama drama “Nastutė“.
Atvaidinta neblogai. P-nia 

Laurai t ienč Nastutės rolėje ga
na puikiai dainavo, tik vietomis 
pertankiai kalbėjo. Viršaičio 
rolę p. K. Andrėj imas gana ge
rai atvaidino. Jo kalba buvo 
garsi, balsas geras ir tvirtas dai 
nuojant. Darbininkams vaidi
nant pritarė K. Bičiūno orkes
trą.

Publika, kurios buvo pilna 
svetainė, užsilaikė labai ramiai.

— Svetys.

“MAŽOJO BALIOTO” BALSA
VIMO DAVINIAI.

Pereitų ularniniką chieagio- 
čiai be rinkimų prezidento, val
stijos ir pavieto viršininkų ir 
miesto teisėjų, dpi’ balsavo ke
liuose kituose .pasiūlymuose: 
kas vasarą pavaryti laikrodžius, 
pana kinti privatinius bankus ir 
padalinti miestą į 50 wardų. 
Jai buvo taip vadinamas “ma
žasis balnotas”. Gautosios ne
pilnos žinios rodo, kad sekami 
ims balsavimo daviniai:

Pavarimas laikrodžių priimtas.
Nors trinksta žinių iš kdlių 

šimtų pi'ecinktų, bet išrodo, kad 
dienos šviesos ta upinio pasiū
lymas tapo priimtas didžiuma 
balsų. Taigi nuo dabar kas va
sara laikrodžiai bus pavaromi 
priekyn vieną valandą, kaip tas 
buvo daroma per |>astaruosius 
dvieju# metus. Tik tokis pava
rimas laikrodžių kas vasarą nuo 
dabar pasiliks įstatymu ir bus 
pildomas kol jis vėl nebus at
šauktas Visuotinu gyventojų 
balsavimu.

Priedas, pr^e įstatymų apie 
bankils, panaikinantis privati
nius bankus, Chieagoje lajpo 
priimtas didžiuma balsų.

Miestas bus padalintas į 50 
wardų.

. L.Kai]) išrodo, įnešimas per- 
* tvarkyti miesto \vardus ir pa
dalinti jį į 50 wardų, tapo pri- 

‘ imtas nedidele didžiuma balsų. 
Taipjau didele didžiuma balsų 
priimta, kad aldermanai butų 
renkami dviems metas, o ne ke
turiems.

Adv. Kleofas Jurgelionis. dėtu# namus ir kad darbas ne
būtų trukdomas streikais išga
vimui daugiau kyšių. Darbi
ninkai irgi buvo tos tarybos vir
šininkų išnaudojami ir turėjo 
duoti jiems kyšių, jei norėda
vo dirbti. Streikuose, kurie 
nuolatos būdavo skelbiami vien 
viršininkų naudai, irgi nukentė
davo tik darbininkai. Tad ar 
stebėtina, kad tokie veršininkai' 
dar sykį pasitarnavo kontrak- 
toriais

DUODAME 25% 
Tikrų 

DEIMANTU

IESU*’;« w S* • ®
T. Pullman 5432

AKUSERKA
A, SHUSHO

Tunu patyrinu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. SUte Str.

Chicago, III.

Dabar miestas yra padalinta 
į 35 wardus ir kiekviename war 
de renkama po du aldermanus 
2 metams kiekvieną. Prie da
bartinio sutvarkymo kasmet 
renkama po 1 aldermaną iš 
tvanlos, taip kati puse miesto 
tarybos kasmet persimaino. Su
lig priimtu naujuoju persitvar
komu, miestas bus padalintas j 
50 wardų ir iš kiekvienos var
dus bus renkama tik ]K) 1 al
dermaną dviems metams. Taip
jau miesto klerkas ir miesto iž
dininkas bus renkami ketu
riems metams.

Padalinti miestą į 50 vardų 
jau buvo balsuojama pereitais 
metais, ‘bet įnešimas tada tapo 
atmesta didHe didžiuma bal-

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto;T iki 4 po 
piet. , 6 iki 9 vilkėje () 

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

Kampas 18 ir Halsted St.
✓

Tel.: Y’ards 6666 
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

sų.
Kinkiniai į miesto tarybą bus, 

kaip pernai tapo gyventojų nu
balsuota, nepartiniai t. y. ne 
partijos statys kandidatus, bet 
kandidaai bus pastatomi peti
cijomis. Gavęs absoliutę didžiu
mą balsų išrenkamas alderma
nu. Jei laike nominacijos (pri- 
mary) nė vienas kandidatų ne
gautų absoliute# didžiumos, du 
daugiausiai gavę balsų kandi
datai bus perbalsuojami regu
liariuose rinkiniuose.

Taipjau pareitą utarninką ta 
po nubalsuota autorizuoti išlei
dimą bonų už $1.250,000 Lin
coln parko ir kitiems pagerini
mams.

fiviesą Ir pajiegą suvedame i senus Ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Čash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini liet n vii Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n c.
A. BARTKUS. Prf«.

1119 W. Cth St. Tel. Boolevard 1892. Chicago, III.

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

Tel. Monroe 2804 , j | J

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

1115 MILVV’AUKEE AVĖ. CHICAGO.
.......................................................... ................. ■

-------------------- . . ■■■! . JĮ,;. I ■ 'I 'I.Į.'.S.lLi.'JJ I.L1.”

Praeito mėnesio 13 d. drg. Kl. Jurgelioniui tapo išduota 
advokato “laisnis.” Teisių mokslą jisai pabaigė pereitais me
tais ir išlaikė valstybinius kvotimus birželio mėnesyje 1916 
metais, bet dėl “politinės neištikimybės’’ leidimas užsiimti 
advoklato praktika jam buvo sulaikytas daugiau kaip metus 
laiko.

Kl. Jurgelionis yra “Naujienų’’ biznio vedėjas ir žyliu us 
rašytojas bei visuomenės darbuotojas.

Išvažiuoja Lietuvon.
Kiauše State Bank, 1341 

MilAvaukee Avė. atstovas Paul 
Bosenhouse ateinantį nedėldic- 
nį, lapkričio 7 d. išvažiuoja į 
Lietuvą, kur jis aplankys Kau
ną, Šiaulius, Košedarus, Mažei
kius ir kitus didesnius*Lietuvos 
miestelius. Tikslas keliones 
dar geriau sutvarkyti pinigų 
siuntimą Lietuvon ir užmegšti 
artimesnius ryšius su Lietuvos 
ekonominiu gyvenimu.

Banko atstovas . Bosenhouse 
apsiima* asmeniniai nuvežti 
Lietuvon bankui įdotus parvež-1 
ti pinigus ir atiduoti juos tiesiai j 
į rankas žmonėms, kurioms tie! 
pinigai skiriami. Bankas už jį 
ir už pinigus pilnai gvarantuo- 
ja.

Bosenhouse tikisi išbūti Lie
tuvoje tris mėnesius. — J.

Didžiausias negirdėtas burgenas

, Miesto Kalba
Stebuklingas deimantų 

išpardavimas
Rtfl. PrtM Prlce Nomon

<1,000 Lbs# 25% off $750.00
750 aa 44 562.50
500 aa 41 44 S76.00
350 •a 4< 44 262.50
300 aa H 44 225.00
250 ii 44 44 187.50
200 ii 44 44 150.60
150 H 44 44 z 112.50
100 U 44 75.00
75 • a 44 57.SO
50 a ii 44 S7.SO
25 ii ii ii 18.2S

Visiems pasiekiamas deimantas už 
kainas, kurių pirmiau nebuvo.

Nepirk deimantų, koliai nepamatysi 
kokius mes siūlome.

;.ę lpžin apsodyti pinigai atgal ir 
iišrnaiųome gvarancijos certifika- 

tus su kiekvienu pardavimu.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE 8TRKKT 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Bubėtomis: 9 iki 1 po piet# 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
E#zaniiawoJ« Abatrakt 

perkant
arba parduodant namu, lotą arba 
tutiną ir dirbu visokius 1 ^gališ
kus Dokumentus, .Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygą. 

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

Viršum MetrojMilitan State Ban
ko*, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.
----------------------- --------- ...----

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUftERKA 
igusi Aku

šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir

Socialistų balsai Chieagoje.

SočiaiIstų balsai Chieagoje ' 
žymiai paūgėjo. Dar nėra ga
lutinai žinoma, kiek socialis

tai gavo balsų Chieagoje, ka
dangi dar negauta žini iŠ 321. 
dangi dar negauta7 žinių iš 321 
precinktus už Debsą paduotai 
37,-įo l halsai. Coo'k pavieto t 
miesteliuose (neskaitant Chi- 
cagos) Debsas gavo 3,043 bal
sus. Galima tad tikėtis, kad 
socialistai Cook paviete gavo 
apie 50,000 balsų. Niokuriuo- 
se precinktuose socialistai gavo 
net daugiau balsų ir už demo
kratų Cioxą.

Farmerių-Darbo partijos kan 
didatas Christeusen Chieagoje 
gavo visai mažai balsų —■ vos 
3,131 balsus (atėmus nesuskai
tytus 231 precinktus), o Cook 
pavieto miesteliuose 616 hal

sus.
Socialistų kandidatas j guber 

natorius, Lafin, Chieagoje (ne
skaitant 328 prccinktų) gavo 
26,161 baisų ir aipielinkės mies
tukuose 2,411. Farmerių-Dar
bo partijos kandidatas John 11. 
VValker gavo Chieagoje (irgi ne 
skaitant 328 preciiiktų) 2,112 
balsų, o miesteliuose. 552 bal
sus.

Socialistų partijos sakertfo- 
riiis Otto Branstctter tikisi, kad 
visoje šalyje už Debsą yra pa
duota virš 2,500,000 balsų.

jokių streikų iki gegužės 1, 1922 
ir tuo pačiu laiku iki pasibaigi
mui šio kontrakto nereikalauti 
jokio pakelinio algds. Kartu 
duota k) m trak toriam s pilniau
sia teisė pašalinti visus jiems 
netinkamus dadblninkus ir ta
ryba už tokius pašalintus dar
bininku,s nė nebandys užsistoti, 
'taigi kontraktoriai dabar, ne
sibijodami ntreiko, galės ką tik 
norės daryti su darlnhinkais, o' 
darbininkai galės tik nusilenkti, 
bijodamies likti pašalintais iš 
darbo.

Ką pasakys į tai patįs darbi
ninkai ir jų unijos, kurios pra
klauso prie tos tarybos, dar ne
žinia. Bet ta taryba jau no pir
mą sykį taip pasielgia su darbi
ninkais. Kada šiemet streikavo 
namų budavotojai ir samdyjo- 
jai su medžiagų fabrikantMš 
buvo paskelbę net lokautą, vi
są tą laiką taryba ėjo išvien su 
kontraktoriais ir dėjo visas pa
stangas, kad darbininkų strei
ką sulaužius: Jai tas tada ne
pasisekė, nes darbininkai tvir
tai laikėsi i!r nepaisė, jokių tos 
tarybos paliepimų ar grasini
mu. Dadblininkai tada laimė
jo, bet dabar taryba vėl juos 
išdavė, ir nudarė tokį kontraktą 
su samdytojais, kuris tik sam
dytojams yra naudilngas, o 
darbininkus pada^) 'betoisįiajs. 

O betgi ta taryba susideda iš 
darbininkų unijų ir neva atsto
vauja darbininkus.

“KuniŲ-istės”
Sustojau ant Girard ir Wa- 

bansia gatvių kampo ir dairau
si. Liuosybės svetaine da už
daryta, per anksti atėjau.

Besižvalgant ateina dvi mote
rėlės. Girdžiu kalbasi apie, šių 
dienų nuotikius, apie savo 29 
kuopą.

Matyt, tai neprastos, o virši
ninkės. Visa jos taip supranta 
kai]) ant delno. Bet daugiau
sia tai komunizmą.

Suklausau
— Na ka tu sakai, drauge, ka-

✓ ■■ ■ ■ - ... , ... —..Į . , - .... . .į.

(Seka ant 8Jo pnslp.) *

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. VViegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki j 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, Į 
3325 So. Halsted SU Chicago .

.... .................... . ..................i iMimni -■ . ..... .............. m—...........  .......... ..........

DIDELIS LIETUVIŲ
* SUSIRINKIMAS

Naujos rųSies rankoms išpuoštas.
ORENČK) ŽIEDAS

Laimingo apsivedimo žiedas 
Geriausias, koki gali padaryti 
Musų žemiausi kaina, kaip galima 

Išsirink balto, žalio, geltono P" 
arba čystu Tiffony rųšies, 
Jeffrey’s rankų .darbo be siųlj žie
dų, kuris yra ant išmėginimo per* 
38 metus. Užtikrintos reguliarės 
$10 vertės.
Jei turėtum ir pinigų kalvę, nega- 

liitum geresnio žiedo pirkti.
Pardavojama su garbe nuo 1882.

SVARBU LIETUVIAMS!!! 
Prakalbų Maršrutas.

Gerbiami Vientaučiai: —
Pradedant su šią diena, A- 

merikbs1 ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės kolo
nijoje. Bus aiškinama tikslas 
ir reikalingumas linų ir Vil
nių išdirbimo patiems lietu
viams, kol svetimi tos pra- 
monijos dar neužgriebė. Da
lykas užinteresuos visus 
tuos, kurie yra Lietuviai. 
Kas jaučiasi Lietuviu, tegul 
ateina.

I merginoms.
8113 S. Halsted St., Chicago, III. 

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

5 Daktarai
J. LEBOVITZ, M. D.

dirbęs per trejetą metų ligoni
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių Šiuo adresui

3501 So. Halsted St
Kampas 85-tos gatvis

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 yal. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas narnų: Austin 2098.

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-ios gatvis

Telefonas: Drover 7042

(KHSRKDBilBiNniMMIlHHSaKien
Telephone Yards 1532

“ DR. J. KULIS ;
■ LIETUVIS
N GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M

Gydo visokias ligas moterų, vai- ■ 
” kų ir vyrų. Specialiai gydo liną- j 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

PI 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Nušovė saliuninką.

Edward Carney, sali liniukas 
prie 4221 S. Wells St., tapo nu
šautas vakar lauke prie savo 
durų. Nušovė jį L. Foley, 714 
W. 48 St., su .kuriuo jis gere ir 
susipyko, ir išėjo lankant “pa
simušti”. Foley areštuotas.

Namų budavotojų kontraktorių
• laimėjimas.

Dvi! savaiti atgal namų buda- 
vojimo kontraktoriai pradėjo 
tarybas su atgaleiviška namų 
budavotojų unijų taryba ir ap- 
laikė svarbią pergalę ant orga
nizuotų namų budavotojų.

Kraštutinių atgaleivių vadon 
vaujama taryba pasirašė su 
kantra k toriai s naują sutartį, su > 
l'g kurios prisižadama nekelti

Kodėl taip dedasi namų bu
davotojų unijose? Tose unijo
se yra įsiviešpatavęs graftas, 
dauguma viršininkų pirmiau
sia žiuri savo naudosi, kuomet 
darbininkai negali nė. žodžio iš
tarti prieš savo tokius vilrši- 
ninkus. Tie viršininkai, kada 
jiem naudinga, moka labai pui
kiai sugyventi su kontrakto- 
riais ir be jokid reikalo skelbti 
streikus, kada jie mato progą 
pasipelnyti. Keli tų unijų vir
šininkai ir kalėj)man buvo pa
tekę už savo tokius darbus.

Ir tai dedasi netik Chieagoje, 
bet ir kituose nuėstuose. Šio
mis dienomis išėjo aikštėn, kad 
New Yorke tūli kontraktoriai 
yra užmokėję net po $25000 na
mų budavotojų tarybos prezi
dentui, norėdami, kad butų leis 
ta jiems užbaigti Ibudavoti pra

p. J. J. Elias svetainėje, 4600 South 
Wood St., Chicago, 7:30 vai. vakare. 
Panedėlio, Lapkričio-Nov. 8 dieng. Vi
si lietuviai ir lietuvaitės neatbūtinai 
turit ateiti, nes telegramai iš Lietu
vos bus .■-kaitomi, ir bus svarstomi 
svarbus dalykai, kas link Lietuvos 
liousybės ir jos padėjimo

Kviečia komisija
L. N. S*. S.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 h 
daugiau.

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

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

S. GORDON,
* 1415 So. Halsted Str.

Pėtnyčioje, Lapkr. 5 d., J. J. 
Elias Svet., Town 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 Hou 
ston Avė., South Chicago.

Seredojc, 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.)

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutų.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Tel. Austin 787
DR. MARY A 

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

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRY8 

LIETUVIS DANTISTAS 
2201 W 22nd & So. Lcavitt St# 

CHICAGO.
Valandos) 9;30 ryto iki dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lfetuvys Dantistai
10801 S. Midiigan A v., Roieland

Valandos: 9 iki 9 vakar#
---- --------

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantiojame

i Kalbame visas Europiškafi kalbas. 
: 3804 So. Kedzie Avė., Chijcugo, IU. 
s Arti ."8-th Stree
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Pėtnyčia, Lapkr. 5 d., 1920

da aš buvau katalikė, tai vis 
troškau pamatyti popiežių, o 
dabar, persimainius mano nuo
monei, pasidariau labai karšta 
šalininkė Lenino ir Strockio. 
Dažnai ir sapne aš juodu sap
nuoju. Kaq) palbundu, tai, ro
dos, net ant širdies darosi sal
du. O. kad galėčia lėkti, tai 
lėkčiau pamatyti juos.

Kita vėl:
Tai tiesa, drauge, tas Leni

nas ir Trockis, tikrai verti gar
bės vyrai. Žiūrėk, kaip jiedu su
triuškino tuos buržujus. Kaip 
tiktai paėmė valdžią į savo ran
kas, — kaip bematant, visų gy
ventojų akys nušvito. Mat dak
tarai, advokatai, profesoriai ir 
redaktoriai buvo pristatyti prie

588 
589 
598 
594 
595 
597 
598 
599 
C00 
601 
610 
613 
616 
617 
622 
623 
625 
626 
631 
638 
639 
641 
642 
644 
648

Liuteka Juzupas 
Lukosaiciui Jonui 
Marcinkus Antanas (2) 
Maslaukas A 
Matuzevicius Antonas 
Mažeika Chirle 
Miksiute Apalionija 
Mikulenas Johan 
Mikulskiv Antanui 

Mikus Anton 
Mykulskis Antanas 
Numeikai Valerijonui 
Pagojate Ona 
Pautvais A 
Plekavicene Pranciška 
Plerpa Jakubas, 
Poszke\vicze Antonas 
Poukszta Michalu 
Rimkuno Stasis 
Ruzella Wladislavas 
Rypkevici T 2 
Sabonaitis Joe 
Salitrienė Hertha 
Samu lenas A 
Sprogis Jakob

Klaidos pataisymas.

Lietuvių Ex-kareivių Independent 
Society 2 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkr. 6, 7:30 v. v. 731 W. 18 
gatvė. Gerbiami kareiviai malonėki
te atsilankyti visi. Ateidami atsi
veskite nauji! narių, nes priimami vi
si lietuviai be skirtumo tikėjimo ir 
partijų, nuo 18 iki 45 metų amžiaus.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticija “Darbininko likimas” įvyks* 
pėtnyčioj, lapkr. 5 d., 7:30 v. v. Mil
dos svetainėj, ant trečių lubų. Lošė
jai, kurie prisižadejot lošt, malonėkit 
visi atvykti paskirtu laiku.

— Komitetas.

6P. P. D. Unijos mėnesinis susirinki
mas bus subatoje, lapkr. 6/1., Aušros 
svetainėje, 3001 So. Halysted St. Vi
si nariai butiunai atvykite, yra svar
bių reikalų aptaili. — Valdyba.

PRANEŠIMAI
S. L A. 226 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, lapkr. 7 <1., 1:30 v. po piet, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų. — A. Martišius, sekr.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo susirinkimas bus pėtny
čioj, lapkr. 5, kaip 8 v. v. J. Marazo 
svet., 1500 S. 49 Avė. Visi kliubie- 
čiąi prašomi atvykti, nes turime svar
bių reikalų. — A. Liutkus, Rašt.

P a j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpo 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

ir

REIKIA DARBININKŲ
. VYRŲ

____ PARDAVIMUI
PARSIDUODA gražus saliunas, 

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

2900 Normai Avė., 
Kampas 29os gatvės.

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA kriaučių Shopa, se
nų ir naujų darbų, lietuvių apgyven
to j vietoj. Biznis išdirbtas per dau
geli metų. Prfrdavimo, savininkas iš
važiuoja į Lietuvą.

A. J. GARSHKA, 
1410 So. 49th Ct., Cicero, III.

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

RAKANDAI

Italijoj ir kad tik

norėjo 
“Gara- 
jis ne- 
Matvsi

dirbo, tai pamatė kas yra dar
bas ir darbininko gyvenimas; ta 
da jau juos nereikėjo kalbinti 
kad prisirašytų j komunistų par 
tiją, prašėsi patįs, kad tik pri
imtų, Aną dieną ir Bimba šitą 
aiškino.

Pirmoji:
biskį, tai butų įvykęs komuniz 
msa. Darbininkai visi 
komunizmo, bet per tą 
goną“. nebu\x) galima, 
dahido perversmo.
drauge, jeigu tik mes taip veik
sim. kaip iki šiol kad veikėm, 
tai čionai tuoj užviešpataus ki
ta tvarka. Kaip girdėti, kiti ir 
savo forničius parsidavė. Bet 
ir teisybė, aš ir parduočiau sa
vo forničius, kad tik p rkikas 
pasitaikytų. Už dienos kitos 
galim susilaukti “leveriucijos”, 
tada, drauge, bus viskas uždy- 
ką. Dabartinius gerinus par
duoti, nes suirutės laiku, galt 
da sulaužyti, o pinigus įsidėjai 
į kišenių ir esi ramus.

Antroji:—Sakysiu drauge, 
kad ne tie smalaviriai, kaip Ju
kelis sakydavo, tai gal seniai 
butų buvus permaina šioj ša
lyj, bet sunku sukelti revoliuci
ją per juos.

Pirmoji:- Matai drauge, kaip 
mus 29 kuopa apsivalė nuo tų 
socialpatriočių, tai net smagu. 
Nors jos buvo gabesnės ir mo- 
kvtesnės, mokėja rašyti ir skai

nesvarbu komunizmo tvarkoj.
Antroji:—Komunizmo tvar

koj nereikia daug mokslo, bile 
moki duoną pasidaryti, tai mo
kėsi ir suvaldyti. Rusijoj j- 
vykus komunizmui pasidarė vi
si* lygus, o prasti darbininkai, 
kurie nemokėjo nū skaityi, da 
buvo vyresni ir už kitus. Nors 
mus kuopoj nesiranda dabar 
tokių, kad galėtų suvesti ro- 
kunilas, bet kaip reikia, tai su-

rai, ir mus L. 29-toji gyvuoja ir 
—dacol.

Tuo tarpu atėjo sargas, atra
kino svetaines duris. Moterė
lės įėjo į svetainę, o aš jau ne
beėjau — užteko to ką girdė
jau. — V. M.

Nepristatyti laiškai

žemiau paduodame sąrašą 
laišku, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri- 
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjj paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobė j nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

I •
Asauskiu Kastantinui 
Balčiūnas Paul 
Banaitis Anton 
Birgiolas Jonas 
Brakas Romalda 
Bronis Vėliam 
Bukstela Mery 
Buskus John M 
Cicėnas Sylvestras 
Cyplis Peter 
Daeges Frank 
Demikis Frank 
Drobus Ignacas 
Galinis Joz 
Gaudesis A. 
Geonikas Juosapa 
Grigas Košt 
Griksiene J 
Gronskis Jozapas 
Jakubowich P 
Jankus Stanley 
Karasauskis Tomas 
Kardas Mike 
Kasmauskis Jek (2) 
Kavaleuskis S 

KJlinski Petras 
Kremenekaite Jodytai 
Krikstanaucui Kazimeru 
Kuniutis Stanislav 
Likus Kas

503 
505 
507
508
518
519
520
521
523
527
528
529
533
539
540
543
549
550
551
560
561
564
565
566
570
572
578
580
581
587

VnkarykščLtmu* numeryje, ži
nutėje apie vaidinimą “Gims 
tautos genijus”, korektoriaus 
neapsižiūrėjimu, įsiskverbė tai- 
tytina klaida. Ten pasakyta, 
Žibuokles rolėje vaidino E. Žil- 
vičiute, turi gi būti E. Žilevi
čiūtė.

Jaunų Liet. Am. Tautiško Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, lapkr. 7 d. 1 v. po piet, Mildos 
svet. 3142 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi bus renkami darbininkai baliui

— Rašt. S. Kunevičius.

Pranešimai
KOMITETAS DEMO>S ACL 
JOS SPALIO 31; VAL BOS 
TARYBŲ, FEDERACIJOS, SO
CIALISTŲ PARTIJOS,/IR KI
TI! ORGANIZACIJŲ, DRAUGI
JŲ ATSTOVAI:—

BENDRAS SUSIRINKIMAS

STOCK YARDŲ DARBININKAMS 
ŽINOTINA.

šiumi pranešame lietuviams, dirban
tiems Stock Yarduose, 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”.

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, 
kd mano vyrą užmušė plieno dirbtu
vėje. Meldžiu tamista apsilankyti 
ypatiškai, o gražiai susitaikinsime. 
Antrašas:

MARY KUBILAS,
4225 Pennsylvania Avė., 

Hammond, Ind.

PAJIEŠKAU pusbrolio Gasparo 
Tičkunę, Kauno rėd., Panevėžio apsk., 
Bernatonių sod. Kas žino malonės 
pranešti 
si šaukti 
kalą.

, arba jis pats malonės 
,nes turiu labai svarbų

at- 
rei-

Kviečia visus
Lietuvių Skyrius 257.

KAZ. TIČKUNAS,
1817 Maryland St., 

Gary, Ind.

Ar Nori Dirbti?
Tik tas teatsiliepia,
Kuris nebijo ŽMONIŲ,
Kuris turi gerą pažintį 

linkėj,
Kuris neturi skolų,
Kuris gyvena už Chicagos ry- 
by,

Kuris gali uždėti menką bon
są (kauciją),

TO ŽMOGAUS laukia alga 
nuo $35 iki $50 į savaitę. Tik 
100 žmonių reikalinga. PIRME- 
SNIEJI bus LAIMINGESNIAIS. 
Darbas ant visados Jūsų pačių 
mieste. Atsišaukite arba rašy
kite į “Naujienas” po No. 169.

apie-

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrieon St.

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

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). Grįsta gatvė; 
kietmedžio grindys.

Atsišukite:
2938 Union Avė., 

3as flatas iš fronto.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lota arba maža ūkę

ČIO 5, 8 VAL. VAKARO, š-TO 
JURGIO PARAPIJOS SVETAI
NĖJ, PRIBUKITE VISI!

Įvykusi demonstracija prieš 
Lenkų veržimąsi Lietuvon pa
siliks r«tmintyj Chicagos lietu- 
v.ų kaipo Lietuvių vienybės 
Šventė. Buvo tai ženklas pra
budimo senosios lietuviu did
vyrių dvasios.

Seniai, nes su virš penki šim
tai metų dar Kristui negimus, 
garbingas lietu vys, Skyluru% 
karalius genies Skylu, viešpata
vusių št»!yj, kur dabar yra Uk
rainai ir Baltgudžiai, sulaukęs 
ži’os senatvės ir jausdamas, 
jog laikas ateina jam skirtis 
su šituo pasauliu, o norėdamas, 
idant lietuvių gentis per visus 
amžius besidžiaugtų laisve ir 
j t rovė, sušaukė sr»vo visus vai
kės. Surišęs saują viličių, da
vė ta rvšj kiekvienam savo su- 
m i. paeliui, kad jį perlaužtų. 
Visi paeiliui dėjo savo pastan
gas perlaužti, bet nei vienra ne
galėjo to padaryti. Poto, per- 

ryši, paėmė vilyčias pokirtę
vieną ir davė jas vėl savo sū
nums
po lengvai sutrupinto

laužti. Visos vilyčios ta- 
Skvlu- *

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

Prt'ejo šimtai metų, gimė 
Kristus, ir jis tą patį tikrino sa
kydamas: “Ir viešpatyste Bel- 
zebuvo neaglčs atsilankyti pasi
dalinus savyj!”

LIETUVIAI: Praeitis patikri
nei teisingmmį tų tvirti i įimti. 

L etnva dingę dėlei stokos vie- 
nybes. Dabargi vol atgijo ir 
tapo laisve*, dėl to kad atgimė 
vienybė. Amžini priešai musų 
laisvės deda dabar pastangas, 
kad vėl Lietuvą pavergus, kad 
mes. taptume vėl vergai musų 
senų plėšikų, išnaudotojų. Kas 
sustapdys tų krauji*gerių pasi
kėsinimus? Kas laisvę ir gar
bę lietuvių apgins?

Vienybė! ir vienybė tiktai!
Todėl, užmezgimui to tvirto 

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

J. Hertmanayiczius,
Demonstracijos Pirmininkas. 

PASTABA:
Tame pačiame susirinkime 

uis išduotas ir pilnas raportas 
lietuvių parengtos demonstra
cijos spalio 31, 1920, 7th Regi-1 
ment Arniory of Illinois.

Gražus vakaras. — Ketvirto Dardo 
Liet. Polit. ir Pašalpos Kliubas ren
gia gražų vakarą nedėlioj, lakr. 7. 
Pulaskio salėj, 1715 
džia 6 v. v. Bus 
ceriu ir balius*

Ashland. Pra- 
vidinimas, kon- 

>— Komitetas.

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 
Wabansia 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.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
be skirtumo pažvalgų, nesenesnės 
kaip 25 metų amžiaus Esmu vaiki
nas 26 metų, norėčia susipažinti su 
mergina Chicagos apielinkėj. Mer
ginos, katra taipgi neturit vaikino, o 
mylėtumėt susipažinti su manim,, 
meldžiu atsiliepti laišku prisiųsdama 
su pirmu laišku ir paveikslą, ant pa
reikalavimo, paveikslus grąžinsiu 
kiekvienai.

/ L V. PETROŠIUS,
726 W. 18 St., Chicago, III.

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

WORKERS’ CONSUMERS 
ASSOCIATION,

2005 W. Lake St., Melrose Park, 111. 
Tel. Melrosc 1740.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Weat Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks lapkri
čio 6 d., 7 vai. vakare J. Guzdžio sve
tainėj. Visi malonėkite atsilankyti, 
nes daug yra svarbių reikalų aptari
mui. — A. Statkus.

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

— D. Motuz, Sekr.

PAJIEŠKAU dviejų draugų, Anta
no ir Juozo Zigmontų, paeina iš Su
valkų rėd., Naumiesčio pav. Griška
būdžio parapijos, Paluobių kaimo. Tu
riu svarbų reikalą. Atsišaukite

ANTANAS ENDZIULIS, 
7011 W. 34 St., Chicago, III.. ---------- ----- _

PAJIEŠKAU trijų draugų, Jono 
Kūgio, metai atgal gyveno Suoix City 
Iowa, Juozapas Skierus metai atgal 
gyvena Kenncatt Alaska, Juozapo Pi
lipavičius keturi metai atgal gyveno 
Red Lodge, Mont. Malonėkite atsi
šaukti ant šio adreso.

POVILAS JANKAUSKAS, 
2254 Van Dyke Avė., Dctroit, Mich.

REIKIA kriaučiaus prie tai
symo naujų ir senų rūbų. Pas
tovus darbas. Gera mokestis.

C. MILLER
240 W. 51 St.

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

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

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
% akro 
¥2 akro 
1 akras

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

A. T. McINTCISH & CO. 
1404 W. 18th St.

$275
$425
$550

Chicago, III.
Phone Cadal 6296

REIKALINGI 2 kukoriai. Tu
ri būti patyrę savo darbe. Dar
bas pastovus, mokestis gera. 
Atsišaukite j Naujienų ofisą po 
numeriu 171.

REIKIA patyrusio janitoriaus ir 
prie pečiaus vyro, kuris nebijo sun
kaus darbo. Atsišaukite tuojaus: 

DOUGLAS PARK AUDITORIUM, 
Cor. Kcdzie ir Archer Avės 

Ofisas ant 2-rų lubų.

Už STORAGE LfišAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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, 111. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti! ir 
naujų narių atsivesti.

— Rašt. I. I. Masikas.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
lapkr. 5 d. Unijos salėj, 1564 N. Ro- 
bey St. Pradžia 7:30 vak. Malonė
site visi nariai atvykti, bus nominavi- 
mas valdybos

— Frank Juozapavičia, Sekr.

Bridgeporto ex-kareivių domai.—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 reikalai, dėlto 
nariai susirinkite.
.......... Pirm. Antanas Mačiulis,

N. Rašt Jonas Šalvaitis.

visi

Roseland.,— Mokiniai, kurie 
atrašėte prie Aušros mokyklos ir 
rie dar norite prisirašyti, ateikite pčt- 
nyčioj lapkr. 5 d. 8 vai. vakaro į Auš
ros mokyklų, 10900 Michigan Avė. 
Prasidės mokinimas lietuvių gramati
kos ir aritmetikos.

— Pranas Grybas.

pri- 
ku-

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, lapkr. 7 d., 12 vai. dienos, Shlitzo 
salėj. Visi nariai būtinai susirink- 
kite, 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.

Kenosha, Wis. .— L. S. S. 58 kp. 
nepaprastas susirinkimas įvyks ne
dėlioj, lapkr. 7 d., kaip 8 vai. ryto, 
Socialistų salėj. Kviečiami visi na
riai atvykti susirinkiman, kad bend
rai pasitarus ir nusprendus klausimą 
apie dalyvavimą rengiamoj Kenoshos 
lietuvių protesto demonstracijoj.

— Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoje lapkr. 6 
d., 7:30 v. v. J. Maželausko svet., 
3259 S. Union Avė. Meldžiam visų 
pribūti ir kiekvienas būtinai turit su
grąžinti paimtus pardavimui tikietus, 
— reikia padaryti atskaitą.

~ Ršt G. Parkaitis.

PAJIEŠKAU draugo Povilo Urbo
no iš Raguvos parap., Tuteikių kaimo. 
Penki metai atgal gyveno S.Superior, 
Wis. Aš manau važiuoti Lietuvon, la- 

į bai norėčiau su juomi susižinoti pirm 
I išvažiavimo. Malonėkit jis pats at
sišaukti ar kas žino pranešti.

BOLESLOVAS LIUBKEVIČIUS. 
1223 Hinsdale St., Beloit, Wis.

REIKALINGAS vyras prie janito
riaus darbo, geras mokestis ir terei
kia mažo patyrimo, dienos darbas, 
atsišaukite pas

FRANK RACZKAUSKI 
1306 E. 62nd St., 
Matyk janitorių.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU Money Orderį vertės 

$35. Pamečiau su laišku apie 18 gat
vę ir Union Avė., Halsted St. iki 20 
gatvei arba Canalport Avė. Radę 

ne-
gatvei arba Canalport Avė. 
malonėsite sugrąžint, nes kitas 
galės juomi pasinaudoti.

PETRAS BARPSIS, 
1750 S. Union Avė.

1H| i . -L—n"Mt -.irtr~ —~~L —

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambaris vie

nam arba dviem vaikinams; su val
giu ar be valgio; gali būti ir vedusi 
pora be vaikų, telefonas.

3518 So. Famell Avė., 
Tel. Blvd. 6021.

R E 1EtA DARBININKŲ
MOTERŲ
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REIKIA penkiasdešimts 
apsukrių merginų kaipo dar- 
bui parinlcejų dešriniij žar
nų. Nuolatinis darbas, gera 
alga, geriausi darbui kam
bariai. Poilsio duodama prieš 
piet ir po piet. Atsišaukite į 
Superintendento ofisą.

OPPENHEIMER 
CASING CO., 

1016-26 West 36th St.
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 pavienė mergina, arba ir 
maža šeimyna. Su užmokesčiu su
tarsime ant vietos. Meldžiu atsi
šaukti tuojus ant šio antrašo:

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

REIKIA moteries pridabojimui vie
nų metų kūdikio. Kambaris ir val
gis veltui. Algą susitaikinsime.

Atsišaukite ,
1730 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų padaryti 
pinigų jūsų atliekame laike. Mes iš
mokinsime pardavoti Real Estate. 
Gali tai padaryti, kuomet gausi vel
tui nurodymus. Mokinkis pelną ne
šantį biznį. Ncatidėliok.

Matyt Mr. Murphy dienomis ar 
vakarais, Room 219, 140 So. Derbom 
Street.

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
pardavėjų į Insurance biznį. Alga ir 
komišinas.

Atsišaukite:
CHICAGO MUTUAL CASUALTY 

COMPANY
431 So. Dcarborn Avė., 

Room 911-912.

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 85 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 StM arti Archer Avė.

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

PARSIDUODA: Kam mokėti ren- 
dą, kuomet gali turėti savo gražiau
sią, dviejų pagyvenimų, naują plytų 
namą, su 6 kambarių flatais ir vė- 
liusios mados įtaisymai įmonkant 
$500 ir likusius lengvomis mėnesinė
mis mokestimis. Informacijų dėlei, 
kreipkitės prie savininko, į “Naujie
nas” pažymint No. 170.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Automobilius 1917 

metų Premier, 8 pas. limauzinaš. Nau
jai malevotas, nauji tajeriai, inžinas 
pirmos klesos. Parduosiu labai pi
giai arba mainysiu ant mažo Auto
mobilio.

Galima matyti visados, Tel. Yards 
7125, 1543 W. 46th St.

BAR0AV1MUI

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

Parduosiu už $196 pukiausia $500 
vertes overstuffed 8 šmotų šilko ve- 
luro seklyčiai su palaidomis paduš- 
kaitėmis, springsai atsilošimui ir 
springsai rankoms. Taipgi grejiklis 
pianas ir didelis dubeltava sprendžlna 
phonografas grojąs visus rekordus — 
gvarantuotas.

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA geriausio išdirbimo 
ūkė šiaurinėje Wisc. vals. dalyj, apie 
150 akerių visa dirbama; 100 rodų pa
lei ežerą. 1 mylia nuo miesto, apie 
8,000 ant vyriausios šakos geležinke
lio. Ūkė aptverta tvora ir skersai 
tvora. Modemiška skiepo tvartai 
36x110, Šilo, du gyvenami namai ir 
kiti budinkai. Elektros šviesa, ma- 
šiaėrija, 20 puikių holstino karvių, 
pusė! šieno ir grudų ant ūkės, gali 
turėt užsiėmimą su pienu, jei nori.

Kaina $30,000 ant išmokesčio; $10- 
000 'įmokėt, likusią sumą ant sutari
mo. Inrengimas, įtaisymas ir stakas 
verti pinigų.

FRANK MILĖS, 
Rhinelander, Wis.

MOKYKLOS

ĮVAIRUS skelbimai
PARSIDUODA beknrnė Priežas

tis pardavimo, nesutikimas tarp part
nerių. Kaina $7,000. luotas, namas 
ir 2 vežimai parsiduoda kartu.

Atsišaukite į “Naujienas” klausda- m i No. 1 6S.

PARSIDUODA 5 kambarių čysti, 
gražus rakandai. Norintieji, gali ir 
gyvent toje pačioje vietoje, 
graži, Roselande. Kreipkitės:

K. JAMANTAS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Vieta

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

G. J.,G., 
2859 So. Lowe Avė., 

Chicago, III.

Priežas- 
vietos.

________ NAMAI-ŽEME_________BARGENAS
Parsiduoda kampinis namas ir saliu
nas su barais, pianu ir kitais saliuno 
įtaisymais. Galima pirkti ir atski
rai. Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2900 Wallace St.

r Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla. 

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo lalcu, ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasiRalbėti dėl sąlygų.

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

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

Kampas Lake St., ant ,4-tų lubų.

PARSIDUODA šildomas pečius už 
pigią kainą. Atsišaukit po numeriu:

8231 So. Emerald Avė., 
Ant antrų lubų iš užpakalio.

AR ŠALTA?

PARSIDUODA augštos kle-
sos, mažai vartotas šildomas
pečius.

3120 Emerald Avė.
Ant 2-rų liiibų iš užpakalio.

PARDAVIMUI senas geras 
smuikas su labai gerais balsais. 
Parduosiu prieinama kaina.

755 W. 32 St.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Priežastis pardavimo savininkas ap
leidžia Chicagą.

4846 So. Ashland Ava

NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, Storu ir 1 
garadžiu užpakalyj, 20 automobilių; j 
apart to keturi pagyvenimai. Adre-, 
sas 4547 S. Paulina St. Antri namai i 
4502 S. Honore St. Ant namų nėra 
jokių morgičių. Pačiam lietuvių 
centre. Savininkas greitu laiku išva
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų ply- 
;ų namas ir skiepas priešakyj. Ply
tų namukas taipgi plytų garadžius 
užpakalyj. Rendos neša $80 į mėne
sį.

VALENTINE DRESMAKING
• COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patteruų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Kaina $7,000.
JOSEPH LUKAS, 
2909 Union Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas: 
elektra, gasas ir maudynės; rendos į 
mėnesį neša $50, 3 pagyvenimai. Par- 
siduos už $4,800, gali pirkti su mažu 
mokėjimu.

Atsišaukite
8815 S. Halsted St. 

Vakarais po 5 vai. ned. visą dieną.

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, proeinimo, mūvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinau ties.
Nat. Sckool of Garment Designing 
Room 823, 74 W. Washington St.

PARSIDUODA 5-6 kambarių 2 fla- 
;ų namas ir 8 kambarių namelis, lo- 
;as 75x125 vertas $8,500; greitame 
pardavime tik $6950 — iŠmokesčiais.

MITCHELL,
4401 Harrison St.

Drapaną 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 8088.


