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Francija neberemsianti 
Vrangelį

Nesitikima, kad jis atsilaikytų
Talkininkai draskys Turkiją

Sutiko paliuosuoti Anglijos belaisvius
Kaip bus su Vrangeliu?
Patys francuzai jau nepaten
kinti; jisai nepareiškiųs Rusijos 

žmonių valių.

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

Paliuosuos visus Angli
jos belaisvius

PARYŽIUS, lapkričio 5. — 
Iš Bazelio (šveičarijoj) prane
šama, kad Francijos emisaras, 
skirtas atstovauti Franciją ne
senai pripažintoje generolo 
Vrangelio valdžioje Kryme, p. 
Marlei, savo raporte smerkia 
kalbamąjį Krymo baronų. Pa
sak praneš nuo, raporte sako
ma:

“Jisai nesupranta kaip įsigyti 
gyventojų pasitikėjimo ir todėl 
nepajiegia pagerinti Rusijos pa
dėtį. Apsuptas nenusimančiais 
savo patarėjais, jisai negalės 
atremti sovietų ofensyvą.”

Raportas iššaukė dideliausio 
nusistebėjimo. Pažymima, kad 
prezidentas Millefeind gali būt 
atsisakys remti Vrangelį 
kol jisai neatstovaus 
gyventojų. O kad visa 
rus, jisai (Millcrand) 
sušaukti bendrą su 
anti-bolševistinemis 
konferencijų. Konferencija tu
rėtų įvykti Paryžiuje gruodžio 
mėnesy.
Vrangelio armija apsupta — 

sako Trockis.

LONDONAS, lapkričio 5.
Downing gatvė vakar ga'tfo in
formacijų, jogei sovietų val
džia Baku’je, padarius į jų 
spaudimo iš Maskvos, galų ga
le sutiko paliuosuoti visus Ang
lijos belaisvius.

Ekspropriacija ekspropriatorių

PASIBAIGĖ TYLĖJIMAS

Išmeta gatvėn Užstatys karaliaus 
kaurus.

Uždraudė streikuoti

Uždaro didelę automobilių dirb
tuvę; 15,000 darbininkų neteks 

darbo.

TOLEDO, lapkr. 5.— Willys- 
Overla'nd automobilių kompa-

ji uždaranti dirbtuvę. Dirbtuvė 
uždaroma ‘neapriobtam lai
kui.”

Tos kompanijos dirbtuvėj 
dirbo penkiolika tūkstančių 
darbininkų. Visi jie dabar iš-

, Tai dėlto, kad gavus maisto.

VIENNA, lapkričio 5. — Val
džia tariasi užstatyti brangius 
buvusiojo imperatoriaus kau
rus, kad gavus reikiamos jai 
(valdžiai) paskolos, kuria butų 
galima nusipirkti šešiasdešimts 
tūkstančių tonų įvairių maisto 
reikmenų. c

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

Vrangelio valdžia 
smunka.

Teisėjas išdavė indžionkšeną, 
kuriuo įsakoma, kad streikinin

kai turi grįžti darban.

Paryžiaus spauda merkia 
republikonams.

Belgijos angliakasiu 
streikas.

tol, 
Rusijos 
tai išty- 

siulęs 
visomis 
jėgomis

KOPENHAGEN, :
Wolf agentiijos žinia, 
Berlino, jnini bolševikų 
ininisterį I^eonų Trockį, 
Maskvoj pareiškęs:

gauta iš 
karo 
kuris

. BOSTON, lapkr. 5. — Aug- 
I štesnysis kortas š'andie čia iš
davė indžionkšeną prieš Tho- 
mas G. Plaut kompanijos dar
bininkus — kurpių dirbėjus, 
kurie jau nuo gegužės mėnesio 
1919 metų tęsia kovų su sam
dytojais. Darbininkai reikalau
ja pripažint unijinę dirbtuvę - 
slosed shop.

Taiip ilgai laikytis streikinin
kai galėjo todėl, kad juos rėmė 
visi organizuotieji darbininkai, 

vikams užėmus Perekopų ir Kų nedarė samdytojai, bet 
gretimąją teritorijų, kuri skai- streikų sulaužyti jie nepajiegė. 
tomą esant raktu į Krymą, ofi- Dabar ve — jie kreipėsi į teis- 
cialiniosf franeuzų rateliuose , oią ir šis neatsisakė padėti, 
reiškiama baimės, būtent, kad 
generolo Vrangelio išlaikymas 
Kryme yra pastatytas ytin dide
liu pavojum

Iš patikėtinų šaltinių prane
šama, kad generolas Vrangelis 
kreipėsi į Franciją ir kitas tal
kininkų valstybes, reikalauda-

šaukiasi, kad talkininkai ateitų 
pagalbon.

PARYŽIUS, lapkričio 
Francijos užsienio ofisas 
daugiau žinių, kurios 
kad generolo Vrangelio 
bolševistinių jėgų pietų Rusijoj j 
padėtis yra labai rusti. Boise- 1 
vikams užėmus ]

anti-
Rusi-bolšovistinė armija pietų 

joj tapo apsupta ir josios liki
mas jau nuspręstas.”

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

Susitarė draskyti 
Turkiją.

Francija, Auglija ir Italija pa
darė sutartį ir žada remti viena 

kitos reikalus.

PARYŽIUS, lapkričio 5. — 
Francija, /Knglija ir Italija yra 
pas rašiusios trilypę sutartį, 

krioj jos pasižada remti viena 
kitą išlaikymui savo “įtekmės 
sferų” Turkijoje. Tame pačia-< 
me dokumente sutarta ir nužy
mėta rybos tų žemes plotų, ku
riuose turi savų interesų Fran
cija bei Italija.
Kalbamasai dokumentas, nors 

apie jį patirta tik šiandie, buvo 
pasirašytas rugpiučio 10 d. 
Sevres’e. Tai yra, tą pačią die
na, kada įvyko viešosios cere
monijos pasirašant 
tartį su Turkija.

Nors aiškinama, 
dokumentas neesąs 
neveizint jisai nebuvo paskelb
tas viešai net arti tris i 
sius Į
.laime nužymėtomis sąlygomis, 
dokumentas turėtų įeiti galėn 
ir būti paskelbtas viešai tuo pa
čiu metu, kada įeis galėn taikos 
sutartis su Turkifrf.

5. — 
gavo 
rodo, 
anti-

šioj valstijoj 
išduota toks 
Be kita, jame 
darbininkams

Sakoma, kad 
dar pirmų kartų 
indžionkšenas. 
sakoma, kad 
netik draudžiama piketuoti ir
streikuoti, o ir tai, 'kad jie pri
valo grįžti darban.

Socialistai kaujasi su 
liberalais.

Kariuomenė vaikanti demon
strantus.

MENICO CITY, lapkr. 5.
Gautomis iš Merida žiniomis, 
Jukatano valstijoj įvyko keli 
susirėmimai tarp socialistų ir 
liberalų. Susirėlmimai kilo rin
kimų kampanijų vedant. Rin
kimai toj valstijoj įvyks gruod
žio 1 dieną.

Sakoma, kad socialistai, ku
rie Jukatano valstijoj yra vado
vaujamoji jėga, buvę priversti 
panaudot prieš liberalus ka
riuomenę, kuri išvaikiusi kelias 
liberalų demonstracijas.

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

FRANCUZAI PASKANDINO 
TURKŲ LAIVĄ.

Laivas vežęs amunicijų turkų 
nacionalistams.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
5. — šiandie čia gautomis ži
niomis, seredos naktį franeuzų 
torpėdininkas paskandino pirk- 
lybinį turkų laivų Zenable, ant 

mene- * kurio plevėsavo raudona vėliji- 
po to, kada jis pasirašyta.; va ir kuris vežė amunicijų tur

kų nacionalistų altarijai* esan
čia Tebrizonde.

Zenable paskendo po to, ka
da ant jo denio kilo milžiniška 
ekspliozija.

taikos su-

kad tasai 
slaptas, to

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., Nov. 6, 1920 
as required by the act ef Oct. 6, 1917 /
Ir vėl pranašaiuja bolševikų 

susmukimų.

WASMINGTON, lapkr. 5. — 
Valstybės departamente gauta 
kone iš visų Europos kraštų 
spėjimų, kurie rodo, kad seka
mų žiemų Rusijos bolš. režimas 
turės susmukti. Tūli padėties 
tėmytojai buk sakų. kad tai 
bus ne galutinas susmukimas, 
bet kad 'bolševizmas išlcngva 
persikoš ir kad todėl sovietų 
surfmukimas bus laipsniškas.

Tūlų rusų manymu, dėl eko
nominių ir kartu politinių išro- 
kavinių Maskvos .valdžia bus

jų dalį savo armijos tuoj po to, 
kaip bus padaryta taika su 
Lenkija. O demobilizacija sib- 
daro tokių pavojų, kokių iki 
šiol sovietų valdžia dar nėra

Abejojama ar raudonosios 
armijos kareiviai besutiks grįžit 
civilinian gyvenimai! ir čia bū
ti konskriptuotais verstinam 
darbui.

PARYŽIUS, lapkričio 5.
Paryžiaus spaudė pagalios aiš
kiai ir (Irusiai prabilo, ką ji ma
no apie busimųjų republikonų 
administracijų Washingtone. 
Iki šiol, rinkinių kampanijos 
metu, ji buvo labai atsargi. Da
bar, republikonų partijai1 laimė
jus. Paryžiaus spauda viešai
pasisako, kad iš republikonų 
administracijos ji tikisi dau
giau nei kad ddmokratų. Vado
vaujamieji lai k raštininką ii sa
ko. kad Handingas padarys tai, 
ko neipajiegė padaryti Wilso- 
nas. Būtent, kad Jungtinės Val
stijos galų gale prisidčsiančios 
tautų lygon — kadir delei to, 
kai kas reikėtų atmainyti pa
čioje tautų lygos konstitucijo
je.

. Vargai dėl karalių. .
Olandija gal liks respublika.

HAAGA, lapkr. 5. — Labai 
galimas daiktas, kad Olandija 
pasidarys respublika. Parla
mento sub-komisija siūlo, kad 
butų pataisyta konstitucija. 
Jeigu komisijos pasiūlymas bus 
priimtas, tai dabartines kara
lienės Wilhelminos dukterei, 
kunigaikštytei Julianai, bus 
uždėta sekama pareiga: apsi
vesti su tokiu vyru, kurį jai pa
rinks parlamentas ir... ir, kaip 
čia pasakius... Jeigu laimingoji 
šeimyna susilauks sūnų — 
sostas bus išgelbėtas. O jeigu 
bus duktė — tudmet sostas tu
rės būt atiduotas kuriam nors 
buvusiojo karaliaus anūkui. Gi 
jeigu tokio nebūtų, tuomet pa
tys žmonės turės nuspręsti apie 
busimų valdžios formų. O jie, 
nieks neabejoja, nuspręstų pa
daryt Olandiją respublika.

Kunigaikštytė Juliana, dėl 
kurios dabar taip “rimtai” ta
riasi Olandijos diplomatai, bet
gi yra tik vienuolikos metų 
mergaite.

Neleido balsuoti.
DETBOIT, lapkričio 5. _ 

Praeitų rinkimų metu ipenkt 
tūkstančiai piliešių neteko tei
sės dalyvauti rinkimuose. Ir 
tai dėlto, kad jie pametė regis
tracijos žymes. Didelis burya 
žmonių buvo nuėjęs į mieste! 
rot ūžę ir ten pareiškė savtf pro
testo.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, lapkr. 5 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras .... 
/Austrijos 100 kronų 
Belgijos, už $1 .. .
Danų 100 kronų ........
Finų 100 markių .......
Francijos, už $1   famkų 
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų ...........

Lenkij 100 markių ...............
Olandų 100 guldenų ...........
Norvegų 100 kronų ...........
šveicarų 100 frankų .............
Švedų 100 kronų ................... .
Vokiečių 100 markių ...........

55,000 angliakasių jau metė 
(laibų.

BRIUSELIS, lapkričio 5. — 
Praeitų utarninkų Charleroi 
kasyklų sryties darbininkai- 
angliakasiai metė darbų, 
kas jau persimetė ir į La 
rierę kasyklų srytį. Viso 
kuoja penkiasdeši mts 
tūkstančiai angliakasių.

Streiko priežastį žinių 
t i ja nepaduoda.

Lauv- 
strci- 
I)cn k i

agen-

DŽIAUGIASI WILSONO PAR
TIJOS SUSMUKIMU.

Socialistai nedaro skirtumo.

STOCKHOLM, lapkr. 5. — 
Švedijos spauda labai susido
mėjusi rinkinių daviniais Jung
tinėse Valstijose. Konservaty
vioji spauda sveikina laimėto
jus. Pasak jos, išrinkimas Mal
dingo reiškia galų Wilsono par
tijos viešpatavimui.

Socialistų spauda tokio skir
tumo nedaro. Jos manylmu, iš
rinkimas Hardingo nereiškia 
reakciilgesnės politikos nei ta, 
kokios laikėsi Wilsono admi
nistracija. Švedijos socialistų 
darbuotojas, Hjehnar Bran- 
ting, dėl republikonų partijos 
laimėjimo pareiškė, kad “Har- 
dinga pasirinko republikonų 
partijos bosai, kad jisai šoktų 
už juos.” Ir Hardingas ir Cox 
yra viešpataujamosios klesos, 
kapitalistų, žmones. Jie todėl 
abudu yra lygus.

Persekiojimas negrų.
ATLANTA, lapkričio 3. — 

Visi negrių moterų balsai bus iš 
mesti iš balsuotojų surašo. 
Taip nutarė rinkinių komisio- 
nieriai. Nutarė dagi prieš val
stijos prokuroro valių. Mat, Ge- 
orgijos valstijoj yra toks įsta
tymas, kuris reikalauja, kad 
piliečiai pritvalomi užsiregis
truoti pusė metų ankščiau nei 
įvyksta rinkiniai. Bet kaip neg
rės moters galėjo užsiregist
ruoti? Balsavimo teisės joms 
suteikta tik paskutinėmis rin 
kimų kampanijos ((ienomis.
Todėl valstijos 

... $3.40 buvo patvarkęs, 
............ $0.32 
frankų 15.55 
........... $13.44 

$2.50 
16.57 
28.30 
$1.30 
$0.35

$6.44
$19.15

$1.80

kad šį kartų 
moters galinčios balsuoti kadir 
nesiregistravusios. Bet senieji 
vergų savininkai to nepaklausė. 
Jie ir dabar su negrais pasielgė 
taip, kaip su vergais. O tai dėl
to, kad jie išmeta tik negrių 
motorų balsus. Raltveidižų mo
terų balsai buk skaitomi esant 
teisėtais.

Gali būt, kad kompanija vė
liau grąžins savo darbininkus,, 
bent dalį jų, bet jau numažin
tomis algoimis.

LAWRENCE, Mass., lap. 5.
— American Woolen kompani
ja vakar uždare keturias dirb
tuves vienai sąvaitei. Po to 
bus dirbama tik po keturias 
dienas sąvaitėj.

LAFAYETTE, Ind., lapkr. 5.
— Monon geležinkelio kompa
nija paskelbė, kad nuo lapkri
čio 10 ji numažinanti darbi
ninkam algas — 25 nuoš.

TAMPA, lapkričio^. —Geor- 
gja-Florida Sawm:ill asociacija 
numažina darbininkaims algas 
—52 nuoš.

KREIPĖSI Į VALSTYBĖS 
SEKRETORIŲ.

FederųOtosios Presos redajkto- 
rius reikalauja, kad butų pada

ryta tyrinėjimas dėl Anglų 
valdžios žygių.

Mokytoja* tariasi
Gal įstos Amerikos Darbo 

Federacijom

AURORA, lapkr. 5. — šian
die čia įvyko skaitlingas moky
tojų susirinkimas-debatai. Bu
vo daug mokytojų dagi iš toli
mųjų Illinois valstijos pietų. 
>Susirinkiimas-debalai buvo su
rengta tik vienam tikslui, bū
tent, kad pasitarus dėl įstojimo 
Amerikos Darbo Federacijom 
Ddbatai buvo gan 
mus. Visa rodo,
ar vėliau mokytojai susitars 
įstos Federacijom

WASIHNGTON, lapkričio 5. 
— Federuotosios Presos redak
torius E. J. Costello šiandie 
valstybės sekretoriui įteikė for- 
malį pasiskundimą dėl netei
singo Anglijos valdžios elgimo- 
viešbuty. Ji užgriebė Costello 
reikalauja, kad valstybės de
partamentas padarytų atatin
kamą tyrinėjimų. Valstybės 
sekretorius Colby šitų reikala
vimų sakėsi išpildysiąs.

[Skaitytojai jau žino, kad 
porą sąvaičių atgal Anglijos 
policija užpuolė Costello jo 
kambary viename Londono 
viešbuty. Ji užpuolė Costello 
korespondenciją ir vėliau pas- 
tarasai gavo įsakymą apleisti 
Anglija. Kodėl jisai deportuota, 
šito Anglijos valdžia dar ir da
bar nepasako.)

gyvi ir įdo- 
kad ankščiau

ir

Waldman esąs sumuštas.
NEW YORK, lapkričio 5. — 

šiemet New Yorko socialistai 
valstijos legislaturon turės 
mažiau atstovų. Socialistas as- 
semblymenas, Louis Waldma i, 
sumuštas. Jo oponentas, de
mokratas Reiss, gavo 15 balsų 
daugiau. Gali būt, kad reikės 
skaityt balsus išnaujo.

Užmušė kalėjimo sargą.
MOUNT MOLI. Y, lapkr. 5.

Pakvaišęs kalinys Harry King 
šiandie mirtinai sumušo kalėji
mo sargą. Sargas tuoj mirė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 6, 1920 
as r eq u i re d by the act of Oct. 6, 1917
Francija pasirašė sutartį su 

čeko-Slovakija.

PARYŽIUS, lapkričio 5. — 
Francija ir Čeko-Slovakija va
kar pasirašė pirklybinę sutartį.

MIDDLEBORO, Ky.. lap. 5.— 
Vakar čia mirtinai pašauta 
Middleboro Migli Scbool profe
sorius, Barnes. Jį pašovė tūlos 
mokinės brolis. Profesorius, 
sako, mušdavęs ją. šovikas su
laikytas.

SOcJaLDEMOKRATA?"

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

Gaunamas Naujienų ofise.

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 
šaukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų 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.



NAUJIENOS, Chicago, III. Siibata, Lapkritis G d., 1920

Laif
Liuc

Sąjungoje
2) Mandatų komisija prane

ša, kad delegatų atsilankė 22, 
. nuo 8 kuopų. Neatvyko 6

las L. S. S. VIII 
Konferencijos

y tos Spalių 24 d.. 1920 m. 
svbės svet. 1822 Wabansia

Ra- 
val. 

rvto ir paskyrė į mandatų ko
misija draugus: P. Gurų, J. P.

atidarė

3) Rajono org. A. žyBnontas 
paklausiau, ar Raj. organizato
rius ir sekretorius, kurie nėra

mą balsų, ar ne?

4) Įnešta ir paremta, kad 
Ral. org. ir sekr. gali naudotis 
sprendžiamu balsu ir delegato 
teisėmis. Įnešimas priimtas 
vienbalsiai.

5) I tvarkos vedėjų nominuo
ta draugai: A. Žymontas ir A. 
A. Vasiliauskas.

(J) Tvarkos vedėju išrinktas
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7) Įnešta ir paremta išrinkti 

spaudos komisijų. Įnešimas 
priimtas didžiunua balsų.

8) Įnešta ir paremta, kad 
spaudos komisijos pareigas ei
tų mandatų komisija. Įnešimas 
priimtas vienbalsiai.

9) Skaitytas protokolas iš 
praeitos konferencijos. Proto? 
kolas priimtas vienbalsiai.

Skaitytas laiškas nuo bu- 
sckreloriaus drg. J. Šmo 
Laiškas priimtas ir pa

seki’. duoti atsakymų. 
Laikinio (’entralinio Ko-

Įmiteto raportas. Raportuoja,, 
kad aplinkybės, kuriose reikėjo 

'dirbti buvo labai sunkios. Ta- 
i eiaus^nežiurint tų .visų sunke- 
i nybių. Rajonas jau pastatytas 
ant tvirtų pamatų. Kuopų į 
Rajonų priklauso 11-ka ir jos 
visos veikia kiek galėdamos. 
Narių skaičius irgi sparčiai au
ga. Finansiškai Raj. tuo tar 

; pu stovi pusėtinai gerai. Trum
pai sakant, po tos suirutės, ku
rią buvusieji draugai paidarū 
musų organizacijoj, Rajonai 

Ijau atėjo į normales vėžes. Ra- 
| portas priimtas vienbalsiai.

12) Apšvietos' komisija ra
portuoja, kad neužilgo bus ati
daryta propagandos mokykla.

13) Pramogų komisija prane 
ša, kad ji nieko dar neveikusi.

11) Įnešta ir paremta rinkti 
Centralinį Komitetų. Įnešimas 

bi priimtas vienbalsiai.
15) Įnešimų komisija prane- 

t ■ ša, kad Centr. Kom. rinkimo 
JĮj klausimu yra dviejų (22 ir 81)

kuopų įnešimai, ir perskaito 
h I illOS.
! jm j u

16) 22 kp. įneša, kad Rajono 
Contralinis Komitetas butų ren
kamas konferencijose.

17) 81 kp. įneša, kąd kandi
datai i Raj. CentraljnĮ Komite
tų'butų nominuojami konferen

cijose, o galutinai išrenkami 
referendumu.

18) Įnešta ir paremta priimti 
81 kuopos įnešilmą. Po apkal
bėjimo didžiuma balsų priimtas

|81 kuopos įnešimas.
19) Kad išvengus keblumų 

renkant Centr. Kom., Raj. lai
kinis C.cntrahnis K)ohnitetas į- 
neša pataisyti konstituciją. Įne
šimas atmesta dauguma balsų.

20) Jnešla ir paremta rinkli 
C( nlr. Kom. iš 7 narių

mas atmestas didžiuma balsų.
21) Įnešta ir paremta suspėji 

duoti neapribotum laikui Kon
stitucijos Skyrių 5 paragrafo .1, 
kuris skamba: ‘1L. S. S. VIII 
Raj. Contralinis Komitetas susi
deda iš 12 asmenų renkamų vi
suotinu rajono narių balsavi
mu vieniems melams”. Ineši 
mas atmestas dulžiuma balsų.
22) Nominacijos Centr. Kom. 

Nominuoti šie draugai: A. A. 
Vasiliauskas, P. Gura, V. Mar
tinai lis, V. Pačkauskas, D. 
Sbatkus, P. Miller, A. Žymon
tas, J. .1. Čeponis, A. F. Kazlaus
kas, A. Kemėža, J. P. Markus 
ir Kundroška.

23) 171 kp. įneša, kad VIII 
Raj. surengtų maršrutų. Įneši
mas priimtas.

praneša, kad laikinis Centrali- 
nis Komitetas, gavęs > pa k vieti
nių dalyvauti rengiamoj Lietu
vių protesto demonstracijoj

ir katalikų srovėms šitokias iš
lygas: Pirma, kad socialistų
kalbėtojas nevaržomai galėtų 
pasakyti tų, ką jis nori. Ant
ra, kad rezoliucija, kuri bus' pri
imta, nebūtų firiešinga darbi
ninkų reikalams, šiitas išlygas 
jie (tautininkai ir katalikai) 
prieinu.

25) .Įnešta ir paretinta užgir- 
!i organizatoriaus pranešima. 
Įnešimas priimtas vienbalsiai.

26) Skaityty Centr. Kom. pa
gaminta rezoliucija Lietuvos 
klausimu. Rezoliucija priilinta 
vienbalsiai (jau tilpo Naujienų-

27) Įnešta ir paremta daly- 
auti rengiamoj Liet, demon- 
tracijoj spalių 31 d. Įnešimas 
nuimtas daugujma balsų.

28) Įnešta ir paremia pasiųs- 
i 3 atstovus j bendrų visų sro

vių susirinkimų, 
balsiai priimta.
’-inkta draugai:

■Įnešimas vien 
Atstovais iš-

A. Žymontas 
J. Čeponis.

29) Įnešta ir paremta pa vesti 
itstovams paskirti kalbefiojų. 
[nešimas priimtas vienbalsiai. >

30) Įnešta ir paremta, kad 
dstovni veiklų pagal savo nuo-1 
iuros atsitikime, jeigu katali

ku ir tautininkų srovės nepildy
tų savo prižadu. Įnešimas pri
imtas viembalsiai.

31) Nutarta atspausdinti 10,- 
00 agitativiškų lapęlių.

’entr. Kom. rūpintis pagamini
mu lapelių. Įnešimas pri nitas 
vienbalsiai. ’

33) Įnešta ir paremta lape
lių skleidimo darbą išdalinti 
o ro po rcio na 1 i šk ai, k i ok vienai 
’ iiopai. Įnešimas priimtas vic- 
balsiai.

31) Raj Centr. Kom. įneša, 
:>d VIII Raj. duotų sumanymų 
. S. S* Pildomajam Komitetui, 
ad jis pakviestų į Ameriką Lie 

t u vos Socialdemokratų Partijos 
atstovų. Įnešimas priimtas di
džiuma balsų.

35) Konferencija uždaryta 3 
vai. po pietų.

L. S. S. VIII Rajono Sekote!.
* J. J. Čeponis.

P. S. Kuopų sekeretoriai, ku
rie dar nepri davėte savo adre
sų arba permainę gyvenimo vie
tas nepermainčte adresų, malo
nėkite kuogreičiausia prisiųsti 
man savo tikrus adresus, kad 
aš galėčiau protokolų išsiunti
nėti referendumui.

J. J. Čeponis,
3131 S. Lowe a v. Chicago, III.

T

Didelis Kepurinis
BALIUS
Rengiamas su 3-mis dovanomis

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1 
Subatoje, Lapkričio-Nov. 13,1920

M. Meldažio svet., 2242-44 W. 23rd PI.

Milžiniškos Vakaras
Parengtas

KETVIRTO WARI)0 LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEPOS KLIUBO
Nedėlioj, Lapkričio-Novcmber 7 d., 1920

PULASKIO SVETAINĖJE, 
1715 S. Ashland Avė., prie 18-tos gatvės

Svetainė atsidarys 6 v. v., programas prasidės 7 v. v.

e»

Ar myli muziką?
BEETKOVENO muzikos kon- 

Ręrratorijoja mokinama: Skam
biau pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems įduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Ved Sijas 
3258 S. Halsted Str.

Tel.: Boulavard 9244

Bus Teatras, Koncertas ir Puikus Balius \
Scenoje statoma 3-jų aktų Br. Vargšo dramą ir ją vaidins gerai išsilavi

nę artistiškos spėkos. Koncerte dalyvauja Kliubo jaunų mergaičių choras. 
Vadovauja M. M. Yuodis, akompanuojant panelei Helenai Sandauskiutei.

Gerbiamieji lietuviai kaip jauni, taip ir seni, visus su paguoda kviečia
me atsilankyti viršminėtan vakaran. Pamatysite ir pasidžiaugsite K. sureng
tu programų didelei svetainėj, prie geros muzikos linksmai pasišokti.

KOMITETAS.

DIDELIS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

J. J. Elias svetainėje, 4600 Southp ------------ - -------
< Vv ood St., Chicago, 7:30 vai. vakare. 

Panedilio, Lapkričio-Nov. 8 dieną. Vi-
I h! lietuviai ir lietuvaitės neatbūtinai 
' turit ateiti, nes telegramai ii Lietu- 
1 vos bus skaitomi, ir bus svarstomi
< svarbus dalykai, kas link Lietuvos 
' liousybės ir jos padėjimo
’ Kviečia komisija

Pradžia 6 vai. vakaro.

overkotų ir

BBBBSJ8BB8aE®®HKSfflHE?EHBISHBBBHBHnaKEBBHIlKS
M 2

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

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

2242 W. 23rd Place.

EXTRA
Inžanga 35c. y patai

Rus 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 užganCdinti visus. KVIEČIA KOMITETAS'.

Prisideki prie pasaulio

APVAIKŠČIOJIMO
Trijų metų sukaktuvių

Rusijos Socialistų Sovietų Republikos 
Nedėlioj, Lapkričio 7, 3 vai.

Ashland Auditorium
« (.Carmen’s Hali)

South Ashland Boulevard Ir Van Buien gatvė.
Kalbetoj ai:

Seyinor Stedman, Socialistų kandidatas į Suv. Vals. vids-prez.
(’arl Hacssler, pritraukiantis revoliucionieriškas kalbėtojas.
Aleksandra Rovin, ii Datroit, Mich., kaipo smarkus apginčjas 

Sivietu Rusijos. Kalbės rusiškai.
j/B. Salutsky, redaktorius “The New World”, kuris specialiai at

važiavo iš Ncw Yorko. Kalbės žydiškai.
Mario Shkolnfck, garsi Rusijos social-revoliuciortiere ir auka nu

versto carizmo. , . <ni tn\
Nepaprastas muzikalia programas.

Inžanga tik 25 centai be karės taksų
Atsilankykit šin susirinkiman ir išreikškit meilę ir pasišventimą 

dėl Rusijos! Apvaikščiokime visą savaitę kaipo didelio darbo nuvei- 
kimą Rusijos revoliucijoj.

Lai gyvuoja pasaulio social-revoliucija!
Lai gyvuoja Rusijos Socialistų Sovietų Repyblika!

M 
B

M
U

L1 
fl 
y

a au

Didelis BaliusK
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Rengiamas
DR-TfiS SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ

Nedėlioj, 7 d. Lapkričio-Nov.; 1920

Mildos svetinėje, 3138 So. Halsted St.,

ra

H

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai
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DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS

Prasidės nuo lapkričio 6 iki
lapkričio 20 dienos.

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

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

Ateikite ir persitikrinkite, kad tai yra bargenas

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

Didelis b'argenas ant užsakymo siutų ir overko- 
tų; sutaupysite nuo $10 iki $20 ir prie to, gausite 
extra porą kelinių už dyką su kiekvienu siutu.

' Nepraleiskite progos.

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

Universal State Bank Name.

.. $8.00 
$10.00 

. $7.00 

. $2.00 

.... 50c 

.... 20c 
.....25c

KNYGOS
Kišeninis žodynėlis apd......................   75c
Rankvedis Angliškos kalbos ..............  $1.50

Tas^pats apdarytas ...............,....... T........................... $2.25
žodynus Lietuviškai Angliškas ir Angliškai Lietuviš

kas apd.. 1274 pusi. Kaina........
Tas pats drutesniais apdarais.....

Tikėjimų Istorija 1086 pusi. apd. ...
Sveikata apdaryta ..................................
Aritmetika, M. šalčiaus ......................
Elementorius ..................................-.........
Mokinkimės rašyti..................................
Valgių Gaminimo knyga 162 pusi........................................$1.25

Ta pati apdaryta........................................................... $1.50
Portugalų' Ministerių laiškai ........................................ -........ $1.00
Meilė ir Dailė.......................................................................... $1.00
Dainos su gaidomis L. Eremino telpa 67 dainelės apd. $1.50 
Sapnų knyga, 264 pusi.............................   50c
Morališkas Kabalas .................................................................  25c
Inkvizicija apdaryta ..............    $1.25
Graži Mageliona — melodrama ............................................ 50c

Knygas prisiunčiamo visur ir prisiuntimą apmokame. 
Kataliogą siunčiame kožnam dykai.

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Pradžia 6 vai. vakare.

Mik®?. ir lorki^os Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

■

MILŽINIŠKAS MEDINIS

Teatras ir Balius
Rengia Lietuvių Viešas Knygynas ant Westsidės 

Kurį remia 14 draugysčių

' Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 7,1020
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.

( Perstatymas
“Knarkia Paliepus”

Inžanga 35c ir augliaus.

Po programo šokiui iki vėlumai nakties. Muzika .1. 1hillips..
Kviečia KOMITETAS.

Inžanga 35c.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimtu augštos rųŠies \ iktroly (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $800, 
parsiduoda už $85.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrų atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mok norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D, arba u^sjmokesi aplaikęs 

. . « •_.— — n.i a —i —i. Nede’dieniais nuo

Kurie atsilankys su puikiausioms bei įvairiau
siomis kepurėmis, tai tie gaus dovanas.

Kviečia KOMITETAS.

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

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI



■»
NAUJIENOS, Chicago, III

VILNIUS
LIETUVOS SOSTINE

Dideliame Pavojuje
Finansiška tavo nepriguhnybe senatvėje yra pavojuje, jei nesusitau- 
pinsi kuomet dirbi.

Tūkstančiai lietuviu taupo savo pinigus

PEOPLESB BANK
Ant kampo 47-os gatvės ir Ashland Avė.

KADANGI: '
1. šis bankas yra senas ir tvirtas po valstijos valdžios priežiūra.
2. Gali savo pinigus išsiimti, kada tik nori.
L Jausiesi kaip namie šiame banke, kadangi

KORESPONDENCIJOS :
SO. OMAHA, NEB.

Masinis mitingas protestui 
prieš lenkų imperializmą.

Spalio 14 dieną įvyko čia ma 
sinis vietos lietuvių susirinki

i Visų Lietuvių Domai!
.......“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.

susikalbama lietuviškai.

D(. A. R. BliimeiiM

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE BANK

Didelis Bankas
47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

ANT KAMPO

rinlistų puolimą Lietuvos. Die
na pasitaikė labai bloga, baisiai 
lijo’, dėlto publikos nedaugiau- 
siai tedalyvavo. Tvarką vedė 
V. Sabaliauskas, kurs pasakė 
įžengiamąją kalbą ir paaiškino 
to susirinkimo tikslą. Kalbėjo 
nesenai į So. Olmahą atvykęs 
Jonas Juodis, kareivis, dalyva
vęs mūšiuose Francijoj; kalbė
jo betgi labai trumpai, pasisa
kęs, kad nemokąs dailiai lietu
viškai kalbėti; taipgi kalbėjo A. 
Žalpis ir P. Juozaliunas. Del 
partinių varžytinių ir ginčų su
sirinkime nebuvo tvarkos. Bu-

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

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

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

T he Peoplss Store

viena nuo tautininkų, kita nuo 
darbininkų, kurią buvo patiekę 
A. Žalpis ir P. Juozaliunas. Au
kų Lietuvos darbininku laikraš 
eini “Socialdemokratui“ parein 
ti sudėta 33 dol. (aukojo A. Žal
pis ir P. Juozaliunas po 15 dol., 
ir A. Gražys 3 dol.). Lietuvos 
kareiviams sudėta regis $16.- 

85.—
f Aukų 33 dol. Liet. “Social

demokratui“ gavome ir pasiųsi
me kam skirta. — N. Red.].

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.
kia iki 550, sukelto kapitalo apie 60 tūk
stančių.

B-vės narių skaičius sic-

112th St. and Michigan Avė. 
Roseland.

RACINE, WIS.

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

lapkr. 8 ir tęsis per 12 dienų.

Labai Nužemintam Kainom
DUBELTAVOS S & H STAMPOS

Kiekvieną dieną iki pietų.

Liet. Gekb. Dr-jos 15-to sky- j | 
ritins pakviestas, Dr. A. L. Grai- ■ 
čiunas turėjo čia spalio 31 d. , 
prelekciją teina “Viešpatijai be- ■ 
si vystau t“. Aiškino taipjau JJ
Lietuvos Raud. Kryžiaus veika-|J 
lūs, ir kiek L. G. D. yra jau pa
siuntusi jam pinigų.

Reto, buvo dar ir programė- 
lis, kurį išpildė T. Varanis, pa
rodęs magiškų štukų; p. Vilavi- 
čienė, skambinus piano; L. Tali
joms* sutašęs monologą “Geri 
laikai“, ir p-le Zofija Malmaus 
kieno, padeklamavus. Buvo ren 
kainos aukos Liet. Raud. Kry
žiui ir surinkta viso $24.66. My
kolas Bardauėkas aukojo $10, 
kiti įjo du dol. ir mažiau.

—M. Kasparaitis.

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

Visokiais reikalais kreipkitės į centrą 
arba pas ingaliotinius.

American&Lithuanian 
Textile Corp.

343 W. Broadway
So. Boston, Mass.

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

2. Atlaso Rūbų B-vė.
Atlaso B-vė inkorporuota Mass. Valsti

joj, kapitalas $200,000, šėrai COMMON ir 
8% PREFERED, “par” (originale) vertė 
$25 seras. Vienai ypatai parduodama ne
mažiau kaip du Šerų ir nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ingaliotiniu.

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

AKIU SPECIALISTAS Z 
įkiš Egzamineoje Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

;inga doma at- 
dpiama 1 val
yto iki 9 vak. 
iki 12 dieną.

kus. Vai.: nuo 9
Nedaliomis, nuo £ w
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

DK. M. HERZMAN 
I* 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: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: CanaI 
3110 arba 857 

k Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS': 3412 S. Halsted St 
V AL.: 9—10 ryto, ir &—9 vai. vak.

Telephonaii

BR. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 matai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st^ kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephoae Tardė 687

■ RaHuiaiiiBiiai

Pranešimas Musų 
Draugams

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

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

Tel.: Yards 145.

ROCKFORD, ILL.

vaidino trijų veiksmų žaislą 
“Kaizeris pekloj“. Vaidinimas 
išėjo silpnai.

lietuvių laikraščius sudarytą 
tam tikrą registraciją, kuri eis 
per kokį menesį laiko, taip kad 
kožnas Amerikos lietuvis, kur j 
jisai nebūtų, bile. lik yra tarna
vęs kariuomenėj laike pasauli
nes kares, nepasiliktų neregis
truotas, be skirtumo, trumpai 
ar ilgai, kad ir vieną dieną ka
riuomenėj butų išbuvęs. Visi 
toki turėtų užsiregistruoti pri- 
siųsdami savo vardus ir pavar
des ir kokį laipsnį yra atsiekęs

Sveikam Kuae Stipri
Kam be reikalo kentėti ? Mano spo- 

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

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

Dvasia

vaidino dviejų .veiksmų dramą j tuose. Taipgi ir tų visų, kurie 
“Suvilta širdis”. Vaidinimas ir I jau yra įnirę arba žuvę kares 
čia buvo silpnas, nors tarp ak-I laukuose, tai kuris žino jų pra
tariu buvo ir gabesnių žmonių, I vardes kad priduotų į paskirtą 
kaip antai J. Valentu. Spcktak- I registracijos vietą.
liui pasibaigus kuopos choras I Kada lietuviai: buvo imami 
ir vyrų choras sudainavo kele-1 į kariuomenę laike kares, dan
tų dainelių. Gaila, kad vyrų Į gelis jų buivo pasidavę lenkais, 
choras jau treti metai vis tasIrusais, ar vokiečiais; tai nebuvo 
pačias daineles dainuoja; ar ne-1 galima tikrai sužinoti, kiek vi- 
butų laikas duoti publikai ką Į so labo lietuvių tarnavo kariuo- 
nors naujiesnia? — Po to buvo I menėj. Šiandie tie visi, kurie 
šokiai. lyra sugryžę ir yra lietuviai, kiek

—LSS. 75-ta kuopa spalio 31Į vienas privalo užsiregistruoti.
d. turėjo surengus prakalbas. Į tada įmes žinosime kiek musų 
Kalbėjo Dr. A. Montvida^, iš I lietuvių buvo tarnavusių išviso 
Chicagos. Žmpnių buvo atsi-1 ir kiek žuvo karės lauke ir t.t. 
lanke nemaža pasiklausyti. Kali . . .
betojas kalbėjo per du kartuj k t<>s k]
Pertraukoj Bacev.č.us -r Uklve 1^ ‘lz(lint()s; iBks lie. 
ns pada.navo po porų danielių. jsį h. rcikalui aį s

-Lmdnula. t;kraj parodyti

teisybę, kaip jie dalyvavo su ki- 
' Itoms tautomis. Taigi visi ex-

Į visus Amerikos lietu- I kareiviai registruokitės. Visi 
vius ex-kareivius. ‘urSIsite savo vardu3 toje istori‘ 

_______ JOS knygoje.
[Lietuvių Ex-Kareivių Orga- I Taipgi prie tos registracijos 

nizacijos atsišaukimas. I prašom pažymėti, kurie norėtų
—--------- I būti liuosnoriais į kareivių su-

Visos musų lietuvių sroves I važiavimą Washingtone. Reikia 
žino-gerai kaip ir kožnas bevie-|bent vieno tūkstančio vyrų pa
nas lietuvis, kad buvo didele pa-įdaryti tokiam istoriškaim žy- 
saulio karė ir daugelis musų Į <pUį suvažiuoti į Washingtoną 
brolių lietuvių žuvo toje karėje I visi uniformose, pažymėtą die- 
kovodaimi už kieno kito garbę Į prieš pat atidarymą Suvieny 
ir liuosybę, bet ne už mažų jų I tų Valst. Kongreso. Tada musų 
tautų liuosybę, kaip buivo žade-1 vyrai imaršuotų gražioj formoj 
ta. šiandie esame palikti ir ap-|prie Baltųjų Rūmų ir1 tik tada 
leisti su baisiausiais musų prie-1 butų galima pasimlatyti su vi
sais Lenkais. įsais senatoriai arba ir visu

Taigi mes lietuviai ex-karei- kongresu ir prezidentu ir parei- 
viai sumanėme išsiųsti į visus kalanti to, kas mums buvo ža-

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

m

m

Telephone Yarda 5082

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

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

DR. DICKSON
1645 Wcst 47th Street

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

k IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgcon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūsles šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monro© St. 
Crilly Buiiding—ruimas 50G. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų,, Chicago, III.
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

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

dėta, kada mes stojom į karei
vių eiles ant balso šios šalies. ‘ 
Mes turime teises parodyti, kad 
mes kariavom už Liuosybę/visų 
tautų, taigi ir už Lietuvos. Tai-Į 
gi regisi ruojanties pažymėkite, ' 
kuris galėtumėte važiuoti lino-' 
sanoriu į Washingtoną, labiau 
šiai tie, kurie gyvenate netoli į

Pranešimas 
AKUŠERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

sc. — Joseph Elvikis, 3402 So.' £ 
Halsted St., Chicago, III.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

DR. A. P. GURSKIS
M Lietuvis Dentistas
" 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. " 

CICERO, ILL. •
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 2

— išskiriant nedėlias ir seredas. 2

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

a 
a 
v

DR. YUšKA
1000 S. Halsted St.

Tel. Ganai 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Dd 

8 vakar*.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8460

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

1616 W. 47 St., Tel. Boel. 16D
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKlnley 263

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

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Tel P ..n 342
DK. i. E. MAKARAS 

Lietavys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chlrargas 

1637 W. 61 it. kam >. Marshfield ar. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

< ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1167
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Peria kailį 
Žulikovskiui.

Su dideliu džiaugsmu va
kar musų skaitytojai per
skaitė žinių, kad Lietuvos 
kariuomenė visu frontu su
stabdė gen. Želigowskio jie- 
gas, besilaužiančius Lietu
vos gilumon, ir atėmė iš jo 
keturis miestelius. Tatai 
mums duoda vilties* kad tai 
banditų gaujai nepavyks už
kariauti Lietuvą.

Bet Lietuvos kariuomenė 
veikiausia dar tiktai dabar 
ima išplėtoti visą savo en
ergiją prieš Vilniaus grobi
kus. Pirma ji buvo neprisi
rengus stoti didesnėms jie- 
goms prieš lenkus tame 
fronte, hes lenkai užpuolė 
Vilnių netikėtai, po to, kai 
buvo padaryta musių paliau
bos sutartis.

Lietuvių jiegos buvo su
koncentruotos’ Suvalkų sri
tyje, o lenkai perkirto gele
žinkelį, einantį linkui Vil
niaus, taip jogei lietuviai 
paskui negalėjo urnai per
mesti savo kariuomenę į 
Vilniaus frontą.

Dabar, matyt, lietuviai 
jau suspėjo surinkti dides
niu jiegU ties Vilnium, ir po
nas Žulikovskis jau gavo 
pliekt. Reikia tikėtis, kad 
toliaus jisai susilauks dar 
didesnės pirties.

Lietuvos gynimas 
ir valdžia.

Darbo žmonėms rupi dau
giams, negu kam kitam, kad 
Lietuva atsigintų nuo Len
kijos imperialistų. Jeigu len
kai užgrobtų Lietuvą, tai jų 
jungas visu sunkumu pultų 
ant darbininkų ir biednų 
ūkininkų.

Darbo žmonės todėl turi 
visa savo energija stoti j ko
vą už Lietuvos laisvę. Tuo 
tikslu jie privalo remti Lie
tuvos valdžios jiegas, kurios 
kovoja su lenkų grobikais. 
Be kariuomenės, be amuni
cijos, be kitokių karės reik
menų Lietuva negalėtų atsi

ginti.
Bet čia mes susiduriame 

su keblumu. Lietuvos vald
žia yra neprielanki' darbi
ninkams; ji visą laiką 
skriaudė juos ir ėjo išvien 
su darbininkų išnaudotojais. 
Kaipgi darbo žmonės gali 
remti tokią valdžią? Ar tai 
nebus “social-patriotizmas”?

Yra gana daug tokių lie
tuvių darbininkų, kurie ši
taip mano. Bet ką tuomet 
jie siūlo dabartinėje pavo
jaus valandoje? Nedaryti 
nieko? Palikti Lietuvos 
buržujams ir klerikalams 
patiems gintis nuo lenkų? 
Bet jeigu šitie elementai ne
įstengs atmušti priešininką 
— kas tuomet?

Tuomet ant Lietuvos 
sprando užsisės gen. Žuli
kovskis. Ir kada jisai pa
vergs Lietuvą, tai ne buržu
jai su klerikalais daugiausia 
kentės, o darbo žmonės. Su 
buržujais ir klerikalais po
nas Žulikovskis mokės susi
taikyti, kaip kitąsyk mokė
jo su jais susitaikyti caro 
biurokratai ir kaizerio ber
nai.

Reiškia, jeigu darbininkai 
ir biednieji ūkininkai atsisa
kytų remti Lietuvos valdžią 
dabartinėje jos kovoje su 
lenkų imperialistais, tai jie 
nubaustų ne buržujus su kle
rikalais, o patys save. Vie
ton vieno savo buržuazijos 
jungo, jie susilauktų da ir 
antro jungo — Lenkijos im
perialistų.

Taigi eiti šituo keliu butų 
beprotystė. Geriaus jau yra 
būti €‘social-patriotu”, negu 
“social-idiotu”.

Vienok savo šalies gyni
mas nuo pavergimo pats sa- 
vaimi nėra priešingas socia
lizmui darbas, nėra “social- 
patriotizmas”. Jisai darosi 
priešingu socializmui tiktai 
tada, kada darbininkai ima 
remti kenksmingą jų reika
lams valdžios politiką, kuri 
yra vedama po šalies gyni- 
no priedanga.

Vokietijos Scheidemannas 
nebūtų buvęs “social-patrio- 
tas”, jeigu jisai butų vien 
stojęs už tai, kad Vokietija 
gintųsi nuo Rusijos ir jos 
talkininkų. Bet jisai balsa
vo už karės kreditus, išreikš
damas tuo pasitikėjimą kai- 
zeriškai valdžiai; jisai ne
protestavo prieš Belgijos 
neutraliteto sulaužymą; ji
sai nesipriešino Brest-Li- 
tovsko taikos sutarčiai ir t. 
t. šitas kapitalistų ir jun
kerių politikos rėmimas, o 
ne savo šalies gynimas, bu
vo Scheidemanno nusidėji
mas prieš socializmo princi
pus..

Bet mes, gindami Lietuvą 
nuo lenkų imperialistų, visai 
neprivalome eiti Vokietijos 
“social-patriotų” keliais. Re
miant Lietuvos valdžią jos 
kovoje prieš lenkus, visai nė
ra reikalo pritarti abėlnai 
josios politikai. Priešingai, 
pritarimas tai politikai butų 
kenksmingas net paties Lie
tuvos gynimo žvilgsniu. Ta 
politika yra atkreipta prieš 
darbo žmonių reikalus ir to
dėl ji trukdo minių jiegoms 
apsireikšti, mažina jų norą 
ir pasiryžimą kovot už savo 
šalį. v

Lietuvos gynimas ir kova 
prieš valdžios politiką turi 
eiti kartu.
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BANKETAS KAUNE.

“Laisve” aprašo pagili Mask
vos “I*ri»v<li>” ir “lzve.sti.ius” 
banketą, kuris įvyko rugsėjo 

18 d. Kaune ir kuriame daly
vavo Rusijos bolševikų atstovas 
Akselrod su savo draugais ir 
Lietuvos ministeriai, l)r. K. Gri
nius ri kun. Purickas, ir visa 
eilė Lietuvos politikų.

Delei šito banketo komunis
tų organas labai plačiai filizo- 
fuoja apie tai, kad Uetuvai rei
kią eiti išvien su sovietine Ru
sija, neą. Rusija esanti geriau
sias ir net vienintelis Lietuvos 
draugas.

Labai gerai. Bet tas laikraš
tis užmiršta, kad dar nesenai ji 
sai rašė, jogei bolševikiškoji Ru 
sija tiktai <1(4 savo išrokavihno 
nekariauja su Lietuva; kada 
persi mainys situacija, tai bol
ševikai, girdi, gal visai kitaip 
užgiedos Lietuvai.

Taigi pirma “Laisve” grūmo
jo Lietuvai bolševikų ginklu, o 
šiandie ji pasakoja, kad bolše
vikai esą vieninteliai Lietuvos 
draugai!

šitaip ji visuofnet maino savo 
kailį su kiekviena permaina “si
tuacijos” ir giriasi, kad tokia 
vijurkiška politika reiškia “nuo 
sakų rcvoliucingulmą”.

Be to, “Laisve” visai nepa
stebi, kad jos “principų” žvilgs
niu tas Kauno banketas buvo 
labai navatnas. Tik pagalvo
kite: bankete dalyvavo bolše
vikų atstovai kartu su ‘juoda
šimčiu” Grinium ir kun, Pu rie
kti! Jeigu socialdemokratai ka- 
me-nors susitinka su kunigu 
arba su buržuazlŠku ministeriu, 
tai komunistų organas per kele
tą savaičių šaukia, kaip už lie
žuvio pakartas, kad socialdemo
kratai “išdavė proletariatą”. O 
dabar jisai nė vienu žodžiu ne
nupeikia bolševikų už puotavi
mą su “juodašimtiškos val
džios” atstovais.

LIETUVOS GYNIMO 
KLAUSIMU.

Nesenai mes perspausdinome 
Lietuvos socialdemokratų Rei
nio frakcijos atstovo kalbą, ku 
rioje išdėstyta tos frakcijos nu
sistatymas Lietuvos gynimo 
klausimu. Aplama jos nuomo
nė yra tokia, kad Lenkijos im
perialistai grūmoja pavergti 
Lietuvos darbo žmones, todėl 
dabbo žmonės turi stoti j kovą 
prieš juos ir ginti Lietuvos ne
priklausomybę.

Delei to, kokių praktikos 
priemonių reikia griebtis, kad 
butų geriausia patarnauta kraš
tui ir darbo žmonių reikalams, 
Lietuvos socialdemokratų frak
cija savo posėdyje spalių 12 d. 
priėmė sekamą nutarimą:

“1. Naujai prasidėjęs im
perialistinės Lenkijos veržia
mos į Lietuvos Rytus reiškia 
tik pirmutinį žingsnį užgrob
ti visą Lietuvą, padaryti ją 
poilitiSkai priklausoma nuo 
baltosios Lenkijos, pavergti 
jos ūkį ir sutvirtinti musų 
krašte reakcinių gaivalų vieš 
pataviimą su Lietuvos dvari
ninkais priešaky.

“2. Kadangi LietuvoisNdar- 
bininkų, bežemių ir mažaže
mių ūkininkų siekimams ir 
ruošiamam dėniok ratiniam 
'musų krašte sutvarkymui 
gresia dideiiausias pavojus, 
S.-I). Frakcija skaito būtina 
kviesti Lietuvos liaudį stoti 
atkakliem kovon su naujais 
okupantais ir stvertis visų 
galinių gynimosi priemonių.

“3. Kadangi Lietuvos dar
bininkai ir išviso biednuome
nė turi savo yatingus reika
lus ir uždavinius, jie eidami 
gynimosi kovoje gretimais ki
tų, kl eri ka l i u i ų-ib u rž uazi n’ių 
visuomenės grupių, privalo 
duoti tai kovai savo turinį ir 
sutverti atskiras gynimosi or
ganizacijas, kurios suvienytų 
kovai visas revoliucines Lie
tuvos proletarų jiegas.

“4. S.-D. Frakcija kviečia 
I Jetuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetų, 
kad jis pasiūlytų kitom, socia
listinėm organizacijom ir pro 
f isinūin "-są j ungoni susi prasti 
gynimiosi reikalu, sudaryti 
bendrą centrą, kuris derintų

vienintelė nuosaki 
pozicija.

malofru yra pažy
kad 

keliu
lygiai tokiu 

einame ir
Lot u via i socia

lu ūsų pozicija

siu stipri n Hm ui

įleiskin, Lietuvos socialdemo
kratų nusistatymas yra toks: 
darbininkai turi ginti Lietuvą 
nuo Trakijos imperialistų ir 
gynimosi kovoje eiti gretimai 
kitų visuomenės grupių; bet 
darbininkai privalo duoti tai ko
vai savo turinį ir organizuotis 
kaipo atskira nuo klerikalų ir 
buržujų grupė.

Tai yra
darbininkų ž v i I gs n i u 
Mums 
mėti, 
pat 
mes, Amerikos
Ii štai. Tokia 
jau apsireiškė nesenai įvykusio
je Chicagos lietuvių demons
tracijoje. Mes dalyvavome to
je demonstracijoej kartu su ki
tomis srovėmis, bet mes sten
gėmės duoti jai darbininkišką 
turinį ir ėjome į ją, kaipo atski
ra grupė. Ir šis musų žingsnis 
davė puikiausių vaisių.

Tolimesniam
darbininkų jiegų mes dtibar Chi 
cagoje rengiamės padaryti Dar- 
b.ninku Tarybos konferenciją.

Dešiniemsioms elementams, 
lygiai kaip ir extra4kaliricm- 

siems, šitokia musų taktika la
bai nepatinka. Pirmieji kalti
na mus, kad mes “ardome vie
nybe”, — nors ištiesų tai, jie pa
tys turi pripažinti, kad musų 
prisidėjimas prie bendros kovos 
dėl Lietuvos laisvės labai padi
dino tos kovos energiją.

Musiškiai-gi “'kairinąjįarniai” 
tą musų taktiką smerkia dėlto, 
kad mes, girdi, “susidėjome su 
atžagareiviais”. Vienok kalni 
padeda jie, šitaip elgdamiesi? 
Trukdydami Lietuvos kovą 
prieš Lenkijos iinpcrialĮistus, 
“k a iri a s pa niiai” padeda Lenki
jos atžagareiviams -- tiems at- 
žagareiviaiiKs, iš kurių Lietuvos 
darbo žmonėms šiandie grūmo
ja didžiausias pavojus.

Mes tarnaujame ILiietuvos 
laisvei, o mūsiškiai komunistai 
tarnauja lenkų iimperialistains.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

JUNGTINES VALSTIJOS. 
Paskelbė lokautą.

[Iš Federuotosios Presos]
Milvvaukee. Pirmas atvi

ras susirėmimas, kompanijoms, 
naudojanties įmygančia bedarbe, 
bandant nukapoti algas, įvyko 
Mihvaukee Gas Speciality Co. 
paskelbus lokautą metalo švei
tėjams, kada jie atsisakė priim
ti 10 nuoš. sumažinimą algos, ir 
pašalino juos visus iš darbo.

žydai steigs imimigracijos 
biurą.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — Darbo depar

tamentas atsisakė leisti Ameri
kos Darbo Fed. įsteigti savo biu 
ra ant Ellis salos, kuris gelbėtų 
atvykusius ateivius ir suieš
kotų jiems darbą. Betgi atgal- 
eiviškai New Yorko valstijos in 
dustrinei komisijai tapo leista 
immigraęijos name įsteigti sa
vi) biurą parupinimui darbo 
immigrantanis.

Žydų unijų taryba vienok nu 
tarė steigti ateivių distrikle sa
vo imi migracijos biurą, kuris 
rūpinsis immigrantais ir parū
pins jiems darbą. Biurą ves 
ves didžiosios rpbsiuvių unijos.

Negrų vergintas.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Negrų draugi
ja gavo žinių, kad samdytojai 
Pietinėj Caroli.noj visokiais per
sekiojimais verčia negrus dirb
ti už menkas algas bovelnų 
laukuose. Lake City goveda iš 
200 maskuotų žmonių, pasiro
džiusių Ku Klux Klan drabu
žiais, naktį užpuolė ant mieste
lio ir pirmiausia nuėjo pas nie- 
kurius ūkininkus, kurie mokė
davo savo darbininkams $1.50

už mokinimą 100 svarų liovėj
uos ir paliepė, kad jie mokėtų 
lik ]x> $1. Paskui apnyko neg
rus ir paliepČ, kad jie eitų tuo- 
jaus dirbti už užpuolikų nusta-

Grąsiniinai pagelbėjo, ir neg
rai nuėjo dirbti už bado mokes
ti. l»i jotiniu i«'s tolimesnių užpilo

jie bandytų tiems užpuolikams 
priešinties.
Am. Darbo Federacija ir Unijų 

Internacionalas.
[Iš Federuotosios Presos]

Washington. — Am. 
Federacijos prezidento 
pers ir vice prezidento 
užsipuolimą ant Intėmaciona- 
lės Unijų Federacijos ir Angli
jos veikiamosios tarybos labai 
neprielankiai pasitiko patįs 
Gomperso feder. nariai. Tasis 
užsipuolimas buvo asmeninis 
ir Federacijos taryba niekad ne 
svarstė apie Amsterdamo In
ternacionalą ir pasitraukimą iš 
jo-

rėčiaus pasirodė, kad Ame
rikos Darbo Federacija nėra 
mokėjusi jai priklausančių mo
kesčių j Internacionalo iždą., 
nuo jo reorganizaviinosi Ams
terdame liepos m., 1919 m. Ne
užmokėjus tų mokesčių, ame
rikiečiai negales dalyvauti atei
nančiame Internacionalo kon
grese, kada jis stvarstys Am. 
Darbo Fed. Montrealo konvenci 
jos reikalavimas iš Internacio 
nalo. Jei iki to laiko Am. Dar
bo Federacija nepcDnainys sa
vo taktikos, veikiausia, kad In
ternacionalas paskelbs, jog 
Amerikos Federacija pati- pasi
šalino 
narių.

Darh’o 
Gom-
Woll

iš tarpo Internacionalo

VOKIETIJA, 
darbininkai vienijasi. 
Federuotosios Presos]

Proto 
[IS

Berlinas. — Vokietijos rašti
nių darbiu jukų organizacijų ly 
ga savo suvažiavime nutarė ne- 
sideti prie Maskvos tveriamo 
komunistų unijų Internaciona
lo ir 
ryšių 
Unijų 
taipgi 
proto 
savo Internacionalą, kuris savo 
kelių susivienytų su Amsterda
mo Internacionalu.

nepertraukti draugiškų 
su Generaline Vokietijos

Lyga. Suvažiavimas 
išledo atsišaukimą, kad 
dąrbininkai organizuotų

sa; ji gali kiekvienoj šalyj už- 
jėgti už akių imperialistų už

mačioms prlo les tais, strejka.G 
ir kitokiais spaudimais, — jei
gu tik darbininkai yru susior
ganizavę ir supranta savo kle- 
sos reikalus. Jeigu viena kokia 
šalis pavergia kitą šalį, tai pa- 
vergtoji luinu upipleStu ir ilur- 

bininkų kiršai prisieina dau
ginus nukentėti,, lodei kad ant

AUSTRALIJA.
Tikisi greit laimėti 44 vai. 

darbo savaitę.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. — 44 vai. darbo sa
vaitė Australijoj jau ateina. 
Daugelis unijų jau dirba 44 
vai., kitos kovoja už tą, o kilos 
laukia, kad valdžia išleistų 44 
vai. darbo savaitės įstatymą.

Namų budavotojai jau iško
vojo 44 vai., be sumažinimo al
gos. Taipjau dirba 44 vai. lau
kų darbininkai. Geležies indus
trijos darbininkai xlabar veda 
kovą už 44 vai. ir jau daugelyj 
vietų laimėjo.

Nevv South Wales darbininkų 
valdžia rengiasi įnešti 44 vai. 
darbo savaites įstatymą. Galbūt 
ją paseks ir federalinė valdžia.

Kur galima bus dirbama 5 
dienos savaitė, o kur negalima, 
bus 
na i

bus
te.-

dirbama ir subatoje. Abel- 
sakant, jau netoli tas lai
ka d a visoje Australijoje 
įvesta 44 vai. darbo savai-

Skaitytoju Balsai
> ■ -

(I/i išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Delei protesto demonstracijos

pats ir lietuvius ištiko kaip žy- 
Ncs lenkai buvo sutikę 

bet 
apga-

dus? 
nekariauti su lietuviais, 
paskiaus veidmainingai 
vo juos: nauduodamies sutver
ta mūšių paliauba, pasigrobė 
Vilnių, ir nori plėsti visą Lie
tuvą, stipresni būdami. 

----- Sapos DarbininRas.

aidos padarytos pavergimui 
os šalies. Taigi ir Lietuvių tūn
os “stulpai” dabar pamatė, Į 
<ad ne Yčai, ne Gabriai, kurie 
išeikvojo nemažai pinigų diplo- 
natinei politikai išgelbės Lie
tuvą, bet Lietuvos laisvę prisi
eina iškovoti Lietuvos liaudės

darbai Francijoj ir Anglijoj nu-1 
ėjo niekais ir Lietuvos laisve 
jau atsidūrė prieš lenkų dvar
ponių ir kunigų imperialistines 
politikos nasrus. Dabar ir mu
sų tautininkai ir kunigėliui pa
matė, kad jie klydo, dėdami 
didelės vilties ant diplomati
jos.- “Naujienos” visuomet 
smelkė tokį pinigų eikvojimą 
diplomatinei politikai, ir už tai 
jos buvo tautininkų ir klerika
lų spaudos šmeižiamos. O šio
je lietuvių demonstracijoje vie
nas kunigas savo kalboj jau 
apsakė tiesą, kad kas geidžią 
Lietuvai laisvės ir neprigulimy- 
bes. tai negali tikėtis jos iš Len-

Užlaikyk tą Linimentą 
ParunkuL

Sergant nuo reumatizmo, i tranu diegimo, “ 
■trendieglį, neuralgijos, akaudejimo rau* j’J 
man ii, sustlngeju sąnariu, mėšlungio ir 
kitu IBIaukiniu skaudėjimu ir gėlimu, 
variuok

Severa’s
Gothardol 5

(pirmiau žinomo kaipo Sareros Gothardll- 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 
aplaikysl greita pašalpa. Tas pasekmin
gas naminis linimentas yra vartotas per 
ne mažiaus kaip keturios deiimlys mstu 
BU užganėdintu pasekmių dėl apgalėjimo 
vietinio skausmo ir pamažinlmo suputi- 
mo. Pardavinėtas kožnol apteko!. Dvi 
mieras, 80 ir 80 centai.

'iš

Kazimieras Gug>s

Ar buvo reikalinga visiems 
lietuviams, kaipo lietuviams, 
dalyvauti protesto ddmonstra- 
cijoje, nežiūrint srovinių ir po
litinių j)ažvalgų skirtumo? Aš 
sakau, labai gerai padarė visi 
Chicagos lietuviai, kad dalyva
vo |)rot(‘slo prieš lenkų impe
rialistus demonstradijoje.

Jautiškai klerikališkos sro
vūs visuomet stovėjo už diplo
matinę politiką, o socialistai 
sakė, kad tanioms laisvę gali 
iškovoti tiktai darbininkų kle-

Tik Lenkijos darbiniųkai, so-d 
cialistai, griežtai protestuoja I 
prieš savųjų imperialistų ž\* 
gins pasiglemžti Lietdvą.

Tokie šių dienų nuotikiai 
duoda dauginus vilties ir ener
gijos socialistams stumti savoj 
idėjinį darbą pirmyn dar su! 
didesniu pasišventimu. Ir aš į 
manau, kad kas supranta visą 
šio laiko kapitalistinėspolitikos 
vertimąsi, ir Lietuvos padėtį, 
nesmerks socialistų užtai, kad 
jie dalyvavo proteste prieš leų-! 
kų ir kitų šalių imperialistų 
norus pavergti Lietuvą. Ir drg. 
Grigaitis savo kalboj, pasaky- 
toj toms lietuvių minioims ne
niekino lenkų kaipo tautos, bet 
nurodė tik imperialistinės bur
žuazijos ir dvarponių godumą Į 
užgriebti svetimas žemes. Tai-' 
gi, socialistų dalyvavimas Jie- ■ 
tuvių jirotesto demonstracijoj i 
naudingas visais atžvejgiais. ; 
Antra vertus, kuogi dabartiniai' 
lietuvių su lenkais nuotikiai 
skiriasi nuo žydų? Kuomet žy
dai rengė protestus prieš lenkų 
daromus pogromus ant žydų,: 
tai žydų visos srovės, kartu ir 
socialistai ir komunistai, daly-l 

zvavo protesto demonstracijose, 
’ir visi aukavo žydų šelpilmui 
savo dienos uždarbį. Ar ne tas

Veda vtBofc/aa rtikatas, kafp kriminaUikaot* 
taip Ir civiliikuost teismuose. Darc 

visokius dokurrsntus Irpopitras >

Komų OfisMl

3)22 S. HiUt«d St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131C

MlCBtO Ofisu i J 
127 N. Outbirn SI ’ 

1111-13 Mnity .
Tel. Central^lU*. | 

nMEESKaEOtMr

A. Petrati* S. Fabijono* 

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Europcan American Burean 

Siunčia Pinigu. Parduoda 
Laivakortes. 

NOTARU U AAS

8D9 Weat 35tb Si- Chicago, Iii.
Kampas Halcted St.

Telephone Bonlevard 611

DK. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gjdytojaij ir Chirurgą* 
25 Earat W&shingloa St 
Marškai! Field Annes 
ISth fl. Ruimą* 1827 

Teiophone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

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

X-Spinduliai. Phcna Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

..............-................... ■■

Tdephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis nagai sutarimo. 
3261 So. HaJsted 8tn Chieavo, II!.

■V

Chevalier flstolfo Pėsčia
Gerai žinomas italas vokališkas mokin

tojas.iš New Yorko įsisteigė pats ant trum
po laiko, nuo lapkr. 1 iki sausio 20, Audito
rium Hotelyj, kur užlaiko lavinimosi kam
barį 762. P-s Pėsčia yra labai gerai žino
mas tarp didelės lietuvių kolonijos Nevv 
Yorke ir keletas jo lietuvių studentų duoda 
koncertus visoje Amerikoje. Tarp kilų stu
dentų yra sekanti:

Jonas Butėnas, gerai žinomas bassas,
Konstancija Menkeliuniutė,
Feliksas F. Morkus,
Ona Leščinskaitė,
Rokas Mizara,
Jonas Velička,
Francis Stankūnas.

P-s Pėsčia priims per šį laiką Visai ma
žą skaičių studentų, vien tik tuos, kurie 
yra parinktais balsais, paskiru tik pasima- 
čius.
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Columbija
Grafonolas

Kas dedasi 
Lietuvoj.

{kovą. Lietuvos 
darbininkai!

U*enM offen

A 2 1314x14% colių di
dumo išduoda gražų 
balsą. Kaina su 6 du- 
beltavais rekordais tik- 
tai .........  $38.50

C 2 16 % colių per dug
ną 11 11-16 augščio, 
kaip ant paveikslo. Gra
žiai padaryta, išduoda 
aiškų ir garsų balsą, 2 
springsu motoras pa
ranki į Lietuvą parsi
vežti. Kaina su 6 re
kordais .. $56.00

Kai jau buvo Suvalkuose su
tarta demarkacijos linija su 
Lenkais, rodėsi, tartum karui 
ateina galas, kraštas galės ra
mia imtis vidujinio susitvarky
mo, Lietuvos d«ii>ininkai galės 
pilnai išvystyti kovą už savo 
reikalus, už savo siekimus na
mie pas save. Ne taip atsitiko. 
Baltoji, ponų Lenkija, atstūmu
si rusų armijas, vėl pasijuto 
stipresnė ir vėl puola musų kraš 
tą.

Puola iš pasalų. Iš vienos 
pusės ji viešai prisižada nebe
kariauti su Lietuva, iš kitos pu
sės, klastų keliu eidama, siun
čia musų kraštai! Želigowskio 
armiją, su jos pagalba užėmė 
Vilnių ir dabųr feikalauja, kad 
lietuvių kariuomenė vėl ipasi-

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

Geriausias patarnavimas. — Pigiausios kainos 
Ateik šį vakarą.

Pinigai Siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant
visų Linijų

E 2 grafonola kaip ant 
paveikslo. Kaina su 6 

rekordais $125.00

Lietuviški Rekordai. Kaina po $1 vienas.

Indainavo M. Petrauskas.
2393 Jojau Diena. Saulelė Raudona.
2394ŲŽ Šilingėlį. šių Nakcialy.
4415 'Piemenėlis.
4474
4272 
3840
2358
2356

Pavasarj.
Mielaširdystė. Vai Verčia’Laužo.
Spragilų Daina. Strazdelis.
Ant Kalno Karklai Siūbavo. Šią Naktelę.
Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovą.
Lietuva Tėvynė Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.

Komiški Rekordai.
Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.

Pasakos Stebuklai. 
Maušo Kelionė.

Referatas apie Nosis.
Zuavų

2 dalis.
Invairųs

O kur Buvai Dėduk Mano.
Plaukia Sau laivelis.
Ant Marių Krantelio.
Einu Per Dvaro
Sunku Gyventi.
Kas Subatos Vakarėlį.
Suktinis. Valia Valužė.
Miškas Ūžia, Sudiev Lietuvą.
Varpelis Valcas.
Klumpakojis. L
Našlys Žaislas.
Nemuno Vilnis.
Krakoviakas.
Padespanas.
Kadrilius. 2 dalis.
Rusijos Liuosybės Maršas.

Tavorus pasiunčiamo į visas dalis Suv. Valstijų. v
Kataliogą siunčiame kiekvienam dykai.

Juozas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III

4716
4535
4475 Gyrtuoklio Metavonė.
1237 Jonas šmikis. L7—

Jaunystės Atsiminimas. 
Ant Vienos Galvos. 
Velnias Ne Boba

4099
2343
1248

3291
3191
2225
3254

3348
3525
2360 
2357 
2396
2359 
2002 
3417
3998 
41'65

Maršas.

Rekordai.
Ungarų šokis.

Lopšinė Daina.
Saulutė Tekėjo.

Gaila Tėvynės.
Gymtinė šalis.

Nuo stabo.
M. Petrauskas.

M. Karužiutė.
Mano Mielas Polka.

Koketka Polka.
l.aponicnė.
Sudiev. Mazurka.

Kapitalas ir 
surplus 

$225,000.00

Tegul Jūsų Pinigai 
Dirba Del Jūsų

Pinigas gulintis namie be apyvartos, yra lygus medžiui be vai
sių. Ir sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namio, nes “Pančiakos”, 
“Matracai” ir “Skrynios” — geraiusia dirva vagiui ir gaisrui.

Todėl Apsaugok savo sunkiai uždirbtą dolerį padėdamas į

UNIVERSAL STATE BANK
ir kas pusmetis pasiimk savo pelną — užaugusį nuošimtį.

Tvirtumas musų Bankos užtikrintas per Illino- 
jaus Valstyjos valdžią.

Musų turtas jau virš $2,650,000.00.
Mokame 3% už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant 

kiekvieno pareikalavimo.
PINIGAI LIETUVON

Siunčiami per musų Banką su pilnu užtikrinimu dabar pristato
mi į 25 dienas.

Universal State Bankas, kaipo Lietuvių Valstijinis Bankas, kiek
vienam patarnaus persiuntime pagelbos.

švenčių Dovanos
giminėms ir pažįstamiems kuogreiČiausiai.

Iš kitų miestų siųskite mums doleriais per “Money Orderį , o mes 
išsiųsime Lietuvon auksinais pagal tos dienos kursą ir prisiusimo 
kvitas.

Draftai, Laivakortės, “ęash Markes”,
Parduodami pigiausiai. ,

Delei parankamo kostumerių MUSŲ BANKAS T RA ATDARAS 
VISĄ DIENĄ UTARNINKE IR SUBATOJE iki 8:30 vai. vakare.

--------p.ankna Valdyba: 1
Joscph J. Elias, l’ree., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass t.

& CaSTHcr, Cashier.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

ji pradžioje metų buvo lenkų at 
stumta. Prasideda nauja avan- 
tura. Įsiveržusi lenkų kariuo
menė nųri prisidengti neva vie
tos žmonėmis. Jau sudaryta 
‘vidurinės Lietuvos valdžia”, 
kuri sakosi atstovaujanti vietos 
gyventojams; ji pasižada šaukti 
seimą ir tam seimui pavesti tar
tis, su kuo nori Lietuvos Bylai 
dėtis.

Ta nauja “valdžia” dedasi de
mokratinė ir žtnionių reikalų gi
nėja; jon nauji okupantai pasi
rūpino įtraukti tokį p. Zaštovą, 
kuris savo laiku trynėsi tarp 
Vilniaus darbininkų, kaipo so
cialistas ir darbininkų draugas.

Bet kas ištiesų suka ir ragina 
tą naują Lietuvos užpuolimų?

Visų pirma tai yra Lenkijos 
ponų ir kapitalistų darbas, tai 
yra nepūsto! intų grobuonių nau 
ja macliinąeiįa, kuriems rupi 
apžioti Ukraina, (rudų kraštas 
ir Lietuva. Apžioti, paimti sa
vo valdžion ir naudoti juos, kai
po buržuazinės Lenkijos kolo
nijas. Bet jie ne (vieni čia dir
ba. Želigowskio armijoj pilna 
Lietuvos dvarininkų ir šlektu- 
nėlių. Tos armijos užpakalyj 
velkasi iš Lietuvos pabėgę pone
liai ir visas iš Vilniaus Varšuvon 
išmarmėjęs skruzdėlynas pirk
lių valdininkų, advokatų, kuni
gų, daktarų ir kitokių buržuazi
nių inteligentų. Tie žmonės len
kų okupacijos metu penėjosi iš 
okupantų lovio, kurstė liaudyje 
tautinę neapykantą, lobo ir ge
rai jautėsi. • Tip žmonės išba
dėję Lenkuose, vėl malonėtų 
grįžti į šiltas vietas, užimti vi
są Lietuvą, prijungti ją prie po
niškos Lenkijos ir laikyti val
džia musu krašte savo rankose.

Tat naujai įsiveržusi Želi- 
gowskio kariuomenė ir tie, kas 
ją Lietuvon veda, neša Lietu
vos liaudžiai karą prieš demo
kratinį musų krašto surėdymą, 
karą ponų su Lietuvos darbi
ninkais ir mažažemiais valstie
čiais. Jie nori apsaugoti ponų 
dvarus, kad jų nepaimtų musų 
liaudis, nori Lenkų kapitalis
tams duoti galimybes pajungti 
Lietuvos darbininkus ir juos iš
sunkti.

Kuomet baltoji Lenkija pra
dėjo pulti Tarybų Rusus, vo
kiečių, franeuzų, anglų ir Mi
tų kraštų darbininkai sujudo 
pagalbon Rusų darbininkams. 

Jie neleido savo valdžiom siųsti

nes. Jie pastojo visus didesnius 
kęlius ir neleido vežti lenkams 
amunicijos ir kitokios karo me
džiagos. Jie žino, kad dabar
tinė Lenkų valdžia yra virtus 
Europos žandaru, yra gdobi, 
kiekvienos reakcijos rčimūja, 
kiekvienos laidics siekimų pik
čių usis priešas.

Lietuvos darbininkai ir ma
žažemiai valstięčiai! Dabar at
ėjo laikas ir mums ne tik su
prasti, koks pavojingas priešas 
ima mus gulti, bet ir stoti at
kakliom mirtinon kovon su nau 
jais užpuolikais. Ta kova yra 
kova už dvarus, už žemę, už ge
resnę Lietuvos liaudies ateitį.

Taigi pakilkilni visi. Mes ži-

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Central Manuf act uring District Bank
1112 West 35-th Street

Turtas virš $6,000,000.00
A STATE BANK

Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.
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Kokią .Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

n
it
j

n

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
t

Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliukams, se
sutėms ir giminėms, kurie iŠ po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dole
riai, nieks,* o. jiems didelę pagelbą ir džiaugsmą suteiksi.

čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon. 
BaksUs siuntimo daiktų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina-

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

i

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus, dokumentus 
teisingai ir greitai. Už darbą gvarantuojam,e. Visais reikalais malonėkite kreiptis šiuo 
adresu:

n

• •««

DUODAME 25%
Tikrų , 

DEIMANTŲ
Didžiausias negirdėtas bargenas

MUCES PRICJU

Miesto Kalba
Stebuklingas deimantų 

išpardavimas
Prtot •m.Us.29% off

11,000 25% off
760 44 44
600 <4 44 44
350 M 44. 44
800 44 44 44
250 44 44 4<

200 44 44 44

160 44 44 44
100 44 44 44

75 44 44 44

60 44 44 44
44 44 44

<760.00
642.90
371.00
242.50
229.04
147.50
150.00
112.50
75.00
57.50
37.50
15.26

Visiems pasiekiamas deimantas už 
kainas, kurių pirmiau nebuvo.

Nepirk deimantų, koliai nepamatysi 
kokius mes siūlome.

Geležin apsūdyti pinigai atgal ir 
išmainome gvarancijas certifika- 

tus su kiekvienu pardavimu.

•Air
Naujos rųšies rankoms išpuoštas. 

ORENČIO ŽIEDAS
Laimingo apsivedimo žiedas 
Geriausias, kokį gali padaryti 
Musų femiausi kaina, kaip galima

Išsirink balto, žalio, 
geltono arba čysta Tif- 
fony rųšies, Jcffrey’s 
rankų darbo be siulj 
žiedų, kuris yra ant iš
mėginimo per 38 metus. 
Užtikrintos reguliarės 
$10 vertes.
Jei turėtum ir pinigų kalvę, nega

lėtum geresnio žiedo pirkti.
Pardavojama su garbe nuo 1882.
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Saugok akių regėjimą

Lithuanian Sales Corporation s
3249 South Halsted Street, Chicago, III. Į

VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis H8 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
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NAUJI VARDAI
dėl nekuriu

Severo Naminiu Preparatu
Noreme apreikšti, jog nauji ir trupesni vardai yra priimti 
dėl sekančiu preparatu:
Severo ARTON, dėl didesni veiklumą širdęs iki šiol 
vadintas kaipo Severo Širdęs sustiprinto jis.
Severo BALZOL, vaistas dėl abclno sustiprinimo 
iki šiol vadintas kaipo Severo Balzamas Gyvybes.
Severo BLODAL, atmainą padaras vaistas iki šiol 
vadintas kaipo Severo Kraujo Valytojas.
Severo ESKO, mostis apsąugojąs nuo puvimo dėl 
odos iki šiol vadintas kaipo Severo Mostis dčf Odos.
Severo LEDSYL, dėl ligų inkštu ir pūsles iki šiol 
vadintas kaipo Severo Inkštu ir Jaknu Vaistas.
Pirkdamas tuos Severo Naminius Preparatus, reikalaukite po 
aukščiaus pažimetais vardais. Jie yra pardavinėti aptiekose 
visur. Visada persitikrinkite kad gautumite tikrus vaistus. 
Nepriimkite užvaduotus. Jeigu negautumite aptiekoi, rašykite 
tiesum pas mus.

pnrT**

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS ADVOKATAS

Ofisas vidufmiestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Salio St.
Valandos] 9 ryto iki 5 po pietį. 

PanedSliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

■Z

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 

, piet. 6 iki 9 vakare 
Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1821 S. Halsted St.,
Kampas 18^-ir Halsted St.

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

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambarį.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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, tclefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambarys 14-15-10-17 
Viršui PLATT’S Aptiekos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo' 9 ryto iki 12 d. 
, ■ i ..i....... ■■■■■■.........................X

DR. VAITUSH, O. D, 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akią aptemimo, nervuo- 
luino, skaudamą akių karšt}, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W% 47th 8L, kumpas 

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

Mano specialia gydymas yra chronii- 
kų, — nerviškų ligą.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

t

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

* Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, < 1i Subata, Lapkritis G d., 1920

Amerikos Dovanos 
Kalėdoms

Savo Giminėms 
Lietuvoje

Kad norit gauti atsakymą ant pasiųstų pinigų gimi
nėms Kalėdoms tai siųskite jiems dovanų dabar per

Pirmutinę Lietuvių Valstijini Bankų Amerikoje

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO 

22-ros ir lAjavitt gatvių
Kapitalas ir perviršis

$245,000.00 
Turtas daugiau kaip

$1,600,000.00
Valandos: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 ^d. po piet, 

Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 vakare.

Šitas Bankas yra dėl tave, atidaryti accountą 
tvirton valstijinen Bankon.

Saugok savo pinigus nuo ugnies ir vagių. 
Sudėk prie jų reguliariai.

Siunčiame pinigus Europon.
Apsaugos šėpos.

3% mokama ant padėtų pinigų.
AI >V i SOR Y COMM ITT EE:
Ralph Van Vecten, Vice-pres. 

Cont’l and Com’l Nat'l Bank.
Thomas E. Wilson, pres.

Wilson & Co.
Abel Davi ■, Vice-pres. Chicago 

Title and Trust Co.

OFFICERS:

Thomas
Edward
Andrew

J. Ilealy, preaident, 
R. Listinger, vice-pres.
H. \Volski, cashier.

SOUTHVVEST TRUST &
BANKSAVINOS

35th St., Archer and Hoyne Avės.
Atdara Utarninkų ir Subatų vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank khmhwuh of chicago amsam---

Mihvaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3%PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu FHnigai

Atdara panedeliais ir sukatomis iki 8 vai. vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATO SAVINGS BANK 
. 114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, Fresident 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

fciTIZENS STATE BANK?
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po niet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.v.. .  . ----ę
Tel. Monroe 2804 , , I <1

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.
---------------------------- ■
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nom, ko verta dabartinė Lie
tuvos valdžia. Mes jai neužmir
šim, kad ji iki šiol svarbiu sau 
darbu skaitė kovą su darbinin
kais, su jų organizacijomis, 
kad ji dažnai ėjo prieš darbi
ninku reikalus ir siekimus.

Bet šiuo didelio pavojaus me
tu atidekim pasirokavimą su ja 
tolesniam laikui. 'įeiki mes, 
ginkluokimės ir eikim kovon 
prieš didesnį musų priešą, įsi
laužus} iš svetur. Riškimūs į 
partizanų bulius, stokim sava
noriais kariuomenėn, riŲošIki- 
mės pasitikti slenkantį įpriešų 
kuo kas galėdamas, ginklu,
dalgiais, šakėmis. 'Tegul kiek
vienoj grįčioj, kiekvienam (miš
kely dieną ir tamsią naktį tyko 
grojikus kietai pasiryžęs ginti 
savo laisvę, savo geresnę ateitį 
ir mes laimėsim.

[“Socialdcimokratas”]

Koperacija

tojų b-ve įsikūrė čia 1919 m. j 
birželio 15 d. ir iki metų galo, 
turėjo 16 narius Iki gruodžio 
mėn. neparodė ji savo darbo, 
tik to mėnesio gale b-ve prade-! 
jo pirkti savd vardu prekes, per į 
duodama jas už nuošimtį šiaip 
pirkliams.' š. m. vasario ir ko-! 
vo mėn. narių skaičus padaugė
jo ir nutarta įsteigti savo krau
tuvę. Tačiau ir ji tuo, tarpu nė
ra dar kaip reikiant įsigalėjusi: 
stoka prityrusių žmonių, preky
bos ir jos ūkio vedimo nuovo-,

Liep. 20 d. Šiaulių sąjun- 
aplankęs b- 

lavė tikslingų nurodymų 
jos knygoms ir sąskaitybai ves-

bui.
gos instruktorius

linkių vari, b-vės nariai susi- 
rup'in.*, kad revizijos komisija 
mažai žiuri savo pareigu, kad

ninku gimines, kurie viens nuo 
kito klaidu nemato ir Lt Tūli 
ruošiasi reikalauti sušaukti vi
suotiną susirinkiipą.

Mariam polė. čia krikščionių 
darbininkų sąjunga ijikure varlo-

Telšiai. 1919 m. Telšių Ūki- ’ 
ninku Draugija, Valdybos na- > 
riti koperatiniftkui L. Abramavi 
eini pasiūlius, įsteigė vaisių 
džiovyklą. Buvo į tašytas gelž. į 
p eitis;' suradus lokomobilį ir 
surinkus pajų, džiovykla pra- i 
dėjo veikli. Pagrindinio kapi- te 
lalo nustatyta 9000 auks. Kelius f 
menesius veikus ir išdžiovinus Į 
apie 100 pūdų obuolių ir kriau- i 
šių, gauta gryno pelno 3193 b 
auks.; balansas — 20.918 a. Tai- I 
gi, matyli, kad pirmasis ga- t 
m nimo koperalivas davė, labai n 
gerų vaisių.

Bet pasirodė, kad išdžiovinus d 
vaisius, ne taip lengvai jie par- I 
duoti. Mažą dalį nupirko Šiau- u 
lių sąjunga. Apie 65 padus vai- 
dyba norėjo išvežti į užsienį, bet fl

Qfi=as Mitinis Išpardavimas 
OvJ Prasidės Panedelyj Lapkričio 8tą Dieną

PANEDELYJ
10 svarų cukraus

Su grosorio pirkimu už $2.00 ar daugiau — miltai 
ir iš pieniško neįeina

95c
Bovclniniai mezgimui siūlai

Ciniko O. N. T. mercerizuoto mezgimui bovclniniai 
siūlai balti ir eeru ~ visokio numerio, 6kamuoliai 

50c
12 kamuolių kostumenams

Moterų žiurstai
Maži žiurstai šviesaus ir tamsaus perkelio ric-rac 
apvadžioti, pilnos mieros, reguliarė kaina 85c, da
bar vienas po

37c
Aprubežiouta 2 kostumeriui.

Baltintas Muslinas
Tikras sidabrinis baltintas muslinas, 36 col. plo
čio; šisai muslinas negalima išdirbti nei parduoti už 
šių kainų pardavėjams (10 aršinų prie daikto) už 
aršinų tiktai po

UTARNINKE
Užsimetimui sveteriai

Šisai skyrius susideda iš puikiausio rinkiaus sun
kaus audimo, vilnoniai, užsimetimui, gražiose spal
vose, rudi ir povo su ilgomis rankovėmis ir kalnio- 
riais. Micra 36 iki 44, specialiai už

$2.95
Fleischerio siūlai

Tikri mezgimui siūlai, dideli malkeliai — juodi ir 
balti tikta <— reg. kana $1.15 už matkų

75c
(Tik 2 kostumeriu)

Roberio Daiperiai
A. Stein & Co. roberiniai kūdikiams daiperiai — 
balti ir geltoni, reguliariai parsiduoda po 50c vienas

16c
, (Tik 4 kostumeriui).

Justi Akis
Ar jos raudo

nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
kų, Žvairumo, ar 
kitų kokių akies 
ligų? Jus nega
lite atidėti gydy

mų nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
ne ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu.

Pasiteiraukite pas 
mane uždyką

Gražios Slyvos
Gražios saldžios Santa Clara slyvos, specialė kai
na, 10 svarų

_________ 79c_________
Pančiakos

Puikios lisle, merginoms, juodos, baltos ir cordonan 
ekstra stambiu šukuotų siūlų vaikams “Bear Brand” 
Paprastai parsiduoda pagal dydį iki 95c pora. Tavo 
pasirinkime visokios mieros iki 101a už

44c
(Verptas viršus veltui su kiekvienu pirkimu)

Trinerio Vynas
$1.25 Triner’s American Elixir of Bitter Wine, leng
vai Ii mosuojantis ir pilvui toniko bonka

75c 1
Apatinės drapanos

Vyru ypatingo sunkios vertės šilti, kurmio oda iš? 
mušti marškiniai ir kelinės, musų geriausi $2.00. 
Panedėlyj ,

S1.25
Saldainiai

Dum Drops, storai cukrum apdėti — skirtingos 
kvapsnies, specialiai panedėlyj tik, 1 sv. už

29c
Gillette gelaštįs 

$1.00 Gillette Safety skustuvo gelaštės, visai* nau
jos, abi pusei ašmenis, 1 tuzinas

. 63c
Jaunuoliams čeverykai

Jaunuoliams veltiniai, su guzikais čeverykai, spal
vuoti, miera 1 iki 5, 69c vertės— specialiai po 

35c
Vaikins bliuzos

Vaikams $2.25 flanelio bliuzos, “Jackson Brand” ru
dos, pilkos ir mėlynos. Miera 8 iki 16 metų; apie 
už pusę kainos

Skalbiami kaurai
86x72 skalbiami kaurai, tankaus audimo, nauji ,bo- 
velniiiiai lygiose spalvose, baltai raudoni, mėlyni, 
rudi arba žali su gražiais pakraščiais $4.75 vertes, 
specialiai numažinta

1 kaurą)

Nebaltyto muslino
30 colių pločio, gerų siūlų, atkirpti nuo pilno ritinio, 
ekstra geros vertės, specialiai kaina po

14c
Kenuose žirniai _

Lily Pad brand kenuose saldus žirniai. Jus visi 
žinote ju vertę, specialiai tuzinas

$1.03
Vaikams Union Siutai

Vaikams union siutai, čystų baltų vilnų, miera 2 iki
12 metų, tik per vienų dienų po

88c
Sloan’s Linimcnt

Reguliarė kaina 35c buteliukas, Sloan’s šeimynos li- 
nimentas nuo grikštelėjimo, reumatizmo etc.

24 c
Moterims pančiakos

Visos vilnų žieminės pančiakos, grynai juodos — pa 
sirinkimas mieros 9 iki 10, $1 vertės, už povų

50c
Vandeniui stiklai

Šitie pusti ploni stiklai, įvairiai kvietkuoti. Pusė tu 
žino

Veltinės šliurės
Kūdikiams gražiose spalvose veltinės šliurės, platus 
odos padai, miera 6 iki 2 po

97c
Vyrų valkai (overall)

Vyrų $2.25 molini valkai, dubeltavais susiuvimais, 
(Unijistu darbo) visokios mieros iki 50 Utamike 

$1.45
Vilnoniai blanketai

Puikus vilnoniai blanketai. pilki, su baltai raudo
nais arba mėlynais gražiais kraštais, šilkais ap- 
siųti kraštai. 72x84 tikra verte $12.50 dabar

(1 pora)'

Vaikams Kelinės
Geros, storos vilnonės tweeds ir kašimicro, miera 
nuo 8 iki 17 metų •

WITII Tlll D/ieJU kvortų Alumino sūdymui blekę su kiekvienu 
vH’ I III Pakiniu $5 vertės ar augščiau laike šio musų metinio 

išpardavimo.

Daleiskit man išegzaminuo 
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums pagelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
dalcisti dalytėti jūsų akis kitam, 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai

nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite — atsi
šaukite šiandien
Tų dalykų neatidėliokite. Juo 

greičiau pradėsite gydymų, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akįs 

pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy 
dymas, ir tam tikri akiniai išgy
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite į laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegza- 
minuosiu dykai.

Dr. F. 0. CARTER
Specialistas Akių, Ausiu, No

sies ir Gerklės Ligų.
No. 120 So. State St., 2 augštas 

Chicago, III.
Vai.: 9 iki 6; Nedalioms 10 iki 12 

Vienos duris į šiaurę nuo 
“Fair”.

BBKGZRBBflBBKBBBBBBBBI
Serganti vy

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

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

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

Deatborn St., 2 flioras, Delaware
Bldg., Roomai 200-201.

Chicago, III.

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBIKretingos ; phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Mu i tinęs . 
sau v ai iš

nesuspėjo tai padaryti, rugpjū
čio men. gi bevežant į Klaipėdos 
kraštą visai lapo 
muitinėj sulaikyti, 
klaidai (arba tikriau
kai ambicijai) išaiškinti reikėjo 
važiuoti Kaiman, iš Kauno tele
grafuoti, laukti pasiaiškinimo 
muitines vedėjo, — o tuo tarpu ( 
pirklys pirkti atsisekęs. Nei I 

valdžia, nei muitinės valdinin
kai nenori suprasti, kad kopė- 
racijos darbą reikia ne tik ne
kliudyti, bet jis remti, ir ligi, 
kol jie tai supras, šalies ekono- j 
minis gyvenimas nepakils, dar
buotoju geri norai gi atšals.

— [“Sict.”]

Lietuvos Gynimo Reikalams
Benton, Wis. — Mes, Hoskins 

Mine mainieriai, sudedam šią 
auką Lietuvai nuo paliokų atsi
ginti ir juos visai iš Lietuvos iš
vyti: Aš, Jonas Kančias, 10 dol.; 
Adomas Žaigas 10 dol.; Igna
cas Gruntulas 10 dol. Viso 30 
dol. — J. Kuncias.

[$30 priėmielm ir ipasiunteni 
Lietuvos Misijai. — Red.].

JEWELRY 
STORE

Auksybė, Colum- 
bijos Grafo uolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland (
Avė., Chicago, III.

HHIHraBBBBUBBBHIEJBBflflBV
T. Pullman 5482

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.
B SR B B BMBBBBBIBBBBHBBI

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

ŠEIMYNŲ APTIEKA
įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau- ■ 
si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visoki RE- £ 
CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san- ” 
delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, ■ 
kostumierių ir vietos žmonių.

Vėl Žingsnis Pirmyn
SALUTARAS auga, nes mes turėjome išpildyti žmo
nių norus ir įsteigti APTIEKOS DEPARTAMEN
TĄ, ką mes ir PADARĖME.

Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip 
vietos žmones atsilankyti į musų NAUJĄ APTIE- 
KĄ, o mes esame pasirengę Jums patarnauti.

Su užtikrinta vilčia ateityn,

SALUTARAS DRUG & CHEM. CO.
Phone: Canal 6417

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

i * * ' I

■■■■■■■■■■■■■■■■IBBI

g Reumatizmas Sausgėla. ■
Nesikankykite savęs skaus- B 

U mais, Reumatizmu, Sausgėle, B 
a Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu I 
q — raumenų sukimu; nes skau- I 
H dėjimai naikina kūno gyvybę 1 
H jr dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- | 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
notas ligas; mums šiandie dau- B

■ gybė žmonių siunčia padėka- B
■ vonės pasveikę. Prekė 50c per B 

j pačtų 55c arba dvi už $1.05. B

« Justin, Kulis i 
H 3259 So. Halsted St. Chicago, III. JĮ

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 
g KATOS”, augalais gydyties, ■ 
p kaina 50 centų.
HOBB9BBBBBBBBBBBBBb7

Res. 1139 Ivdependrnce Blrd. Chicage 
Telephono Van Buran 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr ver 9693

Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliorns 10—12 dienų-
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BRIDGEPORT

Numažinta kaina iki
kreipties tenai, nes dabar yraveda

proga aplaikyti naują tavorą, uz

žemesnį kaina negu kur kitur
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NUO ŠALČIO

Visose vaistinėse 78c

vyriškus ir turime

901 W. 33rd St.

Kosulio, kataro, bronkito ir ki- 
nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

NEGERKITE:<MUNŠAIN0’

K. & SASS
1728 Wcst 18th St.

ŽIEMINIAI PEČIAI goriausių pa
tunku ir visokio dydžio, garantuoti 
geri šildytojai nuo $12.50 ir augš- 
čiau.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvėn 

Telefonas: Drover 7042

Elektros darbininkai jsigijo 
nuosavi} svetainę.

Augustinai iš Chicagos. Vi 
sus nuoširdžiai kviečia

A. ir L?Audėjų B-vė.
(Apgar.)

$535 KERZHEIM 
Grojiklis Pianas ir Setas

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michignn Ar., Ros ei and 

Valandos: 9 iki 9 vakare

' R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, UI
Phone Drover 3473

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu 

žius — 
pasiutu

3454 North Cicero Avė
Chicago, III.

Dr. J. Lebovitz
Physician & Surgeon 

Offisas 3501 S. Ualsted St
Vai.: 2—4 ir 7—9

Tek: Yards 344
Popt Graduate Hospital
24 ir Dearborn gatves

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tol.: Victory 3520

Specialiai garsus Con- 
rad pianai dabar tiktai 

»• $280
Lengvi išmokesčiai.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kąiik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

Nelaimingas revolveris.
Jeii teatrėlyje nebūtų iškritęs 

iš James Ilarpcr, 1548 Eiml 
Avė., kišeniaus revolveris, butų 
viskas buvę gerai. Uot rcvolve-

MAYORAS KOVOS SU 
S A LIŪNAIS.

Federalinė valdžia irgi prisidės. 
Gal uždarys 12 bravorų.

Mayoras Tliompsonas vakar 
paskelbė, kad jis prispaus tuos 
kabaretus ir saliHnns, kuriuose 
bus pardavinėjama svaigina
mieji gėrimai. Jis jau atėmė 
leidimus dviem paskilbutsiem 
kabaretam Bloom ir Colosimo 
ir ipareiškė, kad jis niekad lei
dimų jiems nesugrąžins, ir tą 
patį jis padarysiąs ir su visais 
kitais kabaretais, kurie parda
vinės degtinę, ar leis ją gerti sa
vo kabaretuose, ar saliunuose. 
Mayoras norįs apvalyti Chicago 
ir norįs taip padaryti; kad nie
kas negalėtų nė j aini, ne polici
jai nieko užmesti.

Federalinė valdžia išgavus! 
prisipažinimą ia 35saliunin(kų,

Prie progos pasakysiu, kad 
vertėtų tą veikalą “Gims tau
tos genijus” dar pakartoti. Del 
pasitaikiusios tą dieną demons
tracijos, daugelis nebegalėjo at 
vykti jį pamatyt, o pamatyt jis 
verta. — Y. R.

Specialiai nauji Herbert 
grojikliai pianai tiktai
J*0 $390

Lengvi išmokesčiai.

GASINIAI PEČIAI ant kurių ga 
Įima vilti ir kepti, visokio didu 
mo ir gatunko nuo $35.00 ir auga 
čiau.

DENTISTAS
1821 So. Ualsted St„ Chicago, UI. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak 

Phone Canal 257

Federalinė valdžia taipjau 
pienuojanti uždarytii Chicagojc 
apie 12 bravorų, kurie išdirbi
nėjo 
Inos 
kad jie neužsimokėjo pridera
mų mokesčių už išdirbtą alų su 
alkoholiu, kaip to reikalauja į- 
statymai, o paskui bus kaltina
mi už peržengimą proliibicijos 
įstatymų.

PLIENINĖS LOVOS, kurias gali
ma pasirinkti iš visokios spalvos 
ir didumo, gvarantuotos ant 25 
metų nuo $12.50 ir uugščiau.

kad jie dalyvavo pirkime už 
$3,000,000 degtinės, kuri pas
kui tapo išvogta pačių parda
vėjų ir delei ko paskiau kįlo di
delis skandalas. Jie taipjau į- 
vardijo apie 100 kilų žmonių, 
kurie pagelbėjo tą degtiną nu
pirkti ar apsaugoti jos atgabe
nimą. Tarp įmaišytų į šį da
lyką yra ir federalinių agentų 
su policistais. Tapo priparody- 
ta, kad federaliniai agentai bu
vo papirkti, o policistai pasam
dyti daboti degtinę. Bet kar
tu pasirodė, kad kaip tik saliu- 
nininkas gaudavo degtinę, jis 
luojaus turėdavo išnaujo duoti 
kyš:ų, kad tie. patįs agentai ir 
policistai neatimtų iš jo įsigyto
sios degtinės.

Visi saliuninkai, taipjau tie 
žmones, kuriiuos jie įvardijo, 
bus patraukti teisman. O šiin- 
tai kitų saliuninkų bus per- 
klausineti. kad ir juos patrau
kus teisman.

MAGDE. “Ak, kaip man niekti gal- 
r<j! Ilbandtiau visokius masgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir vislios tas 
nieko nepapelbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi I“ 4

MARK. “Na, tai kam tau kįst be
reikalingai/ žiūrėk, kokie mano plau
kai grotus, ivelnus ir fgsti. 6 tai 
todėl, kad aJ vartoju RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Net! Ar kve; 
piantp vanduo? Neit RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos susti^rintojif,

Elektros darbininkų unijos 
131 lokalas Įsigijo nuosavią di
delę ir gražia 'svetainę prie Og- 
den Avė. ir VVashington bulva
ro. .Ji atpirko buvusią žydų 
sinagogą ir pertaisė į svetainę. 
Namas unijai kainavo $75,000.

Senesnieji elektros darbinin
kai. kurie prisiimena apie buvu
sias peštynes .unijoje, kaip kar- 

susišaudoma 
stebisi tuo. 

toli unija pažen- 
aslaruosius kelis metus 
dabartine tvarka joje

tsia net buvo 
susirinkimuose, 
ka ip 
gė per p 
ir gėrisi 
ir susitikimu tarp jos narių.

Prieš susirinkimus dabar 
bus rengialmti koncertai ant di
delių $20,000 vargonų, kurie 
ta pjau priklauso unijai.

Tai yra vienas pavyzdžių to, 
ką gali darbininkai atsiekti, jei 
tik jie sutartinai veiks.

Reikia Aušgtos Pasiprieši
nimo Jiegos.

Ateinant rudenio orui, daugiau 
pas mus apsireiškia įvairios ligos kai
po nušalimas ir šalčio pagavimas 
silpnina musų pasipriešinimą ir tam
pame lengvai pagaunamomis auko
mis įvairių užf 'krečiamų gemalų. Ge
riausia apsiginti yra užlaikyti pasi
priešinimo jiegą augščiausiame laps- 
nyje. Visuomet turėk po ranka Sla- 
vish Crown Bitteu Wine Tonic ir imk 
ant pirmo ženklo nesveikumo: silp
numo, nepailsta, nemiegojimo arba ki
tų pasipriešinimų silpninančių ženk
lų. Šių gyduolę imant pagal nuro
dymus, apginsi savo systemą nuo už
puolimo kenksmingų bakterijų, pa
gelbės gromuliavimą, sustiprins ir 
prirengs goriau atlikti tavo kasdieni
nį užsiėmimų. Gauk bonką šiandien. 
Parsiduoda visose vaistinėse arba ra
šyk tiesiai pas:

J. B. SHEUER CO.,
1 17 West Austin Avė.,

Chicago, Ilk

tikrąjį alų. Pirmiausia 
bravūras kaltinsima tuo,

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Pidelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$85,000 drabužių sandelis. Viską 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas ruo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis Bkuit- 
iinčmis. Vįena kaina. > *

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $80, $37.50, $42.50 ir $47.60. Mė
lyno serga siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių oveikotai $8.50 ir dau 
giąu.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
iaugiau.

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

tnis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomis S ryto iki G vak. z
S. GORDON, 

1415 So. Ualsted Str.

Aukos šauliams. .
Spalių 30 d., Mildos svetainėj. 

Siiuano Daukanto dr-ja buvo 
parengusi vakarėlį ipaminejš- 
mui Lietuvos istoriko Simano 
Daukanto gimtadienio.

Kalbėjo Dr. S. Nąikelis apie 
Simoną Daukantą ir jo gyveni
mą, o pabaigoje' kalbos prisi
minė apie dabartinę Lietuvos 
padėtį ir Lieti tvos šaulius. Au* 
kų Lietuvos šauliams vakarėly
je surinkta $67.50. Visiems au
kotojams tariame nuoširdų 

ačiū.
Butų geistina, kad ir visos ki

tos draugijos savo vakaruose 
rinklų aukas, nes mums tai nė
ra didele skranda, o Lietuvai 
pagelba yra didelė.

Simano Daukanto dr-ja gy
vuoja jau 27 metus, yra skait
linga nariais ir nemažai prisi
dėjo aukomis vksuolmenės rei
kalams. Susirinkimus laiko 

kas pirmą ncdeldienį kiekvieno 
mėnesio,1 1 v. po piet. Mark 
\Vhite Sųuare svetainėj.

— T. J.

St tas susideda iš: Kerzheim grojiklio piano, šešių kojų ant žemės 
pa i tomos lempos, piano suolelio, šilkinio uždangalo pianui ir 20 
rolių grojimui.

LENGVI IŠMOKESČIAI — PALUKŲ NEROKUOJAME.

Jhirnhure. Ruąs, Stovės. Sevdng Machines.
/Taikinį Machines. Pianos. Gtc.

Skyriaus Krautuve 
4201 Archer Avė.

kuris prigeri gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ? 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu* plaukus? Kas gal būt i 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? |

RUFFLR«panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkarčiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ♦ I

Nusipirkte Šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j pridėti prie kiekvienos bonkutės 9Jci negausite jūsų aptiekoie, tai I 
atsiųskit, uluuis 75c. pačtu markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 
•"•-••r. AD. R1CHTER O CO., 326-330 Broadway, New York

JOHN KUCHINSKA3 ] 
Lawyer

l JETL’TIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREKT 

CHICAGO, ILL.
T*taphoae Central

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoją Abstraktai, 

perkant
arba parduodant m;mą, lotą arba 
(urmą ir dirbu visokiu? IjCgalii- 
kus ItakumcntuB. Suteikiu pata
rimus ir nkolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų eąlygų 

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

Viršum Metropolitan Stata Ban- 
kos. 2201 W. 2^n«l St„ Cor. Laavitt 

Tel. Ganai 2652.

Nepadarykite Klaidos mo prie halsted St. netoli 20 gatvės
Uždarome 5:30 po pietų kiekvieną dieną.
Subatornia G va), vakare.

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patamavi- 
m». ir gražų <iart>«į.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

AUTOMATIŠKAS LOPŠYS užsuk
us eina kaip laikrodis, geras, lai- 
:o .'uėėdytojas kieky ienai motinai 

' įduoda po $12.00, pai

Telephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
(priOmiD.o valandos nuo 8 iki 
12 iš ry to ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halstcd Su Chicago.

Pataisytos klaidos pataisymas.
Statytame praeitą nedėklienį 

Meldažio salėj “Gims* tautos ge
nijus”, Žibuoklės rolę vaidino 
p-le F. Zincvičiutė, o ne žilvi- 
čiutė. kai]) ketvergi) Naujienose 
paduota, ir ne Žilevičiūte, kaip 
petnyčios riuincryj “pataisyta”. 
P-1S E. Zincvičiutė vrsai jaunu
tė mergelė ir dar pirmą kartą 
pasirodė scenoj.’ Savo rolę ji 
tečiaus taip puikiai atliko, kad 
reikia tikėtis, jog joje turėsime 
gerą aktorę.

»‘>«x »

M. J. KEZES, kuris 
skyriaus krautuvę ir yru pa
sirengęs kožnam suteikti 
mandagų patarnavimą ir už-/ 
gančdinti kiekvieną pirkėją.

Ar jau atlankėte naująją

LietuviŲ Rakandų
'Krautuvę

kuri randasi po mim. 4201 Archer Avė.?
Jeigu ne, tai nepamirškite su savo reikalais

IBTH iŠMHIH;■! ra e nBRKOtfeBBkia
Telephonc Yards 1532

s DR. J. KULIS :
LIETUVIS ■

U GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
P Gydo visokias ligas moterų, vai- J
J— Icų ir vyrų. Specialiai gydo lirn- j 

pančias, senas ir paslaptin-
M gus vyrų ligas.
U 3259 So. Halstcd St., Chicago. N
riBMHHMaiaiiuaaaMiKMBiBaa

Ofi-<n Tel. McKlntay 76
DR. I. II. GINDICH 

DENTISTASMm savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškuj k:dbaA 
3804 Kedzie Ate., Chicago, III

Arti ’88-th Street

Didžioji Krautuvė 
1930-32 So. Ualsted St

.L KRUKAS. Hrighton par- 
Idcčlains gerai pažįstamas, 
senas biznierius, o dabar mu- 
ų dalininkas užprašo savo 

senus draugus ir pažįstamus 
atlankyti jį jo naujumo už
siėmime.

Mokytojas G.iJ. Leveskis, ku
ris prieš trejetą metų vedė pre
kybos ir kalbų mokyklą prie 
31-mos ir Halstcd gatv., dabar 
vėl atidarė ^pastovią įprirengia- 
mąją ir prekybos mokyklą po 
1717 So. Ualsted st., ari i 1 K-tos 
gatvės. Klesos dienomis ir va
karais.

Te) Č'ąnal 62'"?
DR. C/K. CIIERRYS 

tlETtTVIS !>»'.NTIST.W 
22(H W 22»d & So. Leavitt St® 

CHICAGO.
Valandos: 9:3(1 ryto jlrl 13 dl«n| 

nuo 1 po pietų ikj 9 vakare

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai pri- 

siųsk savo paveikslą, kad atgaivintų mu
sų širdis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 
yra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
Žios ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 

t be žodžio. O tamista užganėdinsi save ir 
—savo draugus, kad atlankysi musų paveik
ių iš.dirbystę. • J. p. RASHINSKI,

Atlas Art Studio 3202 So. Halstcd St.

I Gerbiami Vientaučiai: —
Pradedant su šią diena, A- 

1 menkos irz^ietuvos Audėjų
■ Bendrovė*iš Boston, Mass., 
: laikys prakalbas kiekvienoje 
i Chicagos ir apielinlces Icolo- 
; nijoje. Bus aiškinama tikslas 
' ir reikalingumas linų ir vil-
■ nių išdirbimo patiems lietu- 
i viams, kol svetimi tos pra- 
! monijos dar neužgriebė. Da
lykas užinteresuos visus 
tuos, kurie yra Lietuviai. 
Kas jaučiasi Lietuviu, tegul

I ateina.
Sukatoje, Lopkr. 6 <1., 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.

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

Union gat.
Prakalbų pradžia lygiai 

7:30 vai. vak. Kalbės N* Ra-

^’/YYHIilIllir Ryte ir vakare, turėk 
sveikas akis. Jei pa- 

/,1 dsę, jei skauda, tąn-
tOR lįfo kiai vartok Murino. 
VrkDin ETVrC Sušvelnjs, sutvirtins.
IvUR C.Yt3 Laikyk dėl kūdikių ir 

užaugusių. Visose vaistynėse. Rašyk, 
reikalauk voltui Akių Knygos. Murino 
Eye Remedy Co., Chicago, 111.

GRAJINAMOS MAŠINOS ant sta
lo pastatomos arba su šepukems, 
aižuolines arba raudonmedžio, gra 
žiai ii’ tvirtai padarytos nuo $25.00 
perkant mašiną, rekordus pride
dant dykai.

Po 7 metų gero ir naudingo patyrimo vienos iš didžiausių valstijos 
bankų C dc:;-.;©]. Ragindami musų draugų mes atidmčm biznį 901 V/. 33rd 
St. Tikėdami kad mes galim patarnauti musų kostumeriams greičiausiai 
ir geriausiai. Patarnaujame sekančiai: siunčiame pinigus j Lietuvą grei
čiau ir gėliau aprūpindami ir paimdami visai mažai už persiuntimą. Pa
bandė tik viri)?, kaitą, ir jus žinosite, kad nepaėmEm brangiai. Atsives- 
kit .. vo visus diavgus taip greitai, kaip ištirkite, krul pinigai buvo nusiū
ti greičiausiai j Liotuvr. Mes parduodame laivakortes ant geriausių lai

vų ir parūpiname pasportus. Mes parduodame Jūsų nuosavybę greitai. 
Jeigu Jų neit pirkti, apeikite pažiūrėti musų bargeno. Mes norim būti 
Jūsų draugais, ir patarnauti teisingiausiai.

R‘a. I ..L;: lne>u.aace — Loans -- Foreign Exchange & Steank
Sliip Tickets '

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentįstas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos:— 
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Siųsk Pinigą Savo Giminėms 
į Lietuvą Del Kalėdų (

Seniausias Bankas West Side
H. KRULEVVICZ BANK

1122 So. Halsted St., Chicago.
Per 40 metų tame biznyje. Laivakortės i ir iš 

Lietuvos per visas linijas.

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų. laikrodžiŲ-laikrodčlių, 

žiedą ir auksinių daiktų; gramofonų, /M' Lęp| \ 
rekordų visose kalbose; armonikų ir lt U M 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kąs reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz 

AKUftERKA 
Baigusi Aku- 
šerijos kolegi- 

9rak‘ 
ūkavusi Penn- 

uLLJIIglli fdvanijos hos- 
. ' pitalcse. Pa

sekmingai pa- 
ftarnauja prie 

iLvrcrt $&& ''$a3 gimdymo. Duo 
rodą viso- 

kiose ligose 
WBlP" nfl moterims ir 

merginoms.
8113 S. Ualsted St., Chicago, UI 

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

KLEINBPOS
L11'/

J-'



8 NAUJIENOS, Chicago, UI.
•s* Subata, Lapkritis 6 d., 1920

CHICAGOS =
ŽINIOS

kompanijų reikalavimų svars
tymas butų atidėtas neaprube- 

im laikui. Komisijos pir
mininkas VVilkerson laibai pa
sipiktino lokiu miesto advoka
to pareiškimu, bet virgi turėjo 
sutikti išklausyti jo argumen-

PRANEŠIMAI ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

(Tąsa nuo 7-to pusi.) Komisija, žinoma, su tokiu 
'advokato reikalavimui nesutiks,

Kcnosha, Wis. — T/. S. S. 58 kp. 
nepaprastas susirinkimas įvyks ne- 
dčlioj, 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.

ris iškrito - ir prasidėjo x Lsos! nes jaį nerupi ką žmonės sako, 
ar kokios nors morales teisės, 

Keithįjj su tokįaįs dalykais “nesibade-
bėdos. Atvyko policija ir suėmė 1 
jį ir kartu kitą vyrą,

jos seserį. Paskui policija nuėjo 
į jų namus ir rado pilną vogtų 
brangių dalykų. Jie visi dabar 

kalt:inaimi 
šiaurinės

sėdi kalėjime ir yra 
apvogime daugelio 
miesto dalies namų, 
jų vogtų dalykų jau pažinta.

Ir svarbiausia, kad visa bėda 
prasidėjo iškritus revolveri ui 
iš kišeniaus.

riuoja.” Jai rupi visų pirmiau- 
; šia pasitarnauti kompanijoms 
ir ji lai darys kol tik ji turės ga 
lės. O komisija pasiliks veik
mėje mažiausia iki Naujų Me
tų. Ir ji apsirūpins tą laiką iš
naudoti kompanijų naudai ir 
jų pelno padidinimui.

Dr. R. S. Harwood
Tik ką atidarė ofisą Chicagoj. 

Specialistas visokių kraujo ligų.
4020 W. Madison St.

Tel. Kedzie 913 Vai. t iki 2 v.P.M.

Pranešimai

PAJIEŠKAU apsivedimui mergir 
bo skirtumo pažvalgų, nesonosr 
kaip 25 metų amžiaus Esrnu vali 
nas 26 metu, norečia susipažinti 
mergina Chicagos aplelinkėj. M( 
ginos, katra taipgi neturit vaikino, 
mylėtumSt susipažinti su nianir 
meldžiu atsiliepti laišku prisiųsdar 
su pirmu laišku ir paveikslą, ant p 
reikalavimo, paveikslus grąžina 
kiekvienai.

I. V. PETROŠIUS,
726 W. 18 St., Chicago, I

PAJIEŠKAU trijų draugų, Joi 
Kūgio, metai atgal gyveno Suoix Ci 
Iowa, Juozapas Skierus metai atg 
gyvena Kenneatt Alaska, Juozapo I 
lipavičius keturi metai atgal gyvei 
Red Lodge, Mont. Malonėkite att 
šaukti ant šio adreso.

POVILAS JANKAUSKAS, 
2254 Van Dyko Avė., Detroit, Mic 

_______ L—----------------

instru- 
gra-

Redaktorius nuteistas kalėji
mai!.

PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
North Side. — Lapkr. 9 d. Liuosy- 

bes svet., 1822 Wabansia Avė, kalbės 
K. Jurgelionis ir A. Karsokas.

Roselande. — Lapkr. 10 d. Strumi
los svet., 158 E. 107 St., kalbės P. 
Grigaitis ir T. Kučinskas

Bridgeporte. — Lapkr 10 d., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted StM kalbės Dr.

I A .Montvidas ir P Galskis;
South Chicago—Lapkr. 10 d., Frank 

Svcreckio sve., 8756 Houston Avė., 
kalbės K. Gugis ir Žimontas

vardu žmo- 
apie tai pir- 
o teisumui te

1 he Irish problem and its relation 
with the heroic death of Terrence Mc 
Svdney will be the topic for discus- 
sion at the Colonial Hali 20 West 
Randolph at 3 p. m. Fred High edit- 
or of the shovvmans bible “The Bill- 
board” and a life long friend of Eu
gene V>Debs will leeture at 8 p. m. 
Ųuestions and discussion by well in- 
formed men are the features of these 
mcetings.

Meldžiame atsilankyti 
musų didelėn krautu
vėm tai pamatysi kas 
yra tikrai geras. Mes 
užlaikom visokių muzi
kai iškų instrumentų.
Taipgi taisom visokius 
muzikai iškus
mentus ir visokius 
mafonus.

Lietuviški Rekordai: . 
Kur joji 
Naują svietą ėmėm griauti
Mažas mano yra stonas 
O kaip liūdna skirtis
Meilės išpažinties valcas 
Kaimo polka
Užmirštas laikas, Valcas 
Kaukaziečių polka
Ubagų choras 
Ant Krašto Marių
Himnas Liehivą Tėvyne 
Eina Garsas*
Kada noriu verkiu 
Du broliukai kunigai

Taipgi dideliam pasirinkime užlai
kome daugiaus kaip 10,000 Rekordų 
32 kalbose.

EAGLE MUSIC CO.
325(6 So. Halsted St., Chicago, III.

—O —
PAJIEŠKAU draugo Povilo Urb 

no iš Raguvos parap., Tuteikių kairr 
Penki metai atgal gyveno S.Superic 
Wis. Aš manau važiuoti Lietuvon, 1 
bai norėčiau su juomi susižinoti pir 
išvažiavimo. Malonėkit jis pats a 
sišaukti ar kas žino pranešti.

BOLESLOVAS LIUBKEVIČIUS, 
1223 Hinsdale St., Beloit, Wi

PAJIEŠKAU apsivedimui mergini 
nuo 17 metų iki 22 senumo. Aš es 
25 metų senumo; turiu pinigų ir g< 
rai uždirbu. Esu pamokintas ir tai 
dailios išvaizdos ir moksliškai ir p< 
litiškai apsieinantis. Malonėkte nts 
šaukti, nedidelio ūgio ir dailios ii 
vaizdos; teiksitės prisiųsti savo pj 
voksią — bus sugrąžintas pagal ni 
rodymą, o pilnas ir teisingas žinia 
suteiksiu per laišką kiekvienai mci 
ginai. Pageidaujama, kad nors kie 
turėtų savo pinigų.

B. P. A. M.
P. O. Box 432, Indiana Harbor, In<

NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲlos —• - — — - -Y-—

lės REIKALINGI 2 Rūkoriai. Tu- 
k.‘J ri būti patyrę savo darbe. Dar- 
er- bas pastovus, mokestis gera.

° Atsišaukite į Naujienų ofisų po 
na numeriu 171. |
>a- ■____________________________
du REIKIA patyrusio janitoriaus ir 

prie pečiaus vyro, kuris nebijo sun
kaus darbo. Atsišaukite tuojaus: 

DOUGLAS PARK AUDITORIUM, 
H. Cor. Kedzie ir Archer Avės Į

— Ofisas ant 2-rų lubų.
no ....ty REIKALINGAS vyras prie jamto- 
rai riaus darbo, geras mokestis ir terei- 
jį_ kia mažo patyrimo, dienos darbas. 
no atsišaukite pas i
3į. FRANK RACZKAUSKI

1306 E. 62nd St., 1
Matyk janitorių. į

h. 1 . ,
_ REIKIA patyrusių ir nepatyrusių

pardavėjų į Insurance biznį. Alga ir Į 
komišinas.

A f tiiSfiulrif’A* 1
»• CHICAGO MUTUAL CASUALTY 1
"• COMPANY
a" 431 So. Dearborn Avė., !
™ Room 911-912. |

___automobiliai__
s- PARSIDUODA Automobilius 1917 

metų Premier, 8 pas. limauzinas. Nau
jai malevotas, nauji tajeriai, inžinas 

os pirmos klesos. Parduosiu labai pi- 
giai arba mainysiu ant mažo Auto- 

e- mobilio.
p Galima matyti visados, Tel. Yards

0- 7125, 1543 W. 46th St. 1
i- ,—- •-—.......... 1
S- PARSIDUODA 1918 Davis automo-1 
■*- bilius ,4 sėdynių, Continental motoru, 

4 tajerai vartoti 100 mylių ir 2 se>-
18 nesni. Mašinos pirmos klesos padė- 
r- jime. Naujas vertas $2650, parsi- 
k duoda už $500. Galima matyti vi

sada. !
L. W. Į

3528 So. Halsted St. D

_ PARSIDUODA 1915 Kissell automo- 1 
(S bilius, 5 pas. Mašinos pirmos kle- f 
2 sos padėjime, nauji tajerai. Kaina I
d $325. Galima matyti visada. 1
n JOE DRAUGELIS, p
į. 3313 So. Union Avė.

TeL Boulevard 3354. 11
SOSB9BB--- B ----------  ---------  ■ ■ H

PARDAVIMUI fo ---- —------------------------------------------- r

a ĮVAIRUS SKELBIMAI ‘
O —------ -—...   j
e Reikia pirkti TYPEWKITEKĮ su lie- 
b tuviškais akcentais. Kas turit pra- 

neškit asmeniškai arba laišku pažy- į 
mčdami: kompnijos vardą, modelį, P 
senumą, kainą ir teisingą savo antra-

’ šą. M. J. Page, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. /

D _______' Į
PARSIDUODA bekarnė • Priežas- 

" tis pardavimo, nesutikimas tarp part- n
• nerių. Kaina $7,000. Lotas, namas P
• ir 2 vežimai parsiduoda kartu. n

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

PARDAVIMUI senas geras 
. smuikas su labai gerai^ balsais.
• Parduosiu prieinama kaina. p

755 W. 32 St. n
_________ it

5 PARSIDUODA saliunas geroj vie- Į 
toj, apgyventa lietuvių ir lenkų.

' Priežastis pardavimo savininkas ap- _
‘ leidžia Chicagą. x

4346 So. Ashland Avo p

PARSIDUODA gražus saliunas, 
geroj vietoj, apgyventas visokių tautų 
ir esantis per 15 metų Priežastis 
pardavimo, noriu'išeiti į savo nuosa- jc 
vą namą. C(

2900 Normai Avė., jj
Kampas 29os gatvės. V;

4.
PRIVERSTAS

Parduoti kaip naują $250 viktrolą 
su 20 rekordų už $75. tij

2502 W. Division St. ti
2-ras flatas. ui

Tel.: Armitage 1981 gį

PARSIDUODA bučernė r grosernė 
tirštai apgyventoj apielinkėj, lietu- ~ 
vių ir kitų tautų. Pardavimo prie- . 
žastj patirsit ant vietos. !

Atsišaukit n?
4104 So. Campbell Avė. | jn

PARSIDUODA šildomas pečius už Į 
pigią kainą. Atsišaukit po numeriu: v

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

PARSIDUODA 2 geri pečiai — vie 
nas dėl virimo ,kitas dėl apšildymo. ‘ 
Už gerą pasiūlymą parduosiu visados.

J. JANUŠAUSKAS, 
_________1108 E. 55 St., 

ATIDA MOTERIMS
Moters, štai jums proga nusipirkti, ai 
vilnonių, saržinių, trikotinių, poplinų ki 
ir škotiškų languotų už mažiau nei 
pusę kainos. Mes važiuojame į vaka
rus ir norime išleisti apie 250 dresių 
ir andaroku ilgumo audeklų. Atsi- m 
šaukite 6615 S. Oakley Avė., tarpe 2 
ir 8 visą subatos dieną ir nedėlioj. vt 
Privatiškas namas, ne krautuvė. Hcl

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
ics turime dabar savo pardavimo 
ambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
lados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų 
• lovų, kaip naujų.
Taipgi turime 35 Victrolas šios die- 

js, groja visokių išdirbimų rekordus, 
ertės tokios kaip $175 su didele šė- 
a. Victrola už $35.00, priskiriant re- 
jrdus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
i 10-čiai metų. Liberty Bonds pri- 
aama. Tai yra stebuklingas barge- 
las. Pristatymas’dy kai.

SOUTH WEST STORAGE 
102 W. 35th St., arti Archer Are.

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

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

2841 Emerald Avė., žemai.

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

Atsišukite:
2938 Union 

3as flatas iš

Grista gatvė;

Ave., 
fronto.

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.

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. Moderniška skiepo tvartai 
36x110, Šilo, du gyvenami namai ir 
kiti budinkai. Elektros šviesa, ma
šinerija, 20 puikių holstine karvių, 
pusė šieno ir grudų ant ūkės, gali 
turėt užsiėmimą su pienu, jei nori.

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

FRANK MILĖS, 
Rhinelander, Wis.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

PAJIEŠKAU savo pačios Emilijo 
Žliubinienės, kuri apleido mano 191 
m. 12 d. Apriliaus. Malonėčiau, ka 
uojau atsišauktum, nes man vienar 

labai nusibodo gyventi. Visi nesusi 
pratimai bus užmiršti. Man skurdas 
manau, kad ir tau nėra geriau. At 
meni kip gyvenai — tai vienas daly 
kas; o kitas dalykas — pažįsti savi 
dėdę V. Stanevičių, Tverų parapijos 
nuo jo aš turiu du laišku Jis liepi; 
parvažiuoti su tavim; jis palieka savi 
palivarką. Atmink, kad aš vienas b< 
tavęs negaliu važiuoti. Kas pranei 
apie ją, duosiu dovanų $25.00

D. ZLIUBINAS, 
Granville, III.

PRIE MIRTIES DURŲ.
“Aš sunkiai sirgau ilgą 

laiką, pagalios buvau visai 
arti mirties durų. Jokios gy 
duolės negelbėjo man. Jeigu 
aš suradau pagelbą nuo ma
no pilvo ligų, tai turiu pasi- 

i dėkavoti tiktai Trinerio 
Karčiajam Vynui. Todėl aš 
neiškenčiu nerekomendavęs 
šią puikią gyduolę tiems, ką 
serga pilvo ir nervų ligoms. 
Jūsų Vasilij Nikitin.” Šis 
laiškas, rašytas Elizabeth, 
N. J., rugsėjo 4 d., 1920 m., 
parodo, jog Trinerio Kartu
sis Vynas visuomet pagel
bės jums, jeigu jūsų pilvas 
ir žarnos reikalauja išvaly
mo. Jis netik išvalys, bet pa-1 
laikys normališkam padėji
me visą jūsų kūną. Jūsų ap- 
tiekorius arba vaistų parda
vėjas visuomet turi Trine
rio Kartųjį Vyną. Artinan- 
ties šaltai žiemai taip pat 
savo namuose visuomet lai- 

Pienuojama čįo 13 d., Liuosybės svetainėje, 1822 kyk Trinerio Kosulio beda- 
tivą, taipgi Trinerio Anti- 
putrinas (labai pagelbingas 
gurguliavimui nuo gerklės 
uždegimo). — Joseph Tri- 
ner Company, 1333-45 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Chicago Journal redaktorius 
tapo nuteistas nedaugiau kaip 
6 dienoms kalėji'ino už atsisa
kymą pasakyt’ teismui kas pra
nešė jam niekurias žinias apie 
paslėpimą bylos ir falsifikavi
mą dokumentų, taipjau užmo
kėjimą $12,(MM) kyšiaus, kad 
neišeitų aikštėn. Dabar teismas 
tardo tą dalyką ir pasirodė, kad 
viskas yra tiesa, tik redaktorius 
atsisakė pasakyti 
gaus, kuris jam 
miausiia pranešė,
kis liudytojas butų labai svar
bus. Todėl tai redaktorius ir ta-. >r
po nuteistas kalėjiman už pa-1kp’H^in^^siTiri^inms’įvyks ne- 
niekinimą teisino. Bet jo dar deltoj, lapkr. 7, 2 vai. p. p/ Cathenne 
nepasodinta kalėjiman, kadan-! House svet., I38th ir Deodor gatvė.

. ... i Visi nariai būtinai ateikit nes turim
................. ‘ Tu

rim išrinkti delegatus į visuotiną
, Be- 

to turim rinkti darbininkus ateinan- 
torius, kurį nuteista kalėjiman čh.m baliui, kuris įvyks nedėlioj, lap
ui neišdavimą žmonių, kurie’kndl° 21’ Zuke^ Kuopos6 Valdyba, 

suteikia jiems žinių. _______
Gegužės mėn. tapo nuteis-1 Lietuvių Ex-kareivių Independent 

tas kalėjiman iki nesutiks paša- Society 2 kp. mėnesinis susirinkimas . .. L , y . is....i._ i_ i,- n 7.Qn „ v 721 W 18kyti žmogaus vardo ir užsimo
kėti $."00 pabaudos, 
American redaktorius 
H. Ellwel. 
Carpenter.

gi tapo leista jo advokatui pa- (laįg. 8Varbių reikalų nutarti’, 
duoti savo argumentus. ---------- - - - \. .

lai jau antras sielinei rednK- t , rinkti darbininkus at

Vėliausios mados valgomoj’o kam
ino setas, miegamojo kambario se- 
is, rugsai, davenport, pastatoma ant 
rindų lempa, bliudai etc. Už priėj
imą pasiųlymą. Nepraleiskit šios 
togos.
Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

PASKOLOS

— Kuopos Valdyba.

Lietuvių Ex-kareivių Independent
• A 1 ___ 11 CJ

įvyks lapkr. 6, 7:30 v. v. 731 W. 18 
. • gatvė. Gerbiami kareiviai malonėki-

GlUCagOite atsilankyti visi. Ateidami atsi- 
Hccfcor 1 veskite naujų narių, nes priimami vi- 

"imo ir 
partijų, nuo 18 iki 45 metų amžiaus.

— Valdyba.
Ii nuteisė tcisėiaslsi liotuviai be skirtumo tikėji ji nuteisi veisėjas į ... ... 45 mefU arr

Pienuoja iškilmes.

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikini 
arba našlio nuo 35 iki 40 metų am 
žiaus. Geistinu kad butų laisvų pažiu 
rų, apsišvietęs, maž daug prie 
Sutikčia, kad ir vienas vaikas 
Aš esu našlė £8 m. bevaikų. 
riems reikalinga gera moteris, meld 
žiu atsišaukti. Šu pirmu laišku ma 
lonėsite prisiųsti paveikslą.

būtų
Ku-

ple-Mayoras Thompsonas 
nuoja įvesti Chicagoje vieną są- 
vaitę visokių iškilmių, kad sut
raukus į Chicago dar daugiau ; 
lankytojų. Jis nori pasekti pa-j 
garsėjusius New Orleans “Mar-( 
di Gras,

Jaunų Liet. Am. Tautiško Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks neriš
lioj, lapkr. 7 d. 1 v. po piet, Mildos 
svt't. 3142 S. Halsted St. Visi na- 
li .i malonėkite laiku atsilankyti, nes 
via daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi bus renkami darbininkai baliui

— Rašt. S. Kunevičius.

North Side. — L. S. S. 81 kp. su
si rinkimas subatoj, lapkričio 6 d., ne- 
:---- jjs įvyks kitą subatą, lapkri-

paskirtą sąvaitę kas vasarą VVabansia Avė.
* X* 1 1 Y • • •

— Komitetas.

kais kitokias lenktynes, paro-, West Pullman. S. L. A. 5<> kp.
. . . v. 1 mėnesinis susirinkimas įvyks lapkn-

das, kamivalus ir panašius pas- ^() (j., 7 vai. vakare J. Guzdžio sve- 
inaginiinus tair.ėj. Visi malonėkite atsilankyti,

Jau darbas taute dalyke pra- yra
dėtas, tyrinėjamas kaip atsineš
į tai biznieriai ir renkama pato
giausia sąvaitė Chicagoje 
butų visą laiką giedra.

Gėlių paroda.

fiehl parko oranžerejoj, 
Lake ir Central Paric Avė. gat
vių prasideda metinė rudenine

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
. kad mėnesinis susirinkimas bus nedėlio- 

l jc, lapkr. 7 d„ 10:30 vai. ryto, Uni- 
i vorsity of Chicago Settlement Club 
irom. 4630 Gross Avė. Draugai ir 
draugės atvykite laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

z, i ’ — D. Motuz, Sekr.Gar-, 
prie ■

čio 28 <1. Oranžerėja kasdien 
bus atdara laike parodos nuo 
8 vai. ryte iki 10 vai. po piet.

Parodoje bus ’šstatyta virš

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

— Rašt. I. L Masikas.

P. O. Box 68 Chicago, III

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU Money Orderį vertė: 

$35. Pamečiau su laišku apie 18 gat
vę ir Union Avė., Halsted St. iki 
gatvei arba Canalport Avė. P 
malonėsite sugrąžint, nes kitas 
galės juomi pasinaudoti.

PETRAS BARPŠIS, 
1750 S. Union Avė.

ne

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. Farnell Avė., 
Tel. Blvd. 6021.

Pernai parodą 
130,(MM) žhnonių.

Miestas kovoja su public 
Uties komisija.

Atlantic Lietuvių Tautiškos I)r-tės 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 

rilšių. lapkr. 7, Imą vai. po pietų, paprastoj 
apie Pullcr Park svetainėj. Bus rinkimas 

darbininkų draugijos baliui ir taria
mi kiti svarbus reikalai, dėlto 
nariai susirinkite.

Pirm. Antanas Mačiulis, 
Rašt Jonas šalvaitis.unti- N.

visi

kp.Kenosha, 
mėnesinis 
lioj, lapkr. 7 d., 12 vai. dienos, Shlitzo 
salėj. Visi nariai būtinai susirink
ate, nes turėsime tarti apie dalyva
vimą Kenoshos7 lietuvių rengiamoj 
protesto demonstracijoj prieš plėš
riuosius lenkų imperialistų žygius. 
Visi, kam svarbu Lietuvos likimas, 
bukite susirinkime.

— J. Marcinkevičius, sekr.

Wis. — S. L. A. 212 
susirinkimas įvyks nedė-Išrinkus naują gubernatorių 

nuėstas permainė savo taktiką 
kovoje su public Utilities komi
sija, kuri pakėlė gaso, telefonų, 
gatvekarių ir elevatorių kai
nas. Miesto advokatai iki šiol 
nors ir nesėkmingai, rūpinosi, 
kad ta komisija nupigintų ga- ( 
ko ir gatvokar ų kainas, arba 
bent neprileisti i 
mo, kokio pareikalavo tos ko- iluosybės “svėt.,' išV WabansiaPAv. 
misijos.

Užvakar 
Clcveland 
kad kaip parodo rinkimų rezul- susirinkimas įvyks subatoje lapkr. 6 
tatai, ji nebeturi jokios mora
lės teisės spręsti apie gaso. gat- 
vekarių, elevatorių ir telefonų 
kuinas ir pareikalavo, kad tų

naujo pakėLi- 226 kP- susirinkimas įvyks
... nedėlioj, lapkr. 7 d., 1:30 v. po piet,

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra
gi miesto advokatas sva,bių reil<alų- “ A’
pareiškė komisijai. Lie|uvhĮ Laigyfc K|jiih(; m3nesjn|s

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.

PARSIDUODA 5 kambarių čysti, 
Norintieji, gali ir 

Vieta
ražus rakandai.
yvent toje pačioje vietoje.
raži, Roselande. Kreipkitės:

K. JAMANTAS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenne

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

PARSIDUODA seklyčios ir valgo
mo kambario setai ir du seklyčiai 
čiai. Parduosiu už- prieinamą kai-

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

MRS. H. BLOCK, 
1356 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEMĖ
BARGENAS

irsiduoda kampinis namas ir saliu- 
is su barais, pianu ir kitais saliuno 
Eiisymais. Galima pirkti ir atski- 
i. Pardavimo priežastį patirsit ant

2900 Wallace St.

IAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
arsiduoda namai su saliunu, štoru ir 
aradžiu užpakalyj, 20 automobilių; 
part to keturi pagyvenimai. Adrc- 
is 4547 S. Paulina St. Antri namai 
502 S. Honore St. Ant namų nėra 
)kių morgičių. Pačiam lietuvių 
mtre. Savininkas greitu laiku išva
duoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vi Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

DIDELE NAUJIENA VISIEMS.
Naują Knygą, Receptai ir Sekretai, 

(Apsisaugojimas nuo įvairių ligų), 
| dabar knygos kaina tik $1.00 dėl grei
to jos išplatinimo. Nepraleiskite pro
goj nusipirkt ją, o busite užganėdinti 
ir sutaupysite pinigus. Knygoje yra 
390 receptų, lotyniški receptai ir var
dai ligų lotyniški, tai'vaistai gauna
mi visame pasaulyj. 1 Mcdega paimta 
iš dešimts knygų (Medycology) Suv. 
Vai. vaistai, turintį vardą — Tonic 
ir Tonic Acid. Naudojami nuo viso
kių užsisenė.iųsių, nėrviškų ligų ir tt. 
Del valymo kraujo ir visokios formos 
reumatizmo ir odos ligų. Pučkus, 
galima panaikinti patepant su Tinct 
lodino 1 oz. 25c., karpas su Warts 
Remeriy ir su Nitric Acid (Acid nau
dok ant plono dratuko, truputį vatos 
ir patepk į kelintą dieną) oz. 15c, 
vaistai kaip nuimti vaikių nuo akių, 
gyvuliui ir žmogui nuo rl rahomo. Del 
panikinimo rudų šlakų geriausi vais
tai <lel plaukų sulaikymo nuo slinki
mo ir auginimo plaukų, yra nuo viso
kių Epidemijų ligų receptai. Tokią 
knygą turėtų rastis pas kiekvieną vy
rą bei moterį, kadangi knygos kaina 
maža. Veltui patarimų jokivj nėra. 
Jeigu kojom šalta, tai išsitepk su Cap 
sicum Ointment 26c, tik rankų nepri- 
kišk prie akių. Gera ir nuo dieg
lio, rheumatismo ir agultherija oil of, 
Winter Green — nuo šalčio ir gerk
lės skaudėjimo. Gali nuodot, kelis 
lašus į stiklą vandens pasaldinto. 
Agultherija oil of Winter green pla
čiai nuodojamys. Iškalno pinigus 
siųskit tik, Money Order. Adresuo
dami:

WM. L. MATULIONIS, 
P. O. West Frankfort, III U. S. A.

PASIRENDAVOJA puikus kamba 
rys gražioje vietoje, vaikinui arbi 
jaunai porai. Kaina žema. Privile
gijos virtuvėje. Karštas vanduo, mat 
dynės ir tt.

835 N. Taylor Avė.
Oak Park, III.

l^E IK 1A DARBININKŲ 

MOTORŲ '
PAJIEŠKAU šeimininkes 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
VYBŲ IB 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. Neatidėliok.

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

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų ply
numas ir skiepas priešakyj. Ply- 
nainukas taipgi plytų garadžius 

pakalyj. Rendos neša $80 į inčno 
Kaina $7,000.

JOSEPH LUKAS, 
2909 Union Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas: 
sktra, gasas ir maudynes; rendos į 
ėnesį neša $50, 3 pagyvenimai. Par- 
luos už $4,800, gali pirkti su mažu 
lokėjimu.

Atsišaukite
3815 S. Halsted St. 

ikarais po 5 vai. ned. visą dieną.

PARSIDUODA 5-6 kambarių 2 fla- 
namas ir 3 kambarių namelis, lo- 

s 75x125 vertas $8,500; greitame 
'įdavime tik $6950 — išmokesčiais.

MITCHELL, 
4401 Harrison St.

80 akerių Mich. su budinkais; 40 
cerių dirbamos, mainom ant namo, 
tina tikai .................................. $2,500
80 akerių Wis. su budinkais, gyvu
lis ir mašinerijom; mainom ant na- 
o, kaina .................................. $6,000
133- akeriai Mich. su budinkais, gy- 
diais ir mašinerijomis; mainom ant

Pa i ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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,
711 W. 34 St.

REIKIApARBININKŲ 
VYRŲ

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

WORKERS’ CONSUMERS 
ASSOCTATTON,

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

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 špilką. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

60 akerių Mich. su budinkais; pri- 
vatnas ežeras ant farmos; mainom 
ant namo, kaina ...................... $2,900

80 akerių Mich. mainom ant auto- 
mobiliaus arba lotų ............... $1,200
UNITED LAND & INVESTMENT

COMPANY,
117 N. Dearbom St., Room 403 

Chicago, III.

2810 W. Harrison St.

NEPRALEISKIT šitos progos — 
tai yra verta pamatyti.

Parsiduoda arba išsirenduoja 5 
kmbarių plytų namelis, 2 lotai ir ga- 
radžius. Visai pigiai.

John A. WALULIS, 
232426 N. Kilpatric Avė., 

Netoli Fullerton ir Cicero Avės.
Ateikite Subatoj arba Nedėlioj

PARSIDUODA. Moteriškė privers
ta parduoti 2 pagyvenimų su skiepu 
medinį namą, gerame stovyj. Gera 
pardavimo priežastis.

Atsišaukite
907 W. 20th gatvė

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYST4
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
inokinanties.
Nat. School of Garment Designing

1 Room 823, 74 W. Washington St.
—--------------------------------------- -v- L------ ./............................... --

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 Sp. HALSTED ST., CHICAGO.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky- 

, bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.
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