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Bolševikų armija įėjusi Kryman
Naujas Rusų-Lenkų krizis

Lenkai lauža Rygos sutartį
Bolševikai jau Kryme.

“Persikėlėme per Sivač upę ir 
įėjome pusiausalin” — sako 

bolševikų pranešimas.

LONDONAS. lapkričio 10. — 
Šiandie Čia gauta oficialiais 
sovietu valdžios pranešimas, 
kuris mini apie įsilaužimų 
Krymo pusiausalin. Praneši
me sakomo:

“Perekopo sryty mes liauja
mės už ginkluotąsias priešo 
pozicijas.

“Toliau į rytus, mūšio metu 
mes persikėlėme per Sivač upę 
i Krymo pusiausalį ir užpuolė- 
ine Kardžanaja.”
Sako, Vrangelio pasitraukimas 

buvęs sėkmingas.

PARYŽIUS, lapkričio 10. — 
Francijos užsienio reikalų raš
tinėj šiandie pareikšta, kad 
bešalųs m i Ii tarinės padėties se
kėjai iš Sevastopolio praneša, 
jogei pastarasai generolo Vran
gelio armijos traukimąsi Kry
man atlikta ytin dideliu pasi
sek i miu.

gaikštis Sapieha atsakė, kad 
pirmoji visai neprieštarauja 
antrajai. Jisai pareiškė, kad 
lenkų supratimas buvo toks, 
jogei Rygos sutartyj neįeina 
operacijos prieš bolševikus iš 
lenkų teritorijos tokių anti- 
bolševistinių jėgų, kaip kad 
generolų Pctliuros, Vrangelio 
ir Balokovičio, ;bet kad ji leid
žia turėti draugingų santykių 
ir jais ir by viena kita frakci- 
jine Rusijos valdžia. ■

Maskva yra įsitikinusi, kad. 
visa tai rodo, jogei Lenkija ne
nori patvarios taikos su Ru
sija, bet kad prezidentas Pil
sudskis tarp tų dviejų šalių 
ryžusi sukurti dar visų eilę bu
ferinių valstybių.

Kampanija prieš Pilsudskį.
Įdomu tai, kad nacionalistų 

demokratų partija, Dmowsliio 
ir (irabskio vadovaujama, tik- 
kų pradėjo atkaklių kampanijų 
prieš generolų Pilsudskį. Ji ti
kisi nupuldyti po įtekmę tuo 
kaltinimu, kad jisai ryžasi pa
laidoti Rygos sutartį. Po to, 
kada gen. Pilsudskis nuvyko į

pa reiškiama, 
ūpas tebėra

Pranešimuose 
kad kariuomenės 
geras ir kad generolas Vran- 
gelis pasitiki, turint pa
kankamai pabūklų jis galįs re
organizuoti savo jėgas ,įr be 
didelio vhrgo savo pozicijas iš
laikyti.

Generolas tikrina, kad prie
žastis jo pasitraukimui buvusi 
nepaprastai didelis skaičius

Pctliuros kvatierų, spalių 31 d.,

sutraukti pietų Rusijos fron
tam

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Naujas krizis.
Lenkai daro sutartis su 

reakcininkais.
rusų

sidarė labai griežta.
Lenkų bendruomenė dabar 

prisižiūri įdomiai scenai, kur 
reakcingoji Dnnnvskio partija 
kovoja už taikų tarp Lenkijos 
ir sovietų Rusijos. Bet tai ji 
daro tik savos kampanijos tik
slais — kad gavus bendruome
nės paramų jos kovoj prieš 
Pilsudskį, būtent: sekamų rin
kimų metu.

Ir Vilniuje.

VARšAVA, ląpkr. 10. — Vil
niuje nūdien esama ytin gyvų 
diskusijų dėl bolševikų kaltini
mo, busiu Lenkija sulaužiusi 
Rygos sutartį. Jie nurodo, kad 
Lenkija rėmusi Petliurų, Bala- 
kovičių ir Savinkovų jų kovoj 
prieš bolševikus, kas reiškia 
intervencijų į vidujinius Rusi
jos reikalus. Tatai sovietų val

Toks tai Aliantų įnagių likimas. Kas pirmiau atsitiko su Kolčakais, Judeničais 
Denikinais, tai dabar ištiko Vrangelį.
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True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., Nov. 11, 1920 
as reųuirod by the act of Oct. 6, 1917

Protestas prieš Vilniaus 
grobikus.

Policijos viršininkas 
rezignavo.

Rezignacijos pareikalavęs pats 
majoras; nepajiegęs “apvalyti 

miestų.”

tį.— “Allig- 
vakar buvo 

Cliicagos po- 
Jolm J. Gar- 
savo rezig-

Sovietų valdžia protestuoja 
prieš Lenkus dėl užėmimo 

Vilniaus.

ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 11, 1920 
as required by thc act of Oct. 6, 19D

Fiume klausimas 
išspręsta.

ul-

BERLLNAS, lapkr. 10 (Rašo
Chicago Daily Ncws korespon- džiai gali duot pamato pradėti 
dentas Isaac Don Levine). — naują karų — sekamų pavasa- 
Nors praeitų panedėlį rusų ir rįt

CHICAGO, lap. 
štesniose sferose” 
didelis sujudimas, 
licijos viršininkas, 
rity, urnai įteikė
nacija. Ir majoras Thompso- 
nas jų priėmė. Maža to. Jis 
tuoj paskyrė naujų policijos 
viršininkų, savo sekretorių 
Charles C. Fitzmorris. Tai pa-

viai tariasi pasiųsti nuo visų 
savo draugijų atstovus į seka
mą Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos konferenciją, 
kuri įvyks lapkričio 21 d. p. 
Mildažio svetainėj.

“Negeidaujamieji.”
Deportuos šešiasdešimts

• svetimaslių.
NEW YORK, lapkrjgflO. — 

Šiandie čiaę atvežta daugiau 
kaip šešiasdešimts negeidauja
mųjų svetimšalių. Visi jie at
vežta iš Chicagos. Sulaikytieji 
bus uždaryti ant Ellis salos ir 
vėliau deportuoti. Tarp sulai
kytųjų yra ivienas lietu vys, 
Paul Mozuris. Jis, sako, da
vęs policijai “labai vertingų 
lindynių.” Kaltinamasai prik
lausęs komunistų partijai, ir 
praeitą vasarų buvo pabėgęs
— nuo Ellis salos.

150,000 be darbo.
Samdytojai susitarę darbinin

kų organizacijas išardyt.
NEW YORK, lapkr. 10. — 

United Hebrew Trades — žy
dų darbininkų unijų — sekre
torius, Marris Femstone, šian
die čia pareiškė, kad apie pus
antro šimto tūkstančių jo or
ganizacijos narių dabar vaikš
to be darbo.

United Hebrew Trades turi 
apie 250,(XX) narių. Taigi tik 
šimtas tūkstančių turi darbo. 
Visi kiti išmesti gatvėn, neva 
todėl, kad samdytojai nebetu
rį užsakymų. Bet taip nėra. 
Samdytojai tai daro tuo tiks
lu, kad suardžius darbininkų 
organizacijas arba bent algas 
numažinus. Pasak Feinstone, 
buvo daug tokių atsitikimų, 
kur-samdytojai vienų sųvaitę 
atstatę savo darbininkus, o ki
tų — jau kvietė juos grįžti 
darban, tik, suprantama, jeigu 
jie sutiks dirbti už mažesnes 
algas.

Organizuotieji New Yorko 
darbininkai tečiaus žada da-( 
ryti visa, kad savo samdytojų 
pasimojinių tinkamai atrčmus
— salto Feinstone.

"SOCIALDEMOklffl^"

i Sudėta $577.25 Lietuvai nuo 
Į lenkų imperialistų gintis.

CHICAGO, lapkr. 11.— Cbi- 
! cagos Ucbuvių Darbininkų Ta- 
■ ryba vakar surengė trejas pra
kalbas — Lietuvos gynimo 
reikalais. Prakalbos surengta 
Bi ūlgeporte, Roselapde ir So. 

' Chicagoj. Visose trijose vieto- 
• se surinkta netoli šeši šimtai 
Į dolerių aukų, kurios bus pa- 
' siųsta Lietuvos Misijai Ncav 
Yorkan. Reto, visose trijose 
vietose kaip vienu balsu pri
imta dvi rezoliuciji: Lietuvos 
pripažinimo reikalu ir pareiš
kimas Lietuvos valdžiai.

Prakalbų daviniai sekami: 
BRIIMrEPORT. — Prakalbos 
įvyko Mildos svetainėj. Nevei
zint to, kad tuo pačiu metu 
šv. Jurgio svetainėj buvo kitos 
prakalbos (katalikų federaci
jos), Mildos svetainė buvo 
pilnutė. Kalbėjo A. Karsokas ir 
Dr. A. Montvidas. Susirinku
siųjų ūpas kuogeriausias. Pri
siminus apie Lietuvos gynimų 
nuo plėšrių Lenkijos imperia
listų, ant vietos sudėta $310.65. 
Surengimo lėšoms padengti 
sudėta $22.09. Taigi viso kar
tu sudėta netoli pusketvirto 
šimto dolerių.

ROSELAND. — Prakalbos 
įvyko Strumilo svetainėj. Kal
bėjo Naujienų redaktorius, P. 
Grigaitis, ir P. M. Kailis. Žmo
nių buvo vidutiniškai. Nevei
zint to, kad roselandiečiai tik 
kelios dienos atgal buvo suren- 
igę protesto prieš lenkų impe
rialistus demonstraciją ir gau
siai aukoję, ir šį kartų jie su
dėjo šimtų dolerių; 91 dol. Lie
tuvos gynimo reikalams ir de
vynis dol rengimo lėšoms pa
dengti.

SO. CHICAGO. — Praklbos 
įvyko Frank Svereckio svetai
nėj. Kalbėjo adv. K. Gugis ir 
A. Žymontas. Žmonių susirin
ko — kaip ir paprastai So. 
Chicagoj — nedaug. Bet visi 
labai intuziastingi. Kalbėto
jams išparodžius reikalų ginti 
savo gimtų j į kraštų, aukų su
dėta netoli du šimtai dolerių, 
būtent: $175.60. Ar rinkta au
kų rengimo lėšoms padengti 
nepranešta.

Beto, iš visų trijų vietų pra
nešama, kad tų kolonijų lietu

Jugo-SIavai nusilenkė Italų 
timatumui; Fiume ir apielin- 
kės pripažinta nepriklausoma 

valstybe.

SANTA, MARGARITA, lap. 
10.—Ginčas dėl Adrijos pakraš
čių jau išspręsta. Jugo-Slavų 
delegacija šį rytų sutiko pri
imti pamatinius Italų pasiūly
mus. Lieka pasitarti tik dėl 
kurių-nekurių smulkmenų.

Buvo įteikę ultimatumų.
RAPALLO, hų). 10. — Itali

jos užsienio reikalų ministeris, 
grovas Sforza, kuris kartu yra 

i ir Italų delegacijos pirnlinin- 
Jugo-Slavų delegacijai 

galutiniuosius Italijos 
rei kalą v i mus, k u rie

KOPENHAGA, lapk ričio 10 
(Kablegrama žydų laikraščio 
Forverts korespondento N. 
Šifrino). — Rygoj sovietų Ru
sijos taikos delegacijos vardu, 
Obolensky įteikė lenkų delega
cijai protestų prieš Lenkų val
džių H'el gen. Želigowskio žy
gių ir užėmimų Lietuvos sosti
nės Vilniaus.

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

Gaunamas Naujienų ofise.
miesto tarybai, kuri majoro 
žygį užgyrė.

Taigi, Chicaga šiandie jau 
turi naujų policijos viršininkų. 
“Augštesnese 
žios delei to 
judinto. Mat, 
mainos nieks
žinojo kaip visa tai susidėjo. 
Vėliau betgi paaiškėjo, kad 
Garrity savo rezignacijų įteikė 
todėl, kad jisai nepajiege at
likti jam pavestų darbų 
valyti
Dagi, vaikšto gandų, kad re
zignacijos pareikalavęs pats 
Thompsonas.
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Reikalaukime pripažinimo Lietuvai!Italijoj susikurusi komunistų 
. partija?

MILANAS^ lapkr. 10. — Ne- ’ kas, < 
senai susikurusi bolšeyikų par- įteikė 
tija immicipalių rinkimų me- • minimum 
tu visai prakišo sekamuose gali būt skaitomi kaipir ulti- 
miestuose: Florencijoj, Neapo
ly, Gcnoa ir Bari. Demokrati
nis socialistų partijos blokas 
gavo milžiniškų didžiumų bal-

[Žinia nelabai aiški. Ji lygir 
rodytų, kad Italijoj susikūrė 
komunistų partija. Bet apie 
jos susikūrimų iki šiol dar ne- ‘ 
buvo pranešta.-]

sf erose” išprad- 
buvo didelio su- 
tokios ūmios at- 
nesi tikėjo, ir ne

leifkų delegacijų sekretoriai 
Rygoje apsimainė dokumen
tais, ratifikuojančiais nesenai 
padarytųjų preliminarinę tai
kos sutartį, bet ir vėl kuriasi 
naujas Rusų-Lenkų krizisas.

Maskva tikrina, kad preli
minarinė Rygos sutartis pripa
žįsta Rusijos bei Ukrainos so
vietų valdžias ir reikalauja, 
kad Lenkijos valdžia pertrauk
tų sėbraivimasi su Ukrainos 
vadu gen. Petliura ir gen. Vran 
geliu — tuo padarant galų 
lenkų nusistatymui remti so
vietams priešingas valdžias.

Pirmas smūgis, kurį šiuo 
klausimu gavo sovietų valdžia, 
duota penkios dienos po to, 
kada ta|>o pasirašyta preli mi
nore taikos sutartis. Vietoj, 
kad generolų Petliurų atstu
mus, spalių 17 dienų (Lenkijos 
valdža su juo pasirašė pirkly- 
binę sutartį, kuria Lenkija 
gauna išimtinos pirmenybės 
Ukrainos užsienio pirklyboje.

* Sapiehos pasiaiškinimas.

Kada lenkų seime naciona
listai iškėlė klausimų, būtent, rus su italais dėl Adrijos Iriau- mente 
ar Rygos ir Pctliuros sutartjs Į simo, tikrina, kad jie sickiasi kad Airijon butų pasiųsta spe- 
turi kokio nors sąryšio, užsie-! ekonominės ir politinės para- cialė komisija — valdininkų ir 
nio reikalų ministeris kimi- mos - italuose. I policijos savivaliavimams tirti.

Austrijos Soc.-Dem. partijos 
kongresas.

VIENA, lapkr. 10. — Vakar 
prasidėjo čia Austrijos Sočiai 
demokratų partijos kongresas. 
Kongreso pirmininku išrinkta 
d. Seitz, ligšiolaikinį parlamen
to prezidentų. Kongrese daly
vauja, kaipo svečiai, Vokieti
jos Nepriklausomosios Social
demokratų partijos atstovai 
Henke ir rašytojas Alburg 
Ram.

ap- 
Chicagų nuo plėšikų.

Austrijos Moterų Socialisčių 
Kongresas.

VIENA, lapkričio 10. — Aus
trijos moterų socialisčių kong
resas Vienoj nutarė pradėti 

______  darbų reikalu sušaukimo tarp- 
SANTA MARGARITA, lap.1 tautinio moterų socialisčių 

9.— Išrodo, kad Jugo-Slavų kongreso, 
rateliuose reiškiama ytin di-j  
delio susirūpinimo dėl Duno-, 
jaus konfederacijos atsteiginio, Reikalauja sulaikyti valdininkų 
kurioj vadovaujamų rolę loštų1 savivaliavimų.,
Hapsburgo šeimynos nariai. | -----------

Belgrado delegacijos nariai, LONIM1NAS, lapkričio 10.— 
kurie atvyko čia, kad pasita- Darijb Partijos atstovai paria- 

i rengiasi pareikalaut,

Tnift translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bijosi sugrįžimo Hapsburgų.

Streikas Madride.
MADIDAS, lapkričio 10. — 

Madrido krautuvių darbininkai 
mete darbų.

-J—MOT...----------- ---- --

PINIGŲ KURSAS

matumas.
Reikalavimai, kaip praneša 

ma, yra sekami:
1. Italijos rubežiuj turi įeiti 

Juliau Alpai, Navaso kalnai ir 
geležinkelio linija iš Fiuline iki

j St. Piotro kryžkelių.
2. Fiume turi būt visiškai 

nepriklausoma valstybė, . ant 
kurios neturės jokios kontro
lės tautų lyga.

3. Italija aneksuoja Lussia- 
Piccolo ir Cherso salas.

4. Italija aneksuoja Zorų.
5. Strateginiais

Italija aneksuoja

Vakar, lapkr. 10 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už j

išrokavimais 
kelintų jugo-

privalo ga-
Kaina, peneant jų ne mažiau aaip uz . f f. }i. i
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma ' a,Jluoti apsaugų italų mažu 

moms Dalmatijoj, kuri pasi 
...................sį lieka Jugo-Slavijos kontrolėj, 
frankų 16.05 | 7. Jugo-Slavija privalo nu 
.........  ^$2 50 ' tus Llahuatijos salas 
frankų 17^09 . kurios bus pavestos jai. 
... lirų 29.00 | 
........... $1.20 
........... $0.35 
.........  $29.60 
......... $13.30 
. .$6.48 
.. $18.95 
........... $1.20

fcJŲjVVV KlVAVAAlf

Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos, už $1 ...........
Danų 100 kronų ........
Finų 100 markių .......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ...........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų .. 
Norvegų 100 kronų .. 
šveicarų 100 frankų 
Švedų 100 kronų '........
Vokiečių 100 markių

MILANAS, lapkričio 10. - 
Policija surengė visų eilę areš
tų. Suareštuota daug socialis
tų ir profesinių sąjungų dar
buotojų.

Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžinišką demon
straciją, protestuodami prieš lenkų žulikovskius, įsiver
žusius j Lietuvos žemę.

Dabar reikia atlikti kitas, ne mažiaus svarbus dar
bas: reikia pareikalaut, kad Jungtinių Valstijų valdžia 
PRIPAŽINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKĄ.

Koj Lietuva nebus pripažinta, tol imperialistai nesi
liaus kėsinęsi ant jos. Todėl visi, kurie stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pakelkite savo balsą!

Kad visi Chicagos lietuviai galėtų pareikšti savo rei
kalavimą šios šalies valdžiai, yra rengiama eilė didelių 
susirinkimų visose Chicagos dalyse ir apielinkėse.

Susirinkimai įvyks:
CICERO— Ketverge, lapkr. U d., J. šalčio svet., 

4737 W. 14th St. Kalbės Dr. A. Montvidas ir T. 
J ^Kučinskas

BRIGHTON PARK.—Pėtnyčioj, lapkr. 12 d., Liberty 
sveta 3725 S. Kedzie Avė. Kalbės K. Jurgelionis 
ir Ąi Karsokas

T0WN OF LAKE. —• Pėtnyčioj, lapkr. 12 d., A. Blin- 
strupo svet., 4501 S. Hermitage Avė. Kalbės 
P. Grigaitis ir P. M. Kaitis.

MELROSE PARK. — Subatoj, lapkr. 13 d., J. Vai
čiulio (buv. Frank & James) svet., kertė 23 ir 
Lake gat. Kalbės P. Dubickas ir A. žymontas. 

Pradžia visur lygiai 7:30 vai. vakaro.
Tuose susirinkimuose bus taip pat išdėstyta, ko lie

tuviai darbininkai reikalauja iš Lietuvos valdžios.
Mes kovojame už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą! 

Taigi visi, kas gyvas, į prakalbas!
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA.
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NAUJIENOS, Chicago, III. »... .. .......      i .. .... . »>■ ■■ Ketvergas, tapkr. 11 et, *20
—il^. ... ° ■/—, X.- , ,IB>

Kas Dedasi Lietuvoj
I valst. sąjungos narys lųdc St.
1 Seimo darbus, užsienio poilitl- 
kų ir apie* lenkų puolimų ant 
Lietuvos.

i Atvykus Valstiečių Sąjungos 
; iš St. Seilino atstovui, J. Zitine- 

Ir čia pradėjo veikti... Rug- vidini, ir padarius jam praneši- 
sėjo 29 d. 3 vai. naktį žvalgy.- mą apie nepaprastą St. Seimo 
bininkas pasikvietęs sau į pa- posėdį, ir atsišaukimą į visuo- 

lenkų, visi 
šaukė: šalin 

grobikai dvarininkui! Šalin jų 
Matusevičių ir sėbrai!

Išretc visus

ŠAKIAI.

buvo

Žmonės skundū-

Ar myli muziką?
BEETHOVEVO muzikos kon

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

ir miliciantą darė kratas. Krėtė kaip vienu balsu 
šakiuose pas suėmimo komite 
to tarnautoją 
siuvėjų Zalcckj. Po to atstovui pranešus apie 
kampus, užkampius ir kūpa rus- musų kareivių pralietų kraujų, 
skrinias. Jieškojo revolverių ir visa publika kaip ----
priešvalstybinės literatūros. Pas ėmė kepures.

vienas nųsi- 
priešvalstybinės literatūros. Pas ėmė kepures, ir atidavė musų 
Z. rado seną kokį tai “trepną” ; kovotojams amžino atmininio 
lapelį ir vieną nepatinkamų pagarbą. Choras užtraukė “Lie- 
jiems knygutę. O pas M. kele-itu»va tėvynė musų“. Matyti bu
tą numerių “Keleivio“ ir “Nau-įvo ne vieno veidas gailingomis 
jienu“. “GiKlrus“ žvalgybinio-; ašaromis aprasotas. Ir tartunn 
kas stebėjosi, kokiu bildu gan- susiliejo į vieną nedalinamą ku
liami šie laikraščiai, — juk esą ną žuvusieji. Seimas ir visa liau 
negalima ji) skaitytį. Gavęs pa- dis.
aiškinimą, kad per paštą. Taip 
ir išėjo naUkigai, nieko nepešę. 

Žmonės sako, gerinus eitų p. 
žvalgybininkas, kur reikia — j j klausmnybę. 
frontą, o ne čia dykoms valkio
tis ir rainius žmones naktį gaz- 
dinti.

paaiškino apie reikalų gyni/mo- 
si nuo užpuolikų.

Po mitingo
Seimo atstovo pasikalbėjimas 
su žmonėmis.
si atstovui, kad dvarai dirvonai! 
jų ir kad ponai vežu į (Lenkiją 
turtus, patys Varšuvoj sėdėda
mi ir per administratorius iš čia 
turtus plėšia. Atstovui pasakius, 
kad apie tai jau esąs svarsto
mas atatinkamas įstatymas Sei-

dėdami remti valdžių kuo galė
dami, kad lenkais neaple istų.

[“L. U.”l

Moterys krašto gynimo 
darbe.

Pakalbėjus dar keliems kal
bėtojams, žmones pasiryžo kas 
kuo gali ginti Lietuvos ne.pri-

IŠEINA [
Į 10 dienų esam priversti užbaigti išparduoti dar pasilikusį apie $5,000.00 

vertės tavorų, kaip tai: vyrų, moterų ir vaikų apr€dalų (drabužių) ir įvairių
dalykų daug pigiau, negu kad ant licitacijos, ba mums yra per trumpas laikas 
ir už tai, mes turime viską užbaigti — išparduoti su didžiausiu mums nuosto
liu. Taigi, nepraleiskite šios progos, bet atsilankykite ir pasinaudokite — 
vietoj žydų — lietuviai.

TKl A.INI 3 \ DEPT. Ei
3218 So. Halsted St., Chicago, III. tarpe 32-ros ir 33-čios gatvės 

Taipgi, ant pardavimo (Store Fixtures) ir 4 kambarių rakandai.

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

Tel.: Boulevard 9244

ūzl

Užlaikyk tą Lmimentą 
Parunkui.

.Tcnčiai (&ik. apskr.). Jenčių 
kaime platinasi dizenterija. Vie 
no j vietoj milicija buvo uždrau
dusi lankyti ligonius ir net pri
lipino tam tikrų popierį prie 
durų. A

Bet žmonės nuplėšė tą popie
rį ir pradėjo lankyti ligonius. 
Po kiek laiko apsirgo daugiau 
žmor ’i ir dabar liga išsiplėtė.

Lėk učiai, šakių ap. Rūgs. 26 
d čia buvo Mateušo atlaidai, j 
kuriuos prisirinko apie kili tuks 
(ančiai žmonių.

Šiauliai. Krikščioniškoji “Dar 
bo federacija“ sum me sušaukti 
rugsėjo 12 d. Šiauliuose darbi
ninku suvažiavimą. Prieš tris 
savaites buvo valsčių valdy
boms išsiimti nėjusi raštą, kad 
jos pasakytų darbininkams apie 
išrinkimą atstovų į tą suvažia
vimą.

Kai kurios valsčių 
tokį raštą lunncšė į 
L et kitos nežinojo ką daryti.

Matvt, kad krikšč’onv* demo
kratai nori savo partiniams rei
kalams išnaudoti savivaldybių 
įstaigas. į “L. U.’*]

Pagirio valsč. (Ukmergės 
apskr.). Spalio 3 <1. po pamaldų 
('arė praneš’mą Steig. Seimo

valdybos 
areli, vą”,

Š. m. spalių 3 d. Rotušės sa
lėj įvyko Kauno moterų susi
rinkimas, be skirtumo tautos, 
tikros pažiūrų tikslu apsvars
tyti. kuo ir kaip moterims pri
sidėti prie tėvynės gynimo -dar
bo. Salė buvo pilnutėlė. Susi
rinkimą vedė M. Brazytė, sek
retoriavo p. Piktčilingienė. Bu
vo skaitytas statutas, papunk- 
č ui nubalsuotas ir pagaliau iš
rinkta!’. komitetas, kuriam duo- ’ 
tas pavadinimas — Moterų Ko
mitetas Tėvynei Ginti. Komi
tetai! išrinkta p. p. D. šleževieie 
nė (nuo Moterų Globos Drau
gijos), Gvildienė (nuo Zitiečių '

Laisvos Spaudos
Protesto Mitingas

Rengiamas F^lemotos Presos <
Bus Mašini.«tu Salėje (Machinnt Hali), 113 .So.. Ashland lilvd., . 

Panedėlyj, Lapkričio 15, pradžia 8:15 valandą vakare
Kalbės tiką deportuotas iš Anglijos Federuotos Presos prezidentas

E. J. CASTELLO
Taipgi daugelis kitų kalbėtojų tarp jų

G. P. FR \1NCKEL, Mašinistų Unijos biznio agentas, 
JOHN FITZPATRICK, ir kiti.

Pirmininku bus ROBERT M. BUCK, Federuotas Presos pildomo
jo komiteto pirmininkas. '

Lietuviai darbininkai būtinai ateikite į fci protesto mitingą.
----------- ---- - -- '-------

DIDELIS PRIĖMIMAS 
IR BALIUS ■

Rengia
JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBAS i

Subatoj, Lapkr.-Nov. 13, 7:30 vai. vak. 1920 m.

MILDOS SVETAINĖJE, 
3138 So. Halsted St.

Tikietas su drapanų padėjimu ir karės taksomis
— 50 ęentų. Užkviečia KOMITETAS.

I— ------------------- :__________ __________ >

DIDELIS ROJINIS BALIUS
Rengia 

ADOMO IR J IEVOS DR-TĖ
* ir

LIETUVIŲ MOTERŲ PAŠEPINIS KLIUBAS
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 14, 1920

M. Meldažio svetainėje, 2242 West 23rd PI.
Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 35c ypatai.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausia atsilankyti ant šio iškil 
mingo baliaus.- Kviečia VALDYBA.
-  . . ' . *. _ ... - - . -. . - - ,

STEBUKLINGA PROGA! .
Mes turime parduoti už neužmokojąną rendos pa

laikymui dvidešimts augŠtos rųšies Viktroly (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Daugumu mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metu. S Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavuJ. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime neį
gali kiti, syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją maliną. Taip
gi, mes turimo parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio įdirbimo. Mes parduosime UŽ pirmą 
pasiūlymą, nes mes norimo padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apiclinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedėldieniaie nuo

Sankrovos
kaina tik $35X)0
siuntini. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų.

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

Į II / .1 ■ . .....................................................-I

gan.), šeinhvtė (nuo Vcl’uečių 
organiz.), Pensione ir Vaildkai- 
tienė (nuo nepartinių); kandi
datėmis (pavaduotu mis) iš
rinktos p. p. Ruškytė, Dumbrie- 
nė ir Milčiuvienė.fKalbėtojos siule tuojau pra-j 
dėti rinkliavą Kaune ir visoje 
Lietuvoje šiltų riibų, pirštinu, 
kojinių, baltinių ir 1.1., o taip 
pat organizuoti pafroailėje per
einamus punktus ir skalbyklas.

Išlindo yla iš jnaišo.
--- ---------*

Dangus apsiniaukė. Sustaugė 
vėtros, snuže bangos; palak) 
smarki audra. Žemė sudrebėjo, 
dangus paraudo. Bet ne lietus 
lijo, tik kraujas liejos, nv per
kūnas trenkė, tik gurguolės 
baubė, ne vėtros staugė, tik kul
kos švilpė tai plėšriųjų dva-' 
rinmkų suvylioti lenkai užpuo-•

. . .. iJdno viską, ką prigriebė. I)a jų 
Menųvargin'o pasaulinis karas,' 
d’i jų nepatenkino nei kraujas, i 
nei ašaros, da jie pilni norų iš
plėšti svetimus turtus, kol pa
tys netaps giltinės auka. Visi’ 
kalni ingriso vergovė, kas ištroš
ko laisves, susibūrė p’rieš bend
rą priešą. Steigiamasis Seimas 
sušaukė nepaprastą posėdi, iš
leido atsišaukimą, kviesdamas 
visus piliečius, be skirtumo tau
tos ir partijų, stoti prieš bendrą 
priešą. Jie šaukė į kovą prieš 
lenkų dvarininkus ir toj kovoj 
už žmonių gerovę, už laisvę mes 
turim <imli pati audra, kai]) Per
kūno trenksmas. Ir išsiuntė’ 
Seimas'savo ats tovus į visus Lie 
tuvos kampelius 
dienų
pranešimą aš girdęjau Griška
būdyje. Jis Įirieš -pradėsiant 
pareiškė, kad jis įgaliotas Sei
mo čionai pranešdinli apie St. 
Seimo darbus ir paaiškinti 
šių dienų nuotikius, bet kadan
gi šių dienu nuolikiai, anot jo, 
yra svarbus, lai tik. juos ir pa-

aiškintų šių 
įvykių. Vieno atstovo

Dabar jau tikrai galima nuvažiuoti 
Liepojon tik su vienu persėdimu. Jau 
nereikia praleisti nė laiką, nė pinigus 
koteliuose, kaip tai buvo pirmiau.
Ant laivų — trečia klesa susideda 
vien iš kambarių turinčių tiktai po 2, 
4 ir 6 lovas. Trečios klesos pasažie- 
riams duodama antros klesos patogu
mai ir iš Chicagos išeina specialiai ka
rai iki pat laivo.
Ne Chicagoj gyvenanti turi pribūti į 
Chicagą 7 dienom pirm laivo išplau
kimo, ypatingai turinti šeimynas. 
Išgaunamo pasportus ir kitus reika
lingus kelionei dokumentus. Ne Chi
cagoj gyvenantieji turi pasirūpinti 
apie pasportus nors menesi iškalno. 
Išmainome Amerikos pinigus ir bond- 
sus ant auksinų (markių) pagal die
nos kursų. Vienu žodžiu prirengiami 
j kelionę ant kiek yra galima geriau
siai; duodame teisingus ir praktiškus 
patarimus ir palydime iki vagonui.
Jeigu duodama mums .žinia kelioms 
dienoms iš kalno, mes pajieškom tin
kamą. vietą perbuvimui iki išvažiavi
mui. Visi išvažiuojanti turi turėti pa
liudijimus kiek yra uždirbę per pas
kutinius 4 metus ir atsiteisti su “in- 
come tax”.
Platesnėms žinioms visada rašykit 
šiuo antrašu:

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 So. Halsted St., 
Chicago, Iii.

P. S. Dabar taipgi jau galima gauti 
laivakortes tiesiog iki Eidkuny.

f!L

Avicsą ir pajiegą nuvedamo į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant ifemokijimo.

Pirmutinė Lietuviu riektos Korporacip* Amerlioįe

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

ICld W. 47th SI. Tel. Boulevard 1.8S2,

ORKESTRĄ—BENĄ
Je“, tą obalsį mes kunijame gy
veniniai!, dėlto ir kur tik mes 
suspėjom pastatyt savo parti
jos . valdininkus, 
sąžiningai atlieka 
rcigas. Kuo mes

kad kitų nedorėlių partijų1 
iai nuteko i valdininkus ir, !

aiškino. O apie St. Seimo dar
bus nū neprani šdjnėjo. Turbūt 
nebuvo reikalo, ar nebuvo ką,- 
o gal kad ncipagadinus bendro 
karingo ūpo. Pabaigę* aiškini
mus užklausė,’ar turi’kas klau
simų. Vienas senukas paklausė, 
delko valdžjia neatsižvelgia į 
valdininkų sąžiniškumą, nes ša
kiu apskrities kasininkas išne
šė 75 tuksiančiais ir kad dabar 
toks pat abejotinas kasininkas 
esti; žmones pinigų aukos, o 
valdininkai išneš, f tą klausi- 
lnu J>1 < ilk .’IVJO.I, ini'iuv iki-. i,i
rys Antanas Staugaitis atsakė: 1 prieš 
- Mus krikščionių demokratų priešą, 
obalsis “viską atgaivinti Krislu- Krikšč.

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, 
strendieglį, neuralgijos, skaudėjimo rau
menų, sustingeju sąnariu, mėšlungio ir 
kitu išlaukiniu skaudėjimu ir gėlimu, 
Virtuole

(pirmiau žinomo kaipo Sovoros Gothardlš- 
kas Aliojus) nnt staubos skausmu o tikrai 
aplalkysi greitu paselpu. Tas pasekmin
gas naminis llnimentas yra vartotas per 
no mažiaus kaip keturios doBimtys metu 
eu užganėdintu pasekmių dūl apcaiejimo 
vietinio skausmo ir puinažlnlino supilti- 
mo. Pardavinėtas kožnoi optokoi. Dvi 
ruletas, 30 ir 60 centai.

—-----------— —y-------------------
GELEŽIES BANDYMAS

Fe r ei a ilgei j mėty
Prirodo, Von Schlicko ^Bulgariška 

Kraujo arbata, kaipo didžiausia šei
mynos gyduolė pasaulyj; pilvo, žarnų, 
jaknų, inkstų ir kraujo. Sulaužo šal
ti, apsaugoja nuo influenzos, gripo ir 
pneumonijos, tik-ką išspausta gerti 
einant gulti. Atsiminkite, kad tai 
vienintelė tikru

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA

— apsisaugoki t kitokios ar imituotos
— prašyk savo vaistirtinko,. Von Sch
licko tikros Bulgariško Kraujo arba
tos arba prisiųsk $1.25 už vieną dide
lę šeimynai dėžę — arba $3.15 už tris 
dėžes — arba $5.25 už 6 dėžes.

Antrašas:
II. II. VON SCHLICK, pres.

Marvel Products Co.,
451 Marvel Building, 

Pitlsburgh, Pa.

Te). Boulevard 8T2! 

Darbo Žmonių 
Knygynas 

3238 $<». Halsted St.. CMlcar
Užlaikome knygų krautuvę pur 

duodame Įvairaus turinio knygas 
kaip tai: beletristiką, ekouoniją 
sociologiją, politiką, g.itntos ir ki 
tų mokslų; hygieną, tatoriją. etnolo 
giją, biografiją, kalbamokslius, pi. 
ezųą ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašemt I • 
ikraščius ir pavieniais pnrdnotbuu 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardų” ii 
‘Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda 
(hi katalogo prisiųskite sykiu už 
krasaženkliu.

DR. VAITUŠilT 0.1)7

Parūpina visokiems 
reikalams

1 SALAKAS
1414 So. 4Mth Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 231#

v

JOHN KUCH1NSKAS 
L * w y e t 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SG. LA SALLE STRK1T 

CHICAGO, ILL 
Telephone Central 3684 

Valandom: V ryto iki 6 vtJrara, 
S v batonais: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoja Abstraktai 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
turmą ir dirbu visokius Legalil- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių nnt lengvą sąlygą. 
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Lesvitt 

Tel. (Janai 2552.

Tal. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panpdėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždaryta*.

PALIKTA STORAGE’Y 
$35 Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 

parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(purlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavua 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambarį.
AVESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

IšpArDavimas rakandų

pigiai

K. S. SASS
1728 West 18th St.

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

Visose vaistinėse 78c.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

JEVVELRY
STORE

4537 S. Ashland 
Are., Chicago, III.

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

nariai pateko į valdininkus ir 
dirba šunybes. Bet kai mes į- 
kunysim savo obalsį gyvenimai!, 
kai visi valdininkai bus krikš
čionys demokratui, tuomet tik 
bus teisybė, tuomet tik valdi
ninkai bus dori. St. Seimo 
narys pamiršo, o gal ir nenori 
žinoti, kad žmogus tampa žmo
gumi tik per auklėjimų.

Valdininkai ir partijų nariai, 
tik žinųinia, ne krikščionių de
mokratų, likosi 
žmonelės kovo :
Iriu SI. Seimo atstovo pareiški- teiks ir tuo apgauna kilus 
nni, nes pals atstovas buvo pa
brėžęs, jog Seimas nutarė jo-

j Seimo narys tokioj stinkioj 
i ir svarbio j dėl Lietuvos valan- 
i doj, kelia tarp piliečių vaidus, 
i nesantaiką, brukdami ir šlovin- 
i darni savo partiją, o . 
į visus kitus po kojų mina.!
.lie kaip elgeta, išėjęs nnt vieš-' 
kelio, rėkauja ir šaukia kibu ; 

įžeisti, o šiaip j rėkauti, jog teisingi tik jie, tik 
pasipiktinę to- jų partija išganymą ir laimę su-

• v««kw i k viiv; cvj n i rKAii.<t4 
lankelei, priverčia pamiršti

Palengvins akių Įtempimą, kuri 
esti priežastimi galvos skaudėjimu 
svaigulio, akių aptemimo, nervui 
luino, skaudamą akių karšti, atttai 
.so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toHregj’i; 
tę. Prirenka teisingai akinius. V’ 
suose atsitikimuose egzaminavimu1 
c.uroinn iu elektra, parodančia ma 
Žiaesiaš klaidas. Speciali atydu at 
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
diiLlienims nuo 10 rjt.o iki t po pie 
Ofisas 1553 W. 4Jth SU aampf 

Ashland Avė, Tel. Lrover 
I DR. R. W AG NĖR 
į Dano specialiH gydymas yra c^ironii 

ky, — nurvi&kų ligą-
Ofisc/ valandos nuo 2 vai. po piet iki l 

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Fhonr Drover 966(1

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA
> Mokykloms

vadovėlis
Sutaisė Mokytojas 

Juozapas Damijonaitis
Kaina dabar 40 c.

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

sa
vo vargą, badą, kad juo-labiau1

AKIŲ
P šlakstymui

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

se vaistinėse ir pas Optikas.
Reikalauk veltui knygelės apie akis. 

MURINĘ CO-, Clnct’go.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

kių partijų dabar neliesti, nokei- jį pajaustų paskui .
mą .pranešėjas, St. Seimo na-'ti ginčų, bet bendrai stoti’į kovą

*š visos II. ie t u vos .piliečių 
Bet ką mes matom? 

demokratai - - net Si.

Lietuvių patarlė r,ako: “Siūlo-1 
ma prekė pigi”.'

[“S-d.”] žalb—ii Juozas. Į

Telefonas Pulhnan 856 ’
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvye Dentistaa
10801 S. Michigan Av., Roaeland 

Vąjandos: 9 iki 9 vųkare

Negerkite 
Munšaino — 
jeigu nenorit

j apjakti,
pamesti regėjimų, 
pražudyti kepenis 
užsinuodyti, .

1 gauti “flu”.

/ i



(Atsiųsta i kur nors kokios paskolos nebu
vo vilties. Lietuvos krašto pa- 

Lietuvos Misijosdftis b,,vo ',a,nnSi * ,k,,nč!!!* zmo&uis. netikusio krauto

NAUJIENOS, Chicago, III. 3

atsišaukimas.
Del Lietuvos laisvės 

paskolos.

Visi ėmėsi už ginklų Lietuvoje, 
Visi imkimės už bonų Amcri- 

[koje!
Lygiai metai atgal, tai yra 

1919 m. rudenį, Lietuvos Res
publikos padėjimas buvo ne
apsakomai sunkus ir pavojin
gas. Lenkų imperialistinė ar
mija, paties Pilsudskio vedama, 
pirmų sykį užėmusi Vilnių, ren 
gėsi ir visų Lietuvę paglemžti. 
Lietuvos jaunute!, neskaitlin
ga ir menkai apginkluota ka
riuomenė buvo beperstojo ata
kuojama dešimteriopai skait
lingesnio priešo tai atvirame 
mūšyje, tai išpasalų visu pla
čiu frontu nuo Prūsų rube- 
žiaus iki Dauguvos upės. Su
sukę sau lizdus dvaruose ir aka 
lirose Lietuvos bajorai ir įvai
raus plauko Lietuvos išgamos 
užpakalyje musų kariuomenės 
darė suokalbius ir sukilimus 
prieš Lietuvos laikinųjų val
džia, naudodamies lietuvių bu
do minkštumu ir valstybinio 
aparato netobulumu. Lenkų 
intrygų siūlai traukėsi per vi
sų Lietuvę, net pačiame Kau
ne nejauku darėsi. Viena bė
da, dar ne bėda, musų priežo
dis sako. Tat ir su lenkų siau
bimu buvo dar pusė bėdos. Bet 
jau tikra nelaimė ištiko Lietu- 
va, kai valstybinis iždas Lie
tuvos galutinai išseko ir gauti 

LIETUVIAMS ŽINOTINA
Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia

Šaukia Speciali Susirinkimą
Ketverge, Lapkričio II, 1920 

7:30 valandą vakare.

i-

Bažnytinėj svetainėje 35-ta ir So. Union Av.

Atjaučiančius idėjai L. T. K. B. Brolius ir 
Seseris LIETUVIUS meldžiame nuoširdžiai 
atsilankyti, nes tai bus vienas iš svarbiausių 
susirinkimų laikytų tam tikslui Chicagoje.

Kviečia L. T. K. B. VALDYBA.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nerišliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.
■■ttnrr

Perkame
Laisvės Bonus

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

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

Kas turite laisvės bonų pardavimui, 
neškite į Naujienų ofisą, kur gausite už bo- 
ną gatavus pinigus.

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

L......................... ..........■ ■ —■

Miities šmėkla žiurėjo Lietuvai 
tiesiog į akis. Susimetę gi Vil
niuje lenkai-dvarponiai tryne 
sau iš džiaugsimi rankas, Lie
tuvos laidotuvių belaukdami. 
Tečiaus išsiilgimas liuosybės ir 
geležinė lietuviu ištvermė atlai- 
ke ir rodos jau pralaimėtų ko
vą laimėjo. Buvo išleista vi
daus paskola pačioje Lietuvo
je. Amerikos lietuviai pribu* 
vo su pagelba: paskola ir au
komis. Lietuvos gynėjų akys 
prašvito, ūpas pakilo: Lietu
vos nepriklausomybė dar sykį 
liko išgelbėta. Pagalinus, pa
sinaudojant aplinkybėmis, pri
eita net ligi to, kad lenkų oku
pacijos armija susmuko, ir Ue 
tuva buvo atgavusi savo did
miesti Vilnių ir trečdalį Lietu
vos žemių į rytus. Amžina 
atmintis ir garbė žuvusioms 
už Lietvos nepriklausomybę! 
Garbė ir broliškas ačiū visiems 
nepailstai)tiems kovotojams ir 
darbuotojams! Garbė ir ačiū 
Jums, broliai ir sesutės, Ame
rikos lietuviai už laiku išties
tą pagelbos ranką. Prakilnus 
ir amžiais minėtini faktai liko 
irašvti i Lietuvių tautos isto
rijos lapus.

Lietuvos laisvės Paskola, 
gaivina sunkiai kovojančią mu
sų Tėvynę, kaip gyvasis van
duo; gi Lietuvos užpuolikams- 
lenkams ta paskolos rašai — 
aršesnė už “vokiečių gazus”. 
štai, amerikiečiai, kas Jūsų šio 
reikalo strityje jau padaryta: 
nėr 10 mėnesių, iki 1 d. lapkri
čio, paskolos suplaukė iš viso 
su neparduotais Amerikos bo

nais $1,175,629.43. Iš tos su
mos pinigų, sulig gautu įsaky
mų iš Lietuvos Valdžios, liko 
pasiusta Lietuvon:
Gruod. 27, 1919 $15,000, 697,210 auk. 
Sausio 9, 1920 20,200, 1,000,000 auk. 
Kovo U d. 150,000, 9,615,384.61 auk. 
Birž. 1-4 ....149,900, ....6,177,520 auk. 
Kugp. 18, Rūgs. 7 302,250, 15,000,000 ’’ 
Rūgs. 29, Sp. 14 398,000 25,000,000 ” 
Spalių 25, 283,875, 20,000,000 auk.

Viso Labo $1,319,225 77,490,114.61 
auksinių

Paskutinis įsakymas iš Lie
tuvos taip skambėjo: “Prisiųs- 
kite kiek tik turite surinkę!” 
Ir tapo pasiųsta 20,000,000 auk 
sinų. Laisvės Paskolos ižde 
prie Lietuvos Misijos buvo be
likę nežymus likučiai. Pagal
vokite, amerikiečiai, ką dary
sim ir ką atsakysim, kada ra
si ryt poryt ateis iš Tėvynės 
kitas toks reikalavimas? Ne
gi pasiųsim savo broliams, iš
vargintiems nelygioje kovoje 
su lenkais — užpuolikais, vien 
tik šaltą ‘Ne!” Lietuvoje tas 
“ne” butų suprastas kaipo ati
davimas Lietuvos ŽeligONvskio 
“malonei”, žinoma, to negali 
imt ir niekados nebus! Kam 
neaišku, kad Lietuvai, dabar 
stojusiai į mirtiną kova už sa
vo laisvę ir gerovę su Lenki
jos besočiu imperializmu ir 
persidavėle-dvarponija, reika
linga didelė ir greita finansi
nė parama? Kas duos mums 
tą paramą? Rasit galingi Ali- 
antai? Rasit užstos mus Tau
tų J-yga? Ji net moralės drą
sos neatrado savyje, kad nors 
liesos žodį pareikšti! Prie už
darytų durų, kad nieks nema
tytų negirdėtų, ji stojo galin
gesniojo pusėn, savo ‘autorite
tą” gelbėdama. Nieko “ypatin
go” neatsitiko... Tik aiškus ir 
belo dalykas dar aiškesnis li
ko, visa viltis ir parama ateis 
ne iš svetur, bet lik iš mus pa
čiu, iš Lietuvos liaudies! Kai 
visi Lietuvos gyventojai, jauni 
ir seni, vyrai ir moterys; lietu
viai, žydai, gudai ir prusų-lietu 
vių būriai stvėrėsi ginklo, —- 
Jus, broliai amerikiečiai, imki
tės už bonų ir bukite drauge 
su anais pirmose kovotojų ei
lėse.

Vėliausios telegramos iš Lie
tuvos praneša: tarp Vilniaus ir 
Kauno ties Veivio miesteliu, į- 
vyko baisus mūšiai —« lietuviai 
atrėmė lenkų aršiausią ataką 
ant Kauno... ir viena lenkų 
brigada liko su troškinta visai, 
štai, kaip nepriklausomybė į- 
gyjama, štai kame mums vi
siems reikėtų būti! Naujos 
lenkų atakos ant Kauno gali 
atsikartoti ir atsikartos. Sku
bėkite su pagelba. Skubėkite, 
kol dar novelų! Lietuvos karei
vis eina į kovos ugnį vieną, ant 
ra ir kelintą kartą, gyvastį au
kodamas. Kodėl gi amerikie
čiui, ramiai gyvenančiam po 
dėdes Šamo pastoge, nenusi
pirkti vieną, antrą ar kelintą 
Lietuvos paskolos Iboną?

Brolau ir sesuo! Kaip kas 
nekalbėtų, dalykas aiškus kaip 
diena. Jei nori kad Lietuvos 
kraštas nuo Palangos iki Bras- 
lavai, nuo Dauguvos iki Gardi
ntu, nuo Klaipėdos iki Lydai 
nebūtų padalintas; jei nori kad 
tas kraštas valdytusi ir tvar
kytus! iš Vilniaus kaipo cent-, 
ro sulig to krašto pačių gyven
tojų valios ir noro per atsto
vus ir valdžią rinktus visuoti
nu lygiu, slaptu, betarpiu ir 
proporcionaliu balsavimu; jei 
nori kad tas išvargintas Lietu
vos kraštas greičiau užgydytų 
savo žaizdas ir rainiai ugdytų 
ekonominę gerovę ir tobulin
tų savo originalę kultūrą pri
gimtoje kalboje niekieno nevar 
žomas ir neišnaudojamas; jei 
nori, kad dvarų milžiniški plo
tai butų padalint! ir visi be
žemiai ir mažažemiai butų tin
kamai žeme aprūpinti; jei nori, 
kad k negreičiausia pasibaigtų 
lenkų militarė okupacija, dva
rininkų sauvalė ir darbo žmo
nių išnaudojimas; jei nori, kad 
Lietuva taptų laisva, domokra- 
tinga, ekonominiai sa/vystovi ir 
politiniai nepriklausoma; jei 
jei visa to nori — ,renik Lie
tuvos Respubliką, kada dabar 
tavo parama ypač reikalinga. 
Pirkdami as Lietuvos laisvės bo-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
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Ė Kokią Kalėdų Dovaną Į 
: |Pasiųsi Savo Milymiems Lietuvon? ■
■ . ....... I . ■ B

■ Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! J
TAI-GI NIEKO NELAUKDAMAS tuoj aus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu- ■ 

« kams, sesutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau ' 
5 tie keli doleriai, nieks, o jiems didelę pagelba ir džiaugsmą suteiksi. Taipgi priimam 

pinigus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso. '

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

< mą kainą.
* Ši Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi-
1 skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku šėrų kaina pakils.
m Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 

teisingai ir greitai. Už darbą gvarantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis šiuo
■ adresu:■

■ Lithuanian Sales Corporation Ė
' (Lietuvių Prekybos Bendrovė) Į

: 3249 South Halsted Street, Chicago, III. ■
■' Musų naujas Telefonas Yards 6062 1

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

mis, skolink Lietuvai kiek tik 
išgali. Gailėtis nereikia. Sko
link ir reikalauk iš Lietuvos 
valdžios, kad visa tas butų kuo- 
veikiaiLsia gyvenimai! įvykdy
ta.

Broli ir Seser! Jei nenori len 
kų imperialistų kariuomenės 
okupacijos, Lietuvos dvarinin
kų pasamdytos; jei nenori kad 
Lietuvą valdytu svetimi parė- 
junai, atskiri avanturistai arba 
atskiras luomas; jei nenori, 
kad Lietuvos sostinėje Vilniu
je lenkų plėšrieji ereliai sau 
lizdus suktų ir musų padan
gę teriotų; jei nenori, kad į 
Lietuvą sugryžtų tituluotas ir 
privilegijuotas bajorų, baronų 
ir kunigaikščių luomas su bau 
džiava ir biz'irnais; jei nenori 
mokėti miliardinės lenkų sko
los ir drauge su lenkais po vi
są pasaulį ubagaut maisto; jei 
nenori, kad Lietuvos kraštas 
butų kolonizuotas lenkų legio- 
nistais; jei nenori, kad Lietu
vių kalba butų išvaryta iš val
stybinių įstaigų, mokyklų, baž 
nyčių ir susiripkimų ir visa Lie 
tuva lenkinama; jei nenori bū
ti žeminamas, niekinamas, 
skriaudžiamas ir išjuokiamas 
vien už tai, kad esi gimęs lie
tuvis; jei nenori, kad Lietuva 
pragarsėtų žydų skerdynėmis, 
kaip yra pragarsėjusi Lenkija; 
jei nenori, kad Lietuva butų 
Įvelta į uniją su Lenkais ir lik
tų jų pastumdėliu; jei viso to 
nenori pats ir artimui nevelyji, 
tad remk Lietuvos gynimą prie 
kiekvienos progos. Dabargi tik
tai skolink užpultai Tėvynei 
kiek sąžine liepia. Skolink, ne- 
sigaledamas ir reikalauk, kad 
Lietuvos valdžia visas tas “ge
rybes” kuoveikiausia prašaliu- 
tų.

Amerikos lietuviai! Yra dar 
vienas didelės svarbos dalykas, 
kurio užmiršti neprivalote: ga
las metų, kada metiniai krašto 
mokesčiai sumokėti ir sunau
doti yra sunkiausiais kiekvie
nai valstybei, tat ir Lietuvos 
Respublikai. O čion dar pri
sidėjo visa daugybe naujų ir 
netikėtų išlaidų Tėvynes gyni
mo srityje. Jei Lietuva pri
truktų lėšų, tai Žcligowskis ir 
kompanija iš to, be jokios abe
jonės, pasinaudotų. Tad Jums, 
amerikiečiai, tenka šių metų 
pabagoje didelė ir atsakomin- 
ga užduotis: neprileisti Lietu
vos prie piniginio krizio, su
teikti jai ganėtinai lėšų — pa
skolos. Todėl šio lapkričio ir 
gruodžio menesias, iki Nau
jų Metų bent, — budėkite sar
gyboje, kad musų Respublikos 
iždas neišsektų. Laisves pa
skola — Lietuvos viltįs. Tebu- 
na paskola ir visuotinas rū
pestis. Legionisto kulka ne
skiria nei ‘kataliko”, nei “tau
tininko”, nei “socialisto”, nei 
“komunisto”, — visus lygiai 
žeidžia. Pavojaus akyveizdoje 
negi slapstysics už artimo pe-
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SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų, perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap- 
! dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

j Socialdemokratas taktingai nurodo val-
| džios klaidas ir kovoja su ja.
i Socialdemokratą visuomet galima gauti

NAUJIENŲ OFISE,
I 1739 South Halsted Street, Chicago, III.

. -- -

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia 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.

Kirmėlės ženklai
Žmones serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedčlioinis nuo | | .... ................... .

' Tol.: Yards 6666 ,
Drover 8448

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

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

k-....  ......      t
čių?! Nusipirk vieną ir antrą 
boną ir pridengk Lietuvos kar
žygius nuo mirties. Lietuvos 
laisvės bonas yra ne.veikiamas 
skydas ir pasitikėtina uždanga
nuo inipcrialistiškos lenkų kul
kos. Gulant ir keliant tebūna 
viena mintis: bonai, bonai, bo- 
nai!
1920 m. Lapkričio 3 d.

10 iki 12 diena.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos! 9:30 ryto iki 12 dianą 

nuo 1 po pistą iki 9 vakar*

" Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantnojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, UI.

, Arti 88-th Street

I——  i n ■’■■■ —

I Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
; Priėmimo valandos nuo 8 iki 

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St., Chicago.'

Lietuvos Misija Amerikoje.

NEGERKIT 
MUNšAINO —
TAI NUODAI

Or. A. R. Blumenthal i

KIU SPECIALISTAS 
Akie EgzaminBoin Dyka

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regijimaa 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

ilpiama j val
yto iki 9 vak. 
iki 12 dieną.

kus. Vai.: nuo 9
Nedaliomis, nuo £ _  ____
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yatds 4317 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką, 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: Canal 
3110 arba 857

Naktimis Dresel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonai i

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

8149 S. Morgan st., kerti 32 st. 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą* 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 Iri 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. YUŠKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

PRANEŠIMAS

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

1616 W. 47 St., Tel. Bosi. 160
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 BcKinley 263 ------------ ----- —-----------------------

!■■■■■hmna■■■■■■■■■«
2 Tel. Boulevard 2160 '
Z Dr. A. J. KARALIUS 8
■ Gydytojas ir Chirurgas g 
J VALANDOS: 9—12 ryto B 

2—9 vakaro. į
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DR. i. E. MAKARAS 
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DR. JOHN N. THORPE 
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Tomis klesomis ir tąja vald
žia jie neprivalo pasitikėti, 
bet nuolatos turi būt pasi
ryžę stoti su jomis į kovą.

Tai yra socialistinė pozi
cija tėvynės gynimo klausi
mu. Ji skiriasi nuo buržua
zinių partijų pozicijos ne 
tuo, kad pastarosios stoja už 
tėvynės gynimą, o socialistai 

ne; bet tuo, kad buržuazinės 
partijos stengiasi po tėvynės 
gynimo priedanga užslopinti 
darbininkų klesos judėjimą, 
tuo tarpu kad socialistai ra
gina darbininkus ir tėvynėj 
gynimo metu stovėti savo 
klesos reikalų sargyboje. 
Socialistų supratimu, darbi
ninkai turi ginti ir savo ša
lį ir savo klesos reikalus.

Nukrypimas nuo šitos po
zicijos gali apsireikšti dve
jopu budu. Jeigu darbinin
kai, gindami savo šalį, už
mirštų apie savo klesos rei
kalus, tai tuo pasinaudotų 
savoji buržuazija: prie to ve
da vadinamųjų “social-pa- 
triotų” pozicija. O jeigu 
darbininkai, delei neapykan-

. tos prieš savuosius buržujus, 
Z 2*25 1

Lietuvos Gynimą.

priešintųsi savo šąlies gyni
mui, tai tuo pasinaudotų 
svetimoji buržuazija: prie to 
veda anarchistų ir komuni
stų pozicija.

Socialistai-gi kovoju ir 
prieš savąją ir prieš sveti
mąją buržuaziją.

Musų tikslas yra laisvai 
Lietuva, atsikračiusi sveti
mųjų ir savųjų išnaudotojų.

Demokratinė Valdžiamasi panaudot musų liaudies 
jiegas Lietuvos laisvės reika
lui.

Tiesa, ta liaudis buvo nuo
latos raginama aukaut — 
nukaut ir aukaut. Ir ji au
kavo gausiai. Ji buvo ragi
nama kartais taip pat paplo
ti delnais seimuose arba di
deliuose masiniuose susirin- 

kimuose. Bet tuo jos role 
pasibaigdavo. Jai pačiai ak- 
tyviškai dalyvaut musų po
etikoje nebuvo duodama 
progos. Tatai skaitėsi ne 
jos reikalu. Politiką darė, 
kaip išmanydami (arba ne
išmanydami) tam tikri “vei
kėjai”; ir vieni dievai teži
no, kokiais motyvais jie va- 
daudavosi savo veikime.

§ita yda'turi būt prašalin
ta. “Slaptai diplomatijai” 
turi būt padaryta galas. 
Žmonės patys turi tarti 
sprendžiamą balsą ir turi 
pastatyt Lietuvos laisvės 
darbą po savo kontrole.

Tai yra ne lengvas daly
kas. Musų žmonės dar nė
ra papratę rišti painius poli
tikos, o ypatingai tarptauti
nės politikos, klausimus. Bet 
jie turi pradėt užsiimti tuo 
darbu. Jie turi pasistengt 
suprasti tuos klausimus, jei
gu jie nori, kad jų aukos ne
nueitų niekais, arba kad, dar 
blogiaus, jų aukos nebūtų 
suvartotos jų skriaudai. Ųo- 
rinčių nuskriausti biedną 
žmogų, darbininką, deja, ir 
pas mus yra pakankamai.

Pažvelgsite į Lietuvą. Ka
da Steigiamasis Seimas bu- 
yo renkamas — kiek gražių 
prižadų girdėjo darbo žmo
nės iš įvairių “veikėjų”! Jei 
tiktai žmonės išrinksią juos 
į Seimą, tai, girdi, jie duosią 
jiems ir laisvės ir, žemes ir 
kitų gerų dalykų. O kur 
šiandie tie prižadai? kur 
žadėtoji žemė?....

Jeigu Lietuvos žmonės bu
tų žiūrėję ne į prižadus, o į 
tą, kokiais darbais praeity
je pasirodė kuris tų “veikė
jų”, tai šiandie nebūtų tokio 
nusivylimo. Bet kad pažin
ti veikėjus iš jų darbų, tai 
reikia dalyvauti veikime; o 
kad sulaikyti veikėjus nuo 
iškrypimo iš tiesaus kelio, 
tai reikia turėt juos po savo 
priežiūra, žodžiu, reikia 
veikti ir organizuotis.

Šitą mintį nuolatos skelbė 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba. Ir dabar ji sumanė pa
kviest lietuvių darbininkų 
draugijas atsiust savo dele
gatus į konferenciją, kad jie 
tenai galėtų apsvarstyt, koks 
turi būt musų veikimas, ir 
kartu susivienyt tvirtesniais 
ryšiais tarp savęs. Susitari
me ir organizacijoje yra 
darbo žmonių jiega.

Taigi visos draugijos, ku
rios pritaria šitai Darbinin
kų Tarybos idėjai, visos 
draugijos, kurios kartu su 
Darbininkų Taryba mato 
Lietuvos išganymą josios 
darbo žmonyse, tegu daly
vauja toje konferencijoje.

--------------- k______

Rašo L. F. d’ M.-R.

(Tąsa)
O l i ga rchijois: Valstybės valdžlios

ines
p. Stine (ar

Toje atskaitoje paduota tri
jų rūšių išlaidos: tūlo p. Sti- 
ne’o, ar Sfein’o (atskaitoje, ku
ri išspausdinta rusų kalba, pa
žymėta “Stain”), išlaidos; pul
kininko Roustam Bek’o išlai
dos, ir “išlaidos, Detroite”.

Iš paduotų skaitlinių 
matome, kad
Stein) paėmė $388.00 algos 
už upie clvejetiį mėnesių 
laiko, per kurį jisai organi- 

zavo mitingus. Sprantamas 
dalykas, kad tani darbui ne
reikėjo pašvęsti dauginus, kaip 
vieną-kitą valandų dienai. Vie
nok savaitinė jo alga siekia 
$60 iki $70. Ir prie to jam 
dar buvo užmokėta už surū
kytus cigaretus, už važinėjimų 
aulomobilais, už pietus, vaka
rienes, gatvekarius, telefonus ir

Pulkininkui Bck’ui užmokė
ta už astuonias prakalbas 
$580.00, kas sudaro apie $75 
už kiekvienų prakalbą. Be to, 
dar jam pirkta gėlės, užmokė
ta už automobilius, už cigare- 
tus ir cigarus, už plaukų kirpi
mą, už batų valymą, už pie
tus, vėl už- cigarus ir tt..

Prakalbose dalyvavo <lar ki
tas kalbėtojas, McBride. Jisai 
gavo už dvi prakalbas $157, t. 
y. daugiau kaip po $75 už kiek
vieną prakalbą. Ir prie to dar 
apmokėta ir jo sekretorius.

Gale atskaitos Revizijos Ko
misija sako: “Nežiūrint to, kad 
sulig Revizijos Komisijos at
skaitos ižde yra $2.303.00, iždi
ninkas pareiškė, kad iždas tuš
čias”.

Tai reiškia, kad tų prakalbų 
rengėjai ne tiktai pasiskyrė sau

a) 
tvarka gali būt taip sutaisyta, kad tik turintieji 
didelį turtą gali rinkti ir tapti išrinkti valdžion. 
Ten valdžia yra tiktai vieno luomo rankose, ku
ris pats visai neskaitlingas, o ‘ didele didžiuma 
žmonių neturi politinių teisių. Tokia valdžia 

vadinama oligarchija — valdžia nedaugelio žmo
nių. Oligarchinčsc šalyse, nors valstybės galva 
yra renkamas, o ne paveldantis monarchas, <taž-I 
niausiai politinė tvarka žmonėms yra blogesnė 
negu daugelyje konstitucinių /monarchijų.

(b) P1 u to k r a t i j o s: Valstybės valdžios 
tvarki'* gali būt taip nustatyta, kad tik dideli pi-| 
niguočiar, žmonių išnaudotojai, tegali rinkti ir j 
būti išrinkti valdžion. Plutokratijose, kaip 
kad oligarchijose, valdžia yra nedaugelio žmo
nių rankose, o : 
Phitokratijos irgi 
gelį konstitucinių monarchijų.

§7. Atstovaujamos: Atstovaujamomis demo
kratijomis vadina tokias šalis, kilk įstatymų lei
dėjai ir valstybes galva, vadinamas prezidentas, 
renkami pačių piliečių, bent vyrų piliečių. Netik 
piliečiai dalyvauja savo valdžios rinkime, bet jie 
patys bet kuris gali būt ir išrinktas, kad ir į augš- 
čiausią vietų. Tokiose šalyse liaudis, bent teore
tiniai, kontroliuoja savo įstatymų leidėjus ir įsta
tymų pravedėjus gyvenime. Jeigu kuris esamų
jų valdininkų žmonėms nepatinka, tai jie sekamais 
rinkimais gali jų jau neberinkti. Dėlto išrinktas 
valdininkas nedrįsta be priežasties perdaug sava
vališkai elgtis, nes žino, kad jis gali būt kitų kul
tą nebeišrinktas. Kaikuriose šalyse netikusius val
dininkus rinkėjai gali atšaukti dar jų valdininka
vimo laikui nepasibaigus. Dar kitose šalyse svai
dos įstatymų permainos leidžiama visiems kraš- 
o piliečiams nubalsuoti — tai taip vadinamas 

referendumas; ir patys piliečiai, tam tikras jų skai

lios ir yra vienokiu ar kitokiu budu žmonių iš
rinktos įstaigos — parlamento — rankose. Tie
sa, ne visose šalyse žmonės lygiai turi tų teisę 
sau iškaldavę. Vienose širdyse parlamentas yra 
tik vardu įstatymų leidimo įstaiga, kaip kad bu
vo Rusijoje Valstybės Durna, kuomet kitose ša-' 
lyse parlamentas yra tikras šalies šeimininkas, 
kaip vn Anglijoje ir Italijoje,

§9. Pildomoji galia: Ta valdžios dalis, kuri 
rūpinasi įstatymų pravėdintu jjyrvenhne. vadina
si pildomoji galia. Praeityje ji visuomet buvo • 
monarcho rankose, šinadie ji irgi dažniausiai 
priklauso valstybės galvai, — monarchui mo
narchijose, prezidentui respublikose. Pravedi
mui visų įstatymų gyvenime, rinkimui mokes
čių, palaikymui tvarkos ir kitų reikalų atliki
mui šalyje taikoma daugybė valdininkų. Visi 
valdiškieji reikalai, sulyg savo pobūdžiu, gru
puojama į tani tikras įstaigas, ministerijomis va
dinamas. Kiekvienos tokios įstaigos augščiau- 
sis viršininkas vadinama ministrių. Ministeri-

žmonių didžiuma neturi teisių, i1/ es^' aP*e ^‘šimts (vienur mažiau, ki/tur dau- 
paiprnstai, blogesnės už dau- kT*au)» kaip va: užsienio reikalų, vidaus reikalų,

Lietuvių Socialistų Sąjun- 
a gos Pildomasis Komitetas 
paskutiniame savo posėdyje, 
laikytame New Yorke, pri
ėmė rezoliuciją, raginančią 
sąjungiečius ir visus susi
pratusius darbininkus visais 
galimais budais padėti Lie
tuvos liaudžiai gintis nuo 
lenkų imperialistų. Sckre- 
torius-Vertėjas žadėjo mums 
tą rezoliuciją neužilgio pri
duoti.

Mes sveikiname tokį L. S. 
S. Pildomojo Komiteto nuta
rimą. Jisai rodo, kad musų 
organizacijos viršininkai su
geba teisingai orijentuotis 
svarbiuose politikos klausi
muose, nepasiduodami bol- 
ševikuojančiųjų “kairiaspar- 
nių” įtakai.

Mes nuolatos sakėme ir 
• pabrėžiame dar kartą, kad 

šalies gynimas nuo svetimo 
priešininko neprieštarauja 
tarptautinio socializmo prin
cipams. Vienas tų principų 
juk yra apsisprendimo teisė 
kiekvienai tautai!

Dabartinėje Lietuvos pa
dėtyje prie to dar prisideda 
ta aplinkybė, kad Lietuvos 
užpuolikai yra aršiausi dar
bo žmonių nevidonai, kurie 
laužiasi Lietuvon aiškiu tik
slu uždėti Lietuvps darbi
ninkams ir valstiečiams sa
vo jungą.

Ginant šalies nepriklauso
mybę tečiaus, reikia neuž
miršti, kad darbo žmonių 
priešininkai yra ne tiktai 
svetimieji, o ir savieji išnau
dotojai. Kuomet šaliai grū
moja pavojus, tai savieji iš
naudotojai apsimeta darbo 
žmonių draugais ir šaukia 
juos pagelbon; bet kaip tik
tai jisai praeina, tai jie vėl 
ima rodyti savo iltis. Išnau
dotojų reikalams, žinoma, 
tarnauja valdžia.

Taigi šitą, dalyką darbi
ninkams reikia turėti ome- 
nėje. Ir giridami savo šalf, 
jie turi neužmiršti, kad vieš
pataujančiosios klesos ir tų 
klesti kontroliuojamoji vald- litikos ydą: pas mus iki šiol ^ich. 
žia ne jų gerove rūpinasi, beveik visai nebuvo stengia- Atidžiai pcrži-ueli ja

Darbininkai 
turi susivienyt.

nimus, o da ir nukniaukė dau
giau kaip du tūkstančiu dole
rių iš tų aukų, kurias žmonės 
sudėjo Detroite, Akrone, Cle- 
velande ir Milsvaukee’je. Iš 
septynių suviršum tūkstančių 
dolerių įplaukusių pinigų, pa
siųsta Ne\V Yorkan tiktai $2,-
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karo, laivyno, finansų, prekybos ir pramonės, 
susisiekimo, žemes ūkio, darbo, švietimo ir kai- 
kuriose šalyse dar kitokių. Visi ministeriai su
daro ministerių tarybų, kabinetu vadinamų. Ka
bineto galva yra ministeris pirmininkas arba pre
mjeras. Pttžangiose konstitucinėse monarchijo
se, kaip Anglijoje, ir kaikuriosc respublikose, 
kaij) Franci joje, kabinetas, kuris yra atsakomin- 

j gas parlamentui, turi visuomet už pavęs turėti ir 
j parlamento didžiumą. Tokiose šalyse tat kabi
netus yra pildomoji galia, o valstybės galva yra 
tik kaikurių valstybių ceremonijų atlikėjas.

§10. Teisminė galia: Teismine galia yra, iš
tiktųjų, dalis pildomosios galios, — ta, kuri tei- 

I šia prasikaltėlius už laužymų įstatymų ir riša 
Įkilusius tarpe žmonių nesusipratimus. Demo
kratinėse šalyse teismai turi teises paskelbti ne
legaliu bet kurio valdininko, kad ir augščiausio, 
įsakymų arba patvarkymų, jeigu tik toki įsa
kymai ar patvurkymai nesutinka su šalies kons- 

čiiuį, gali pareikalauti, kad koks nors naujas įsta-1 titucija arba parlamento priimtais nutarimais. 
;ymas, arba jų pačių sutaisytas įstatymo projek- Kaikuriosc šalyse, kaip va .Jungtinėse Valstijose, 
•as butų paduota balsuoti referendumu. T:: 
sėjai, paprastai, skiriami pildomųjų įstaigų, bet 
kaip kur renkami pačių piliečių.

C. VALDŽIOS GALIOS PADALINIMAS.

Tei-

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba šaukia lapkri
čio 21 -ai dienai Chicagos ir 
aplinkinių miestų draugijų 
konferenciją, Meldažio sve
tainėn. Jos tikslas bus ap
svarstyti budus pagelbos 
Lietuvai ir Lietuvos darbo 
žmonėms.

Mes ir dabar stengiamės 
kuo galėdami paremti Lietu
vos kovą už laisvę, bet daž
nai musų darbas yra atlie
kamas ant greitųjų, nevi- 
suomet gerai* suplenuotas ir 
nevisuomet neša gerų vai
sių. Šiandie galima drąsiai 
pasakyt, kad Amerikos lie
tuvių politika iki šiol ėjo ga
na kreivais keliais, ir jos pa
sekmės yra stačiai apverkti
nos.

Lietuvos klausimas šioje 
šalyje stovi labai prastai. 
Valdžia ignoruoja jį, spauda 
taip pat. Kitose šalyse lie
tuviams sękasi negeriaus. 
Vienok išrodo, kad veikta 
buvo nemažai. Musų žmo
nės sudėjo šimtus tūkstan
čių dolerių aukų Lietuvos 
reikalams. Tais pinigais bu
vo siuntinėjami visokie “dip
lomatai” ir delegacijos į Wa- 
shingtoną, į Paryžių irSd- 
tur. Darėme didelius sei
mus, rašėme prašymus, įieš
ko jome protekcijos pas įvai
rius įtekmingus žmones. O 
naudos nematyt.

Apie kai-kurias priežastis 
lietuvių politikos nepasiseki
mo mes dar pakalbėsime ki
tą kartą; turime įdomių do
kumentų, kurie nušvies mū
siškės “diplomatijos” paslap
tis. Bet šioje vietoje mes 
norime atkreipti musų visuo-

Apžvalga
MMM BM

RUSIJOS “GELBĖTOJAI”.
—4---------- -----

beminu telįia labai įdomus 
(lokumeutas - Med'kalės Pa
gelbos teikimo Sovietų Rus'-

menės (lomę j vienų tos po- j.u- i)raUgjjos atskaita, Detroit,

ve kaip yra šelpiama 
tų elementų, kurie sa- 

pasišventę revoliuci-

400.

Tai
Rusija 
kosi esą
jos ir proletariato labui!

Į tų “šelpėjų” rankas yra ir 
lietuviai darbininkai sudėję

ve” nuolat ragina lietuvius 
remti tą “Medikalės Pagalbos 
Draugiją”.

Rusijos vargas yra išnaudo
jamas tam, kad sauja dyka
duonių, apsimetusių dideliais 
revoliucionieriais, galėtų pasi
pinigauti.
Atskaita

Sovietų

cab) ........... 49.00
Clovclendo su- 
..................... 25.00

Akrono susirin-

Medikalčs Pagelbos 
Rusijai Draugijos / 
Detroite^

Stine’o išlaidos organizavime 
masinių susirinkimų.

Telegrafas, telefonas, 
paštas ir gatvokariai .. $27.60

Vakarienes, pietus, ar
bata ir ei garėtai .......... 13.45

Viešbučiai ir automobi
liai (taxi

Išlaidos 
sirinkimo

Išlaidos 
kiiųo ...

Geležinkeliai .............. 42.82
Alga nuo birželio 25 d. 

iki rūgs. 2 J................. 388.00
\ r

Išlaidos pulkininko 
Roustam Bok.

Už aštuonius mitingus 580.00 
Geležinkeliai .............. 76.14
Gėlių buketas dėl Beko 4.50 
Taxi cab (automobilius) 

nuvažiavimui pas H. Fordų 
ant pietų ................. 38.00

Vaišės .. ....................... 2.(X)
Litografija (Roustam Be

ko klišė) ........  15.23
Valymas batų ............... 75c
Vaistai ......................... 74c
Cigaretai ir cigarai .. 2.60

Patariame skaitytojams j

šiltuti mos brit- 
50c 

1.15

Pašto ir telegrafo išlai
dos ............:................... 3.45

0 geležėlės
vai .............

Kirpimas plaukų..........
Vakarilųio dėl puikiniu

ko Bėk
Pietus,

smulkios

......................... 4.70 
cigarai ir kitos 
išlaidos .......... 30.00

Viso .... $761.01

teisminė galia turi da net ir įstatymų leidimo ga
lios. Ta jos nepaprasta galia apsireiškia tame, 
kad šalies vyriausi teismine įstaiga, Augščiausis 
Teismas, turi teisės, jeigu teisminis procesas už- ' 
vedama, nuspręsti, ar ginčijamasis įstatymas 

§8. Įstatymų leidinio galia: Valdžios galia konstitucinis ar ne. Tokiose šalyse teismas iš
dalinama į tris skyrius: į įstatymų leidimo, pil- i tikrųjų stovi augščiau už įstatymų leidimo įstai- 
domąja ir teisminę. Įstatymų leidinio galia yra gQ. pačių teisėjų paskyrimas, kaip Jt*u pastebė- 
svarbiausi, ir už jos paėmimų į žmonių rankas jome, labai nevienodus, vienur jie renkami žmo- 
jirmiausiai buvo pradėta vesti kova. Įstatymų nįų, kitur — paskiriami valdžios.

domųjų ir teisminę.
svarbiausi

eidžiamoji įstaiga yra ta valdžios įstaiga, kuri 
ruošia ir išleidžia visus įstatymus, nusako, kaip 
r kiek turi būt imama mokesčiij nuo žmonių 
r paskiria kiek, kam ir kaip turi būt išmoka- 

nia valdžios pinigų. ------- _ . .

II. DEMOKRATINĖS VALDŽIOS ♦ 
IŠSIREIŠKIMAS.

§11. Įžanga: susipažinę aplamais ruožkds su 
ma^vi^^ pinigą- Visose civilizuotose šalyse įvairiomis valdžios formomis ir valdžios galios 
gyventojai jau yra iškovoję, seni teises, kad įsta- padalinimu, padarysime dabar apžvalgų įstaigų, 

leidimas yra atskirtas nud pildomosios ga- (Toliaus bus).tymų
Išlaidos Detroite.

Už salę ir muzikų
Apgarsinimai ....
Išlaidos McBride 

prakalbas ................
Alga sekretorių Bet

Pasiųsta į Ncav

HZ

427.50 
397.00 
dvi
157.40

. 35.00
Yor- 
2,400.00

Viso išlaidų .. 4,747.88
Įplaukos.

Surinkta aukų lapais 320.50
Prisiųsta iš Akrono 785.60
Surinkta mitinge Det

roite ......................... 4,804.73
Prisiųsta iš Clevelando 51.50
Prisiųsta iš Mihvaukee 

.............. 1,088.50

išlcista .. 4,747.88

. $2,303.00Liko .
Nežiūrint to, kad sulig Re

vizijos Komisjos atskaitos, iž
de yra $2,303.00, iždininkas 
pareiškė, kad iždas yra tuš
čias.

Revizijos Komisija: I. Sivko, 
V. Grinovski, S. Terpigore.”

ŠVIEŽIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS.

ii-Vėl atėjo naujas, ir labai 
gas, laiškas iš Kauno, nuo bu
vusiojo chieagiškio, drg. A. 
Ryplkcvičiaus.' Jisai atsako į 
klausimus tiems draugams, 
kurie rašė jam is Amerikos j 
Lietuvi), teirnudamiesi, kokia 
yra tvarka Lietuvoje, ar daug 
■laisves ir teisių turi žmones, 
keikia valdžia, koks žmonių 
ppšvietos stovis, kokie yra bol
ševikai, ir t. t.Ypatingai įdo
miai drg. Rypkevičia aprašo 
tvarką Lietuvos valdžios įstai
gose.

Jo laiškas tilps “Naujienose” 
ryto.

žmonių

(Toliaus bus).

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 išbrinių 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 
saukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų KONFE
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto, Chicagoje, Mel- 
dažio salėj, 2242-41 West 23rd Place. Dalyvaut konfe
rencijoje galės draugijų išrinktieji delegatai (po vieną * 
delegatą nuo kiekvienų 50 narių arba dalies) arba drau
gijų valdybos.

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

KOMITETAS.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
25 East NVanhington St. 
Marsball Field Annei 
18th fl. Raima* 1827 

Telephon* Central 8362 
Valandos i nuo 10 iki 12 ryt*.

2121 North Westem Ava. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 

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

Kazimieras Gugis
. A m A 1

Telephon* Drover 5052
visokias reikalus, kaip kriminalilkuoe* / 

taip ir civiliikuose teismuose. Darc 
visokius dokumentus ir popieras •

Karnų Ofisas g 

3323 $. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tel, Drover 13i0

Miesto Ofisu?

C17 d. leart>or.< S> 
1111-11 Unlly Bldi

Tel. Central 441X

A. Betrati® S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE A L ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siančia Pinigas. Pardaoda 
Laivakortes.

NOTARU UI AS
80$ Weat 351 h St., Chicago, III.

Kampas Halated St.
Telephono Boulerard 811

i Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

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

iV s



Ketvertas, Lapkr. 11 d, *20 / > NAUJIENOS, ^Chicago, UI.  (  . ..

Listuviy Rstsliuoss1 “p uuk.avo pkinėmk
Rurnsidej gyvena Vilniaus 

rėdybos lietuvių neperdaugiau- 
sia, bet ir Vilniečiai yra pasi-SVARBIOS PRAKALBOS 

APIE LIETUVĄ.

šiandie, lapkr. 11 d. įvyks 
labai svarbios prakalbos Lie
tuvos reikalais ir kad parė
mus Lietuvą jos kovoje su 
lenkų imperialistais. Pra
kalbos bus —

Cicero, J. šalčio svetainėj, 
4737 W. 1 Ith St. Kalbės Dr. 
A. Montvidas ir T: J. Kučin
skas.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
dykai. Visi ciceriečiai atsi
lankykite — yra svarbus rei
kalas. .

Ch. L. D, T. Komitetas.

burnsideL

Naujienose Nr. 260 kores
pondencijoj iš Burns’dės, tūlas 
Maskvos Lietuvis rašo daug 
neteisybės apie vielinius lie
tuvius, buk vietiniai lietuviai 
su savo draugijomis neprisidė
ję prie spalių 31 <1. demons
tracijos, pastebi, kad čia gy
vena daug lietuvių iš Vilniaus 
rčJybos, kurie labiau pritariu 
lenkams, ir galų gale sako: 
“nebuvo girdėt, kad Rurnsidej 
butu sudėta uofs keli desėtkai 
dolerių Lietuvos reikalams.”

I virš minėtus užmetimus aš 
noriu pasakyti sekama. Taip, 
Burilidčs lietuvių draugijos 
nedalyvavo demonstracijoj, bet 
pavieųiių burnsidiečių dalyvavo 
daugybė, o 63 kp. Sx. L. A. na
riai t x-kai eiviai dtalyvavo uni- 
formuosc. šiaip nariai vieni 
dalyvavo Roselande, o kiti Clii- 
engoie ir dalyvavusieji demon
stracijoj prisidėjo su savo au
komis ne mažiau už bitų kolo
nijų lietuvius. Man teko maty
ti, kad svetainėj renkant au
kas, Burnsides lietuviai, dagi 
ir Vilniečiai, kurie pasak Mas-

Dr. J. Lebovitz
1‘hysician &. Surgeon 

Oifisas 3501 S. Halsted St.
Vai.: 2—1 ir 7—9

Tol.: Yards 3*14
Post Graduate Hospital 
24 ir Dearbom gatvės

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tel.: Victory 3520

darbavę Lietuvos reikalams tae 
mažiau už kitus..

Dabar eisime prie paskutinio 
.užmetimo, būtent, kad Burnsi
des lietuviai nėra aukavę Lie
tuvos reikalams. Tas netiesa. 
Burnsi<lčs lietuviai ir jų drau
gijos yra smuikavę Lietuvos 
reikalams netoli $500'.0(), o gal 
ir daugiau. Štai faktai: 1916 
metais lapkr. 1 d., kada buvo 
rengiama Lietuvių Diena, pa
sistengimu SLA. 63 kp. valdy
bos ir kitų draugijų buvo su
rengta ir Buirnsidej Lietuvių 
Diena. Rinkėjos ant gatvių 
rinko aukas, buvo vaikščioja
ma po stabas, taipgi aukavo 
SLA. 63 kp. $25.00 ir Šv. Jo
no Draugyste $10.00. Viso tą 
dieną surinkta $360.00. Pini
gai buvo priduoti Lietuvių Die
nos Centraliniam Komitetui. 
Rodos, tais pačiais metais laike 
parengto Šv. Jono dr-jos vaka
ro buvo surinkta $20.00 ir per
duota L. š. F. per Naujienų 
Redakciją. Vardai aukavusiųjų 
tilpo Naujihnoise.

1915 m. P. P. namuose, lai
ke Velykų suaiukauta $7.00; 
pinigai buvo pasiųsti L. Š. F. 
per Naujienų Redakciją; var
dai aukavusiųjų tilpo Naujie
nose. 1917 metus pas tulus 
Petrus, laike varduvių, suau- 
kauta $5.00. Pinigai buvo pa
siųsti L. N. F. per Tėvynes Re
dakciją. 191 I m. laike F. S. 
vestuvių surinkta apie $20.00, 
kuriuos pasiųsta per Draugo 
Redakciją L. T. F.

1918 m. 63 kp. SLA. aukojo 
$25.00 ir kuoptrs nariai sudėjo 
dar $25.00, viso $50.00. Pini
gai pasiųsta per Tėvynės Re
dakciją L. N. F.

1915 m. per Apšvietos Drau
gystės prakalbas surinkta apie 
$10.00; pinigai buvo įduoti 
kalbėtojams. Taigi matot kiek 
jau yra suaukavę Burnsides 
lietuviai ir draugijos Lietuvos 
reikalams. Aš manau, kad 
Burnsides lietuviai -ir toliau 
rems Lietuvos reikalus. —P. P.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

$5.00$5.00
Nauja drapana už penkis dolerius.

Mmc Cornelia, išbraižys, sukirps ir pritaikys tavo mierai dra- į 
paną; mvšino darbą atlik d tik rankų darbas liks pačiai padaryti arbą į 
paduosi uvėjoms j namus. -Senas mąterijolas guli hut perdirbtas J 
pagal geidžiamą madą. Naujas materijolas galima duoti didžiuliu į 
užsitikėjimu. * > > Į

Bile (Irapa: a arba ižbraižymas teisingai nuimamas, per konipe- J 
tentiiką de: ignerį, 15 metų patyrimo.

Augščiausi paliudyjimai. Užsiganėdinimas gvarantuotas.
Reikalauk inivrn blankos arha matyk ypatiškai MM. Cornelia. * 

Krasa užsakymai, atliekama gana greitai.

MME. CORNELIA 3
4701 Shctidan Rcad, ’ Tel. Sunnyside 6449. Įj

Tel. Monroe 2804

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.
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INTERNATIONAL CARTOON CO.,

PASKILBĘS DAINAVIMO 
MOKYTOJAS.

D
Svarbų Fordo darbininkams 

HIGHLAND PARK
STATE BANK į

; greitoje ateityje atidarys
' tris naujas filijas saro Ban

ko: I
1. Ant kampo Woodward ir 

Gencva gatvių.
2. Ant kampo Manchester ir 

John R. gatvių (prie'For-
Prasidės nuo lapkričio 6 iki 

lapkričio 20 dienos.

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz 

AKUŠERE A 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi l’enn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims • ir 
merginoms.
St., Chicago, III3118 S. Halsted

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

Prof. Astolfo Pėsčia.
Prof. Astolfo Pėsčia, pusk i l- 

bęs daiiyivimo mokytojas, 
trumpam laikui atvyko į Chi
cago. Jis yra pasižymėjęs mo
kytojas ir savo mokinių 
jis turi keletu lietuvių, 
jau spėjo pasižymėti. Jų 
yra ir visiems žinomas 
Butėnas.

Kita jo lietuvaitė mokinė yra 
Unė Carrara, kuri dainavo ati
darant šienų'! operų Chieago-

tarpe 
kurie 
tarpe 
Jonas

Prof., Pėsčia sutiko trum
pam laikui duoti specialį kur
sų dainavime žymesniems Cbi- 
cagos lietuvių dainininkams ir 
dainininkėms, kurios norėtų 
dar geriau išdirbti savo balsų.

T---------------
MASINIS MITINGAS.

Paminėjimui trijų metų Ru
sijos sovietų valdžios gyvavi
mo Ashland Auditoriume,

sinis mitingas. Tų paminėji
mų rengė vietos Socialistų par-

3. Ant Oakland gatvės, prie
šais Tennyson gatvę.
Fordo darbininkai turi ži

noti apie filiją ant Manches- 
ter ir John R. gatvių, nes tas* 
Bankas yra tiktai dėl darbi
ninkų.

Mums yra žinoma* kad 
musų lankytojai ateidami 
dideliais būriais!, negali gau
ti gero ir greito patarnavi
mo. Taipgi, dabar turėda
mi naujas filijas, dar geriau 
galėsiipe savo lankytojams, 
patarnauti.

Turime svetimtaučiams 
skyrių, kur galima visokio
mis kalbomis susikalbėti..

Priimam pinigus ant kny
gučių ir čekių.

Siunčiame pinigus į visas ■ 
dalis svieto: per paštą, tele
grafu ir čekiais.

Parduodame laivakortes 
ir tikietus į visas dalis svie
to.

Jeigu manote atkviesti sa-' 
vo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos, tai mes tą padary
sime.

Mitinge kalbėjo keli kalbė-i, Naujame Banke bus kam- 
jai. Pirmutinis kalbėjo Isa-ū'ą11® (.,c^ paąi'’Aaityino Viso- 

McBridc. kuris stengėsi vi- laiKiabClU. į

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

Reinkotai vertės $20 iki $20, parduosime tiktai 
po........................................ tlUJia iki S 19.50

Ateikite ir persitikrinkite, kad tai yra bargenas

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

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

Nepraleiskite progos..

I Žukauskas Tailonng Co
j 814W. 33rdSt. Tel. Blvd. 3941

Univęrsal State Bank Name.
b

STPAlGHf
IO

1O* 
STRAIGHT

su-

su-v uz-

įaip išaugštinti sovietų valdžių. 
Pabaigoj prakalbos prašė 
sirinkusių aukaut i sovietų Ru- 
ijos\ dešimt milionų fondų 
pirkiniui medikamentų ir 
laikymui ligonbučių.

Ant vietos duosnių klausy
tojų tapo suaiukauta virš $2.- 
500.

Po to kalbėjo Rusijos sovie
tų valdžios atstovas L. C. A. 
K. Martens. Jis nurodė, kad 
nuo to laiko, kaip jis kalbėjo 
Chicagoje 1918 m., Rusijos* ge- 
lež i n'kel i ų k o m u n i kac i j a
transportai ja pagerėjo
nuoš. Ypač pagerėjo nuo 
da, kada iš Denikino tapo 
imtos didžiausios Rusijos
glių kasyklos Doneco Basei- 
nes, netoli Rostov na Donu. 
Dabar esu visi garvežiai centra- 
linj Rusijoj kūrena ne malkas, 
o anglis ir dūlei to garvežių 
traukiamoji spėka dvigubai pa
didėjusi. Rusijoj šiemet tapę 
iškasta 30.000.000 tonų ang-

-Taipgi, mes turėsime vie
tos Rankoje, laiškams musų 
lankytojams.

Galima pasakyti, kad. ši
ta Bąnka yra dėl darbinin
kų, kur mūsų lankytojai ga
li tikėtis greito ir teisingo 
patarnavimo.
Highland Park State Banko 

adresas yra toks:
3030 Woodware Avė., 

Highland Park, Michigan.

12 \ 
OTHI’R 
SIZEM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ J-;\ . pi• \ Geresni ir labiau malonesni, negu h
Vhikurle lengvųjų Havanos cigarų, h

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei- |1 
pu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

L LBVIS CIGAR MFC. CO.Newark.NJ. !i
Luigest Independent Ciįar factory inlhe World |?jf -

WAHL ELECTRIC CL1PERS
Kaina $30.00

Naujausios mados ir ma
žiausią kainą. Be moldc- 
rio ir be jokio triukšmo. 
Kada paimi j rankas dirb
ti, nedoro jokio hal o. Kam 
reikia tokios mašinos, mel
džiu pasilipti užsakymą. 
Pinigų nereikalauju, kad 
siųstumčt su orderiu, tik . , .

prisiųskit laišką, kad reikalaujate mašinos, o mes prisiusimo orderi 
per C. O. D. _ ,

Pctcr P. Urban, 702 W. 31 Si., Chicago, III.

jOR.A.A.
i RUSAS GYDYTOJASir CHIRURGAS 

Specialistas Motcrf-' ų, Vyriškų, 
Veikę ir chr<onbkų ligų

Ofisas: 8354 So. Kalstod St. Chicw> 
Tclephpno 1) vvr 9693

Valandos: 10—11 tj j;*2—3 po piet 
7—8 vak.. Nedalioms 10— 12?<lieDą

ir
60 i

at-r j I an-

resią šių žiemų užtektinai. Tik 
vienas esąs bolgmmas, kad dė
lei' blokados Rusija negauna 
iš svetur švaistų, kurių dabar 
Rusijoje labai trūksta. Jis ir
gi kvietė visus aukoti į fondų 
supirkimui Rusijai vaistų.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Po mitingui ant balįano pra- 
monieeiai buvo pakėlę triukš
mų prieš aukų rinkimo kimi- 
telų, kuris iš pirmiau surinktų 
pinigų išdavė netikusių atskai-

Įžanga i mitingą buvo 50c. 
Likę nuo išlaidų pinigai irgi 
eis medikamentų fondan.

—šapos darbininkas.

(Tąsa seka ant 6-fo puslp.)

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.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuviu Dengtai

4712 So. Ashland Avė. 
arti- 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

i w ai ir k w n k? «a ?• t? n t: h n r n a r- w 
' Telephone Yards. 1532

irt

n 
n 
ati 
aLIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
£ • Gydo visokias ligas moterų, vai

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

gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St^ Cbicago.

K R W ui M a .4 i Į: J r? q a M m ■

M
n

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sngrįžv iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos; 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakar*; išskiriant nedėld ,>nius.

USA 
----------- i--------------------------- 1_ 

L

Hivd. <

- T.Pullman 5432

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

Chicago, III.
a K U M » » ® Rfl u M N SJ! w W » ® M 33 F

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted Str. ‘

AKINIS P/iTARNAVIMAS
Taupus patarnavimas, ypatin

giems žmonėms.

SUSTABDYK
UTAUPJS PUSĘ
Galvos skaudėjimą ir akių 

' varginimą.
R EG e JIM (X UŽTIK RI NA NCIAI. 
įspūdingas akinių išpardavimas

Skirtingų rųšitj — lakštinių 
S ar paauksuotų 
f, P'ėmų — žemoms akims 
■ ba paprastoms

$2.50
Egzaminavimą priskaitant

Dideli, apvalaini lonsai

su ar be
ar-

Keceplfū ir bifokanniui 
30% rnažimi no*:u reguliari? kaina 

Mes teisingai pritaikysime 
“Pamėgink ]).is muš ir pamatysi” 

Atdara vakarais ir ncdėliomis

Tel. Harrison 2161
201 South Stale Gatvė 

2-ros durys nuo Adams gatvės 
Žemutinis floras.

Krasos užsakymus išpildome.

Skaitykite ir Platinkite NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

PO Y$j KNOW W!1¥--- A Biii-Boani Commisson Should Be Appointal?
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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 ditlis, tairus, lu
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

\ AH. (X
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... ————~ L. T

DU. C. K KLIAUGA I
deNtistas

1821 So. Halsted St., Ciafc&so. III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.!
Phone Cavai 257

DR. L. S. BORLAND 
209 So. State St., 

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

Vai.: 1 iki 4 po piet kasdienuą; 
Nedaliomis: 10 iki 12 pietų 

Lietuvis perkalbėtojas scredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Ncdėliomis.
:

Europos žemlapis
su

Lietuvos Rubcžiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją 
Parodo

Naiįją Europos 
Padalinimų s

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

nie atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.
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6 NAUJIENOS, Chicago, III Ketvertas, Lapkr, 11 d., ’20
Pašovė policistą. 2 žmonės užmušti plėšiką

CHICAGOS Pranešimai

ŽINIOS
(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Užvakar naktį nežinomi du 
žmonės pašovė Lawdale polici
jos stoties policistą Joseph Pi- 
janoAvskį ir ex-aldermaną Win- 
field Heid, klerką .Maxwell po
licijos teismo. Užpuolikai buvo 
pasislėpę prie Held namų ir

Užpcreitą naktį plėšikai nu
šovė gatvėje du žmones ir vie
ną sunkiai sužeidė. Vienas ta
po nušautas ir kitas pašautas 
prie 25 PI. ir Wallace gatvių, 
kada jiedu atsisakė iškelti ran
kas, užpuolus ant jų keturioms

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMĖ

RUBSIUVIŲ UNIJOS ŠVIETI
MO DARBAS.

Rubsiuvių unija — Anialga- 
mated Clothing Workers of 
America, — pradėjo švietimo 
darbą tarp savo«narių. Tuo 
tikslu bus surengta U lekcijų 
Ashland Auditoriume ir taip
jau bus įsteigtos vakarinės mo
kyklos anglų kalbos, skaity
mo, rašymo, aritmetikos ir 
pilietybės. Mokytos bus įkurtos 

organizacijos raštinė- 
S. Halsted St, 2313 S.se: 109

unijos lekcijose Ashland Audi
torių me yra Frank VValsh, 
Glen E. Pinui, Williani Z. Fos- 
ter, paskilbęs ekonomikas prof. 
Scott Nearing, Cohimbia uni
versiteto ekonomijos prof. Dr. 
\Vohhnan, generalinis unijos 
sekretorius Joseph Sshlosslicrg, 
kuris dabar tyrinėja darbinin
kų padėtį Eun>pos šalyse, ge
neralinis unijos jlivzidentas 
Sidncy Hillman ir daug kitų 
paskilbusių kalbėtojų.

Be lekcijų bus dar muzikalis 
programas, kuri išpildys 25 
mužikai iš Chicagos Simfoni
jos Orkestrus, vedaani Aleksan
dro Žukovskio.

Bubsiuvių unija Chicagoje 
turi 12,000 narių ir rūpinasi, 
kad netik materialės rubsiuvių 
sąlygos pagerėtų, 1x4 taipjau 
kad jie pakiltų ir apšvietoje, 
nes kuo darbininkai bus labiau 
apsišvietę ir susipratę, tuo 
jiems lengviau bus kovoti su 
išnaudojimu, o ir jų kova bus 
daug sėkmingesnė.

Pranešimas
AKUŠERKA
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulcvard 4121.

Lietuvių ex-kareiviu 
registracija.

Visus Amerikos lietuvius ex-karei- 
vius, karės laiku tarnavusius Suv. 
Valstijų kariuomenėj, kviečiame re
gistruotis. Kiekvienas ex-kareivis 
prašomas prisiųsti savo vardą-payar- 
dę ir tarnavimo laiką ir vietą. Taipgi 
prašome pranešti vardus ir pavardes 
tų lietuvių kareivių, kurie žuvo karėj, 
arba mirė po karės, apie kuriuos tik l 
kas žino, kad tuo budu greitu laiku , 
sužinojus, kiek musų lietuvių tarna- 
vome karės laiku. Daug lietuvių nu- ’ 
ėjo rusų ir lenkų pavardėmis, tat da
bar laikas visus sužinoti. Mes sura
šę visų vardus atspausdinsima kny
goj, kuri pasiliks lietuvių istorijoj.

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
Washingtone. Reikia, kad suvažiuotų 
bent tūkstantis savanorių. Patogiau
sia suvažiuoti tiems, kur gyveiia ar
čiau prie Washingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto 
visi ex-kareiviai, kurie apsiimate sa-. 
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
shingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite 
suvažiavime. Suvažiavime busime vi
si kareivių uniformose. Kai užsira
šys arti tūkstančio liuosnorių suva- 
žiaviman, tuojau paskirsimo suvažia
vimo dieną ir pranešime per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj maršuosime į Baltuosius Rumus, 
kur turės išeit mus saliutuot ir mes 
tdomet reikalausime pripažinimo Lie
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės 
tokią audienciją gauti; tuo mes pada
rysime istorišką žygį ir patarnavimą 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- 
reiviai, registruokitės urnai. Regis
tracijai vartokite žemiau paduotą , 
blankutę, ir adresuokite:

Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society, 

Headųuarters 3402 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BLANK A REGISTRACIJAI.
• Pavardė ....................................................

Vardas ...................................................... (
Adresas .................................................... ,

Kur tarnavai? .................
Kokį laipsnį turėjai? ......
Ar dalyvausi suvažiavime 
Washingtone? ........ ...........

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

į juos kelis Širvius. Vienas už
puolikų irgi galbūt pašautas.

Pijan\vski jau ir pirmiau 
plėšikų buvo pašautas ir dar 
nesenai sugrįžo satvo vieton. 
Jis galbūt mirs. Held lengviau 
sužeistas ir veikiausia 
veiks.

Obuolių pardavinėtojas Šu
ninei Klein, tapo užmuštas ir 
apiplėštas 3 žmonių prie 11 ir

Mergina nusižudė.

pas-

Keturi plėšikai tapo suimti 
besi laužiant į sankrovą prie 
625 S. Kedzie Avė. Jie prisipa
žino ir prie daugiau plėšimų.

Gal paliuosuos žmogžudį.

Užvakar dieną Fort Dear- 
born viešbučio karidoriuje -pei
liu nusidure p-lė Theodora 
Sanders iš Larcdo, Tex. Kartu 
su ja buvo jos mylimasis Har- 
ry II. Garver, tarpvalstijinės ir 
užrubežinčs pirklybos komisio- 
nierius Chicagos Pirklybos 
Asociacijos.

Jiedu susipažinę keletą me
tu atgal. kada jis lankėsi Mek
sikoje ir buvo apsistojęs 
rėdo, Tex. Jiedu greitai 

jis pasiketi no jąmylėję ir 
ti. Bet jis jau turėjo kitą 
čia, su kuria tečiaus per pas
taruosius kelis metus nebegy
veno,* bet ir nebuvo persiskyręs 
su ja. Praėjo keli metai. Jis ir 
Sanders tankiai matydavosi, 
bot matomai, kuo tankiau jie 
matėsi, tuo labiau jis šąlo nuo. 
jos. Pagalios ji pradėjo skiri 
binti jį su apsivedimu, o jis 
apsivedimą kiek galint atidė
liojo. Jis skudėsi, kad jis ne-

ves-
pa-

sas dalykas reikalauja daug 
laiko ir t. p. Ji dar keletą kar
tų apsilankė Chicagoje, bet vis 
be pasekmių. Pagalios vieną 
dieną ji telegrafavo tėvams iš 
Chicago, 
sugrįžusi
Mi s. Theodora Garver.

kad ji apsivedei ir 
namo vadino save

Bet ir tada nesulaukdama 
prižadėto apsivedinio, ji apie 
mėnesį laiko atgal vėl atvyko 
i Chicago ir apsigyveno Fort

jo dar labiau spirti jį vesti, o 
jis vistiek vilkino su apsivedi-

j mu. Užvakar jis atėjo į viešbu
tį pasakyti jai, kad tai bus pas
kutinis jų pasimatymas ir kad 
bus geriau viską pertraukus. 
Vos spėjo jis taip pasakyti, ji 
išsitraukė 
krutinę ir ant vietos

pervėrė sau
krito nc-

dabar yra 
kad jis

suimtas, 
todėl jos

Garver 
Jis sakosi, 
negalėjęs vesti, kad ji yra la
bai ūmi ir kad kada tik jiedu 
na-i matydavo, tada bardavusi 
ir pikdavosi. Ji ir pirmiau grą- 
sirusi jį nužudyti ir pati nusi
žudyti, bet netikėjęs, kad ji tai 
padarysianti. Ji yra kįlusi 
panų.

3 žmonės užmušti.

• v • 
1S 1S

Vienas žmogus liko užmuš
tas ir trįs sužeisti užvakar ryte 
automobiliui Garficld bulvare, 
prie Western Avė. atsimušus į 
medį.

Du žmonės liko automobb

Miesto advokatas pasitraukė.

Iki šiol buvo miesto advo
katu B. Miller, rezignavo ir jo 
rezignaciją mayoras tuoj pri
ėmė. Jo vieton tapo paskirtas 
Louis Picųuett, didelis inayoro 
Thompsono šalininkas.

Pabėgo su pinigais.

II. H.Hamflton, 3115 W. IIu- 
ron St., per keletą metų ištiki
mai dirbo J. II. Whitc Butte 
Co. ir patapo jos kasteriu. Už- 
pereitą subatą, kada kompa
nija suėmė daugiau negu pap
rastai pinigų, jis išsinešė, juos 
padėti bankan ir daugiau ne
begrįžo. Policija dabar j ieško 
ir kasieriaus ir pinigų. Viso jis 
pasiėmė apie $2,600. Pasirodė, 
kad jis ir pirma sėdėjęs kalė
jime už išeikvojimą pinigų ir 
suklastavimą čekių.

1 SVARBIOS PRAKALBOS.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta

ryba rengia visą eilę labai svarbių 
prakalbų visose miesto dalyse, kurios 
įvyks sekamomis dienomis:

Cicero, III. — Lapkr. 11 d. Ketver
ge, J. Shalčio svet., 4887 W. 14 St., 
kalbės Dr. A. Montvidas ir T. J. Ku
činskas.

' Brighton Park. — Lapkr. 12 d., Pet- 
nyčioje, Liberty svet., 3725 S. Kedzie 
Avė., kalbės K. Jurgelionis ir A. Kar* 
šok us.

Town of Lake. — Lapkr. 12 d., Pėt- 
nyčioje ,A. Blinstrupo svet., 4501 
Hermitage Avė. ir kampas 45 
kalbės “Naujienų” redaktorius 
Grigaitis ir P. M. Kaitis.

Melrose Pork. — Lapkr. 13 d, 
batoje, J. Vaičiulio (Frank ir James) 
svet, 171 ■ 
gatvės, kalbės P. Dubickas ir A. Žy- 
montas.

VVest Side. — I.apkr. 17 d., Sere- 
doje, M. Meldažio svet, 2244 W. 23 pi. 
kalbės K Jurgelionis ir J. Varkala.

Visur prakalbų pradžia 7:30 v. v. 
Tnžanga dykai

REIKIA MERGINŲ 
Merginos žemiau 17 metų am
žiaus, nereikalinga nuolatos lan
kyti mokyklą. Pastovus darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
čokoladas ir užkandis duodama 
dykai.
The Hump Hair Pin Mnfg. Co., 
1918 Prairio Avė., Cor. 20th St.

PARSIDUODA Excelsior 1920 mo- 
torcycle taip kaip naujas; važinėta 
tiktai 700 mylių. Parsiduoda gana 
pigiai. Atsišaukite:

JOSEPH SERBENTAS, 
2918 So. Union Avė., Chicago, III. 

Ant antrų lubų iš priešakio.

Pajieškojimai
asmenų; jieškojimai

— 23 c-ntvė kamnas Lake KuKl0> metul at^ul gyveno buoix City -K- - ’ - P ‘ - I lowa, Juozapas Skicrus metai atgal
gyvena Kenncatt Alaska, Juozapo Pi
lipavičius keturi metai atgal gyveno 
Red Lodge, Mont. Malonėkite atsi
šaukti ant šio adreso.

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

So 
st., 

p.

Su-

------------- PAJIEŠKAU savo pačios Emilijos 
ATIDARYMAS MOKYKLOS ŽliubinienSs, kuri apleido mane 1912 

Roselande “Aušros” mokykla,(10900 ,12 <»• Ąpriliaus. Malonečiau, kad
So. Michigan Avė, 2 lubos, kambar- tuojau atsišauktum, nes man vienam 
rys 7), jau gyvuoja keletas metų. labai nusibodo gyventi. Visi nesusi- 

‘ Pėtnyčioj, '12 d. lapkričio (Nov.), Pūtimai bus užmiršti. Man skurdas, 
1920 bus atidarymas šios mokyklos, manau, kad ir tau nėra geriau. - 
Malonės visi mokiniai ir norintįs įsto- ,neni kip gyvenai — tai vien, s y- 
ti mokyklon, atsilankyti kaip 7:30 vai. k?**; o kitas dalykas 
vak Bus mokytojas lietuvių kalbos; <ledę \. Stanevičių, v rų p P Ji • > 
paaiškins apie mokslą ir pradės mo- nuo jo. nš turiu du laišku Jis liepia 
kinti Pasiimkite naišiuka ir nonie- Parvažiuoti su tavim; Jis palieka savokinti. Pasiimkite paišiuką ir popie |palivarką Atmink, kad aš vienas be

tavęs negaliu važiuoti. Kas praneš, 
apie ją, duosiu dovanų $25.00

D. ZLIUBINAS, 
Granville, III.

ros.
Kas myli mokslą, lai atsilanko.

Komitetas.

Kampas Milton Avc. ir Oak 
gatvių yra vadinamas “Mirties 
Kampu,” kadangi ties tuo kam
pu yra užmušta 61 žmonės. Ir 
nė vienas žmogžudžių netapo 
sugautas ir nuleistas, kadangi 
italai nenori pavesti baudimų 
policijai, bet visuomet nori pa
tįs atkeršyti, be policijos inai- 
šVmosi.

Tik vieną sykį žmogžudys ta
po sugautas ant vietos prasi
kaltimo. Joseph Cutello dienos 
laike nušovė Frank Ciccia ir ta
po sugautas čia pat buvusio po- I Muzikantai “Lietuva Band” ir Ci- 
liri«to cilijos Beno, Town of Lake, visi pri-

| * bukite Kctvergo vakare, lapkr. 11 d.,
Clltello UŽ žmogžudystę tapo į praktikas, paprastoj svet., 4523 So. 

nuteistas 1 I metu kalėjimam Wao(! st; ,TaWj <laug svarbių 
... *■ . ’ - , reikalų; turim išrinkti delegatą į Ch.

Bet jis pai’Cikalavo naujo bylos Ijet. Darbininkų Tarybos konferenci- 
tardylmo. Teisėjas Sullivan tu- 
rėš nuspręsti ar suteikti naują 
bylos nagrinėj 'iną, ar ne. Tai 
bus padaryta ryto, 
žinių, kad ‘‘uolusis
prokuroras, kuris taip uoliai 
jiersekioja žmones, kada jie bū
na mažiauLsiai kalti, rengiasi 
pareikalauti iš teismo, kad ta 
byla visai butų panaikinta ir|, 
kad Cutello butų paliuosuotas.

Kuo rcmialinasi panaikinant 
bylą, nesakoma, bet pripažįsta
ma, kad ji galbūt bus panaikin
ta. Del ei noro panaikinti 
jau du sykiu tapo atidėta 
montavimui prieš teisėją 
atnaujinimo bylos.

PA J IEŠKAU švogerio Petro Dar- 
gio, Raseinių apskr., Kaltinėnų par., 
Lauminų sodžiaus 8 metai kaip Ame
rikoj, gyveno po nr. 10753 Perry Av., 
Roseland ,111. 5’/2 pėdų augščio, tam
siai geltonų plaukų, mėlynų akių; 
skaistaus, raudono veido, 
d. išvažiavo į Chicago, 

Brighton Park. — L. G. D. 4 sk. Į begrįžo^ 
nepaprastas susirinkimas įvyks lapkr. 
11 d., 7:30 v. v., Liberty svet., 3925 S. 

valstijos | Kedzie Avė. Yra daug svąrbių rei
kalų, todėl visi nariai ir norintįs pri
sidėti, būtinai atsilankykite 

— Rašt. D. Bardauskienė.

Spalio 26 
1931 String 

y . Žinanti malonės pra
nešti, nes jo labai jieškome.

J. LASTAUSKI, 
10753 Peny Avė., Roseland, III.

PAJIEŠKAU Emilijos švenčiskie- 
nės ir Marijonos Arlavičiutės, Vil
niaus rėd., Trakų pav., žižmarių vals
čiaus, Kibučių kaimo. Petro ir Dū

lu. S. S. 137 kuopos Į micelės Bigužiukčs, iš ten pat. Jie 
patįs ar kas kitas malonės atsišaukti. 

K. BIGUŽIUKĖ-MONKEVIčIENfi 
2901 Archer Avė., Chicago, III.

Roseland.
susirinkimas bus ketverge, lapkričio 
11, kaip 7:30 v. v. Aušros kambariuo
se. Nariai, norintys įstoti, kviečiami 
atsilankyti. — Organizatorius.

bylą, 
argu- 
delei

BANKO VIRŠININKAS 
AREŠTUOTAS.

Nukniaukė $75,000 banko 
pinigų.

James J. Tierney, vienas 
viršininku Fort Dcarborn Na
tional Bank, tapo areštuotas 
užvakar San Francisco. Jis kal
tinamas išeikvojime $75,000 
banko pinigų. Sakoma, kad jis 
prie kaltes pilnai prisipažino 
ir bus tuojaus atgabentas. 
Nors Tierey jau virš menesio

butų nukniaukęs tiek 
niekas nežinojo apart 
viršininkų ir detektivų,

pinigų 
banko 
kurie

Moteris plėšikė.
Policija j ieško moteries, ku- 
įsilauže į Louis Mandedl na

mą, 3617 Douglas Blvd. ir iš-
n

už $1,000.

LAIšKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ

Adomaitis Vincas, 
Andrikonis John, 
Balenta S., 
Berečneviče Justinas1 
Bitvinskis Vincas 
Budrevičienei Bessei, , 
Ilerman, 
Juknis Jonas 
Krasnecky Kas., 
Kūra Joe. 2, 
Lansbergas Jonas, 
Latvėnas Petras 
Mackevičius Stan., 
Malinski J., 
Mickus Peter, 
Nokša Vincas, 
Oderi Alex 4, 
Petraitis AIex, 
Pučkorius Petras 
Sungaila Jonas 2, 
Šlapetis Klem., 
Tolis Bladis, 
Vinčauskis Juozas, 
Walaitis Juozas, 
Washkis Walter, 
Zyl6 J., 
žimant Frank.

Dramatiško Ratelio susirinkimas bus 
ketverge, lapkr. 11 d., 7:30 vak. Mcl- 
dažio svet. 
ti Ratelin,

Visi nariai, norintys įsto- 
pribukite.

— A. Jusas, Sekr.

Laisvamanių FederacijosLietuvių
1 kp. (visos Chloagos) susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkr. 14 d., 10 vai. 
ryte, M. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Visi nariai atsilankykite, yra la
bai svarbių reiklų K. Baronas, Sckr.

L. L. Federacijos Pildomosios Ta
rybos susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
lapkr. 12 d., 8 vai. vak. “Kardo” ofi
se. Visi nariai turi būtinai pribūti, 
nes yra daug svarbių reikalų

— Pirmininkas.

Town of Lake. — Lietuvai Gelbėti 
Draugijos 1 skyriaus susirinkimas 
įvyks ketverge, lapkričio 11 d., 8 v. v. 
J. J. Elias svetainėj, prie 46 ir Wood 
gatvių. Visus narius ir rėmėjus, 
ypatingai organizatorius kviečiame 
susirinkti, nes reikalas labai svarbus; 
Tėvyne šaukia pagelbos, argi paliksi
me jos neišklausę?

■ — Rašt. J. J. Palekas.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusitikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State. NW 
Adams ir T.a Šalie, NW 
Van Burcn ir Franklin, NW 
Van Burcn ir Wclls. SW 
Van Burbu ir Clark. SW 
Van Burcn ir State. SW 
Harrison ir Wabash, N\V 
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 842 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
Švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Švelnis, 3416 AVallace St. 
Pcldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princcnton Avė.
A. Janauskan, 4563 S. Weothworth 

Avė.
J. Ceplinskas. 030 W. 35th PI. 

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW 
Halsted 
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir ' " 
Halsted 
Halstcd 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th. SW 
Ashland ir 35tb, SE

ir Jackson, NW

Jefferson, NE
ir Maxw.el1, SE ir NE

14th, NE
18th. SW
Archer, NW
31 st. NW
Sfith. NW

Ir 42nd SW
ir 47th, SW ir NE
ir 51 st, SE

ir 
ir

ir 
ir 
ir

PARSIDUODA automobilius Bris- 
coe 5 pasažierių, modelio 1918, viskas 
kuonogeriausiam stovyj. Mašina kai
nuoja dvyliką ii; pusę šimtų; parduo
du už $600. Norėdami nusipirkti ge
rą mašiną pigiai, kreipkitės tuojaus. 
A nl V£l ij*l Q •

3540 So. Halsted St., Chicago. 
ant antrų lubų.

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

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS skelbimai
PARSIDUODA saldainių ir minkš

tų gėrymų krautuve, senas biznis, 
mokykla skersai gatvės ir tirštai lie
tuviais apgyventoj apielinkėj. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

1817 Union Avė.,
, Chicago.

PAIlSIDUODA virimui ir kepimui 
pečius; pusė žiemos vartotas, 
duosiu pigiai.

Atsišaukite:
K G

3440 Wallace St., 
2-ros lubos iš užpakalio.

Par-

AR TURI $100 IKI $200
Aš jums pasakysiu kokiu budu ga

lima padaryti pradžią įgijimo nuosa
vo namo lengvais išmokėjimais.

Informacijos dykai.
Atsišaukit laišku j “Naujienas” 

po No. 172.
------------u-______________________

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

PARSIDUODA Walnut medžio gro- 
jiklis pianas pirktas pereitoms Kalė
doms. Vertė $1,000 ir $75 vertės gro
jamų rolių. Parduosiu už $675 cash. 
Atsišaukite vakarais.

MRS. JOZAITIS,
3415 So. Halsted St., 2-os lubos

PARSIDUODA grosemė ir saliuno 
įtaisymai. Vieta ant kampo ir tirš
tai leituviais • apgyventoj apielinkėj. 
Biznis senas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju į Lietuvą Kas pirk nesi
gailės.

2901 Union Avė.

PARSIDUODA karčiama visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
2535 So. Halstcd St.

PARDAVIMUF saliunas, geroj, lie
tuvių apgyventoj Vietoj. , Pardavi.- 
nio priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
3600 Emerald Avė.

PAJIEŠKAU švogerio, savo vyro 
brolio, Frančiškaus Augustinavičiaus, 
paeina iš Lietuvos: Raseinių miesto; 
Tamstos brolis jau du metai kaip 
serga ligonutyj ir labai nori pasima
tyti su tamsta. Malonėkite atsišaukti 
pats arba kas jį žinote malonėsite 
pranešti, už ką busiu dėkinga.

Mrs. Juzefą Augustinavičienė, 
107 Mill St., Orange, Mass.

RAKANDAI
Už STORAGE ŪMAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

PĄJIEŠKAU dukters Agės špelve- 
rikės arba Agės Pukeliukės. Apie 9 
metai atgal gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsiliepti arba 
žinanti ją pranešti ant sekančio ant
rašo:

Paul Pukel, 
847 W. 14th St.

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

Taipgi turihie 85 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė- 
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge-

Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE
2102 W. 85th St., arti Archer Avė.

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

mas.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Šulcos. Malones atsišaukti jęreit, 
kaip galima, arba kas jį žino, praneš
ti sekančiu antrašu:

A. ŠULC-VAITKAITIENĖ, 
3423 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel.: Drover 3652

IŠVAŽIUOJU I* MIESTO

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU nuolatinio darbo kai

po barsdaskutis. Mokestis nemažes
nė kaip $40 į savaitę. Kam reikalin
gas, meldžiu atsišaukti greitu laiku, 
galiu važiuoti į kitas valstijas.

B. C. O.,
514 Moon Av., Rackdale, Joliet, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie namų darbo. Mokestis 
$12.00 į savaitę, valais ir kambarys.

Atsišaukite:
1730 So. Halstcd St.

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

2810 W. Harrison St.

VYR'Ų ir MOTERŲ
REIKIA — vedusios poros be vai

kų, arba poros merginų arba dviejų 
vyrų. Yra kambarys, garų šildomas, 
elektros šviesa ir maudyne. Matyti 
gali visada.

JANITOR FRANK VORONOVICZ
925; So. Winchester Avė., 

Kampas Taylor.

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą

žinusius rakandus už apskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA 4 kambarių 
dai. Savininkas pirko biznį 
priverstas parduoti rakandus, 
ma matyti visada.

Atsišaukite:
8603 So. Union Avė.

rakan- 
ir yra

Gali-

VYRŲ
REIKALINGAS sumanus 

vyras prie apskelbimų rinkimo, 
kia kad mokėtų angliškai.

Kreipkitės tuojaus pas 
J. SOHAN, 

35 So. Dearbom St., 
Room 205 ,

vikrus
Rei-

NAMAI-žEMe

REIK ALINGA tuojaus 10 vyrų 
pardavėjų Chicagoj, pardavijimui rū
bų, galima uždirbti nuo $50 iki $100 
į savaitę. Atsišaukite tarp 9 ir 12 
ryte, 4-6 vakare.

N. RADAVIČIUS,
3249 So. Halstcd St.,

PARSIDUODA arba išsimaino 3 
metų sena, 3 pagyvenimų spaustų ply
tų kampinė krautuvė ir dviejų pagy
venimų 6 kambarių su cementuotu 
skiepu. Izitas 36x125 pėdos; $3,000 
cash arba išimti seną įrengimą, kai
po pirmas mokestis. Kaina $15,000.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

REIKIA patyrusio jauno vyro 
davėjo į Department krautuvę, 
kestis gera, darbas ant visado.

LUSTIGS DEPARTMENT 
STORE,

3410-12 So. Halsted St.,
Chicago

par- 
Mo-

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų, 6 kambariai, antras me
dinis namas frame, 4 kambarių, apšil
domas, namas aptvertas, galima lai
kyti karvę ir autpmobilių. Viskas 
pirmos klesos ir visi parankamai. Pi
giai.

B. RUTKAUSKAS,
59 — 72 St. ir Talman Avė., 

Chicago, Hl.

PERSTOK MOKĖJĘS RANDĄ
Ar daug rendos jau esi išmokėjęs?

SUSTOK RINKĘS 
randų kvitus ir daleisk mums paro
dyti kokiu budu galima įsigyti savo 
locną namą su pagelba musų naujo 
taupymo budo.

Rašyk ar Telefonuok.
JONELIS BROS.

Room 846 — First National Bank 
Bldg., Chicago, III.

Tel.: Randolph 7400.

BARGENAS!
4 flatų mūrinis namas, kampa 

St. ir Honore St. Savininkas turi iš
važiuoti į kitą miestą dėl biznio, k

Reikia $5,000) cash.
6706 So. Ashland Avė.

Tel.: Republic 908.

PARSIDUODA kampinė plytų krau
tuvė ir pagyvenimas viršuj. Barge- 
nas. Lengvi išmokėjimai.

Atsišaukite į krautuvę
6958 So. Carpenter St.

BARGENAS
Parsiduoda kampinis namas ir galiū
nas su barais, pianu ir kitais saliuno 
įtaisymais. Galima pirkti ir atski
rai. Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2900 Wallace St.

PARSIDUODA 5 kambarių plytų 
Bungalovv; garu šildoma, netoli Cra- 
ne Co.

Atsišaukite:
4056 Montgomery St.

PARSIDUODA. Našlė parduoda 
8 pagyvenimų plytų namą. Augštas 
skiepas ir antaugštis (attic). Mur- 
nwro stogas.

Atsišaukite:
2938 Union Avė.

3-os lubos.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenne 

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. Lankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi, šimtai šapų laukia darbi
ninkų. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
10S So. Wella St

■


