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Imk šautuvą grobuoniui!

Bolševikai paėmė Sevastopolį
Vrangelis pabėgo Turkijon

Talkininkai paskelbė blokadą

Kablegrama Britanijos Darbo Partijai

V'HA**

Seredoj, lapkričio

Ketverge, lapkr. 18 d. J. Maciukevi
PINIGŲ KURSAS

negar

neduos

SOCIALDEMOKRATAS

Branting 
delegatas Tautą Lygoje

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS’

Baklanov sulaikytas New 
Yorko prieplaukoj.

Lenkų 
taikos <lelegacija vadovaujama 
Dąbskio, šiandie atvyko Rygon.

CHICAGO, lapkr. 16. — Vakar Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba pasiuntė sekamo turinio kablegranią Didžiosios 
Britanijos Darbo Partijai adresu: 1 Victoria Street, London, 
S. W.:

Paole 
konfe- 
neside-

Vran- 
likučiais. 

pabėgėlių

Socialistu Partija 
Egypte.

Truc translation filed with the post-as reąuired by tho act of Oct. G, 1917 
mastcr at Chicago, III., Nov. 16, 1920

True translation filęd with the post-mastei* at Chicago, III., Nov. 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Atsisakė dalyvauti 
valdžioje.

Prašo pagelbos Lietuvai prieš 
lerikų imperialistus

.............. 8.37
............ $0.30 
frankų 16.30 

$13.12
$2.50

Į 17.32 
28.80 
$1.30

. $0.35 
$29.60 
$13.10 
$6.54

$18.80 
$1.30

Viena valanda pirmiau 
atsidarė tautų lygos 
šveicarų valdininkai

Rusija bandys atsimokėti len 
kams; Lietuva — taipgi.

Pats vadas spėjo ištrukti Kon 
stantinopolin, bet didžiuma 
štabo narių arba užmušti, 

paimti belaisvėn.

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

Gaunamas Naujienų ofise.

naujienos
South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephonk Canal 1506

kuomet 
smūgis, 
morales

Paskutiniame savo posėdyje, A. L. D. T. centralinis ko
mitetas nutarė kreiptis kablegrainomis į visas įžymesniąsias 
Europos socialistų partijas ir darbininkų unijas. Nutarė taip 
pat parašyti toms organizacijoms laiškus, išdėstančius Lie
tuvos padėtį ir prašant jų paramos Lietuvai kovoje su lenkų 
ir kitų šalių imperialistais.

Kitos kablegramos ir laiškai bus išsiųsti šiomis dienomis.

Vrangelio “sostinė 
paimta.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

likus. Mes prašome Britanijos darbininkų išgelbėt 
nuo lenkų dvarininkų vergijos, visomis Jūsų galėję 
mis priemonėmis.

“Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba 
“Pijus Grigaitis, Pirmininkas.”

Austrijos socialistai prisidės 
prie naujo Internacionalo 

sukūrimo.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, UI., Nov. 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. t, 1917
Lenkų delegacija jau Rygoj.

RYGA, lapkr. 13

Pirmininku išrinkta belgas 
Hymans.

Žydai nesideda prie III Inter 
nacionalo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PASKELBĖ BLOKADĄ? ..

Seredoj, lapkr. 17 d., M. Meldažio 
svet., 2244 W. 23 PI. Kalbės K. Jurgelionis ir J. 
Varkala

18tos GATVĖS APIELINKĖ. — P
. 17 d. G. Chernausko svet., kampas 19 ir* Union 

gatvių.
BURNSIDE

čiaus svet., 1036 E. 93 gat. Kalbės T. Kučinskas 
ir Kl. Jurgelionis.

WEST PŪLLMAN. — Ketverge, lapkr. 18 d., svetai
nėje 12001 S. Halsted gat. Kalbės J. Mickevičius.

HĄRVEY, ILL. — Pėtnyčioj, lapkr. 19 d. Dudak 
svet. 15639 S. Halsted gat. Kalbės V. Pačkaus- 
kas ir A. Karsokas.

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, j prakalbas!
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA ’ Apšaukė Vrangelį monarchistu

Pareiškiama, kad bolševikai

Tauijau priimta rezoliucija, 
kuria Austrijos socialistai pa
reiškia noro sukurti naują In
ternacionalą. Tan Internacio- 
nalan turėtų susiburti visos tos 
socialistų partijos, kurios ne
pritaria nei antram neigi “tre
čiam” (Maskvos) Internacio
nalam.

nei 
posėdis, 
surengė 

procesiją: iš miesto rotužės
jie atmaršavo į svetainę, ku
rioj buvo susirinkę delegatai. 
Maršuotojai ėjo gatvėmis ir 
nešėsi visų pasaulio valstybių 
vėliavas, išskiriant tik Vokieti
jos, Austrijos ir Turkijos vė
liavas.

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.

Kol 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:
WEST SIDE

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Laukiama naujo Rusų- 
Lenkų karo.

darbininkai žūva, kovodami vyras į vyrą prieš 
lenkų puolikus. Mes prašome Jūsų padėt sulaikyt lenkų im
perialistus nuo pavergimo Lietuvos.

“Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba 
“Pijus Grigaitis, Pirmininkas.”

esant 
kad 
vra

NEĮSILEIDŽIA RUSŲ DAINĮ 
NINKĄ.

Am. Liet. Darb. Taryba kreipiasi 
j Europos socialistus ir 

darbininkus

GENEVA, lapkr. 15. — Pir
mame tautų lygos susirinkime, 
kuris atsidarė čia šiandie, ly
gos pirmininku tapo išrinktas 
Belgijos atstovas Paul Hy
mans.

Už Hyman’ą paduota 35 bal
sai iš 41 bals, visų atstovų, 
kurie atstovauja savo valsty-

pkr. \ 1 b. 
kad įgula 

laivu/ Widlar, ku- 
ap/Kendo Superior 
išgelbėta. Ant lai

vo buvo trysdešimts trys žmo
nes.

BERLINAS, lapkr. 15. — 
Valdžios rateliuose vis dar kal
bama apie verstino darbo įve
dimą. Kažin, ap valdžia drįs sa
vo pienus gyvenimai! vykinti. 
Socialistai ir visi pažangus 
žmonės tam griežtai priešinasi.

Išgelbėjo laivo įgulą 
SUPERIOR, Wis 

—čia gauta 
pirklybinio 
ris užvakar 
ežere, tapo

“Working slass of Lithuania is parishing in fight against 
Polish aggressor. Wc ask British Labour to help save Lithu
ania from slavery of Polish landlords by all means in your 
power.

“Lithuanian Workers’ Council of America 
“Pius Grigaitis, President.”

[Speciali Naujienų ir Federuotosios 
Presos kablegrama].

BERLINAS, lapkričio 14. — 
Žydų socialistų grupė 
Zion savo nacionalinėj 
rencijoj šiandie nutarė 
ti prie Trečiojo Internacionalo.

Paole Zion liepos mėn. lai
ke internacionalistinę konfe
rencijų Vilniuj, kurioj ištiko 
skįlimas, klausime stojimo į 
III Internacionalą. Kairysis 
sparnas stojo už besąlyginį 
jungimąsi su Maskva, kuomet 
dešinysis sparnas nutarė stoti 
į III Internacionalą tik tam 
tikromis sąlygomis.

Paole Zion organizacija 
Amerikoj nutarė laikytis pas
tarosios grupės.

[Specialž Naujienų ir Federuotosioa 
Presos kablegrama].

BERLINAS, lapkr. 15. — 
Austrijos Soc.-Demokratų par
tijos konvencija nutarė neda
lyvauti koalicinėj valdžioj, ku
ria dabar kontroliuos klerika-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Tauty lygos susirinki
mas.

Vakar, lapkr. 15 d., užsienių pinigų 
^ina, perkant jų ne mažiau kaip už 
5,pOp dolerių, bankų buvo skaitoma 
)WW>8 pinigais šiaip: 

Anglijos 1 svaras .... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos, už $1 ..
Danų 100 kronų ....
Finų 100 markių ... 
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ..........lirų
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ..................
Olandų 100 guldenų............... ;
Norvegų 100 kronų ...............
šveicarų 100 frankų ..............
Švedų 100 kronų .................„ i
Vokiečių 100 markių ...........

“Tai pmria muzulmanų pasau
ly tvirta socialistų partija” — 

sako žinių agentija.
KAIRO, Egyptas, lapkr. 15.

Čia susikūrė pirma tvirta 
muzulmanų pasauly socialistų 
partija. Tai yra tiesioginė pa
sekmė tų sumišimų, kurie bu
vo kilę praeitą pavasarį. Na
rių skaičiumi 
sparčiai auga.

Daroma reikiamų žingsnių, 
kad išvertus kelintą žymesnių
jų Europos socialistų veikalų ir 
tuo bildu dar tvirtesniais pa
matais čionai j >a stačiu s socia
listinį judėjimą.

Partijai daroma priekaištų, 
kad ji turinti “artimų ryšių su 
Maskva.” Bet partijos darbuo
tojai tatai užginčija.

tenkinties savo etnografiniais 
rubežiais kaip kad jai buvo 
pareikšta spccialinėj valstybės 
sekretoriaus Colby’o notoj.

Maža to. Lenkija negali ti
kėtis pagalbos ir iš Anglijos, 
kuri spaudžiama iš vidaus, 
bėgiu kelių sekamų mėnesių, 
kaip sakoma, gal pripažins pa
čią sovietų valdžią.

Gi dėl savo jNilitinės padė
ties šalies viduje Francija nes
tovi taip gerai, kad ji galėtų 
pulti Rusiją ir padėti Lenkijai 

dagi, jeigu ji šito norėtų.
Lietuva prisidės prie puolimo.

Generalinio štabo nariai pa
žymėję, kad Rusija savo kam
panijoj prieš Lenkiją susilauks 
padėjėjo Lietuvoj, kurią Lenki
ja užpuolė tuoj po to, kada 
sovietų kariuomenė pasitraukė 
iš Varšovos fronto.

Turint prieš save tokias di
deles jėgas, valdininkai neabe
joja, kad Lenkija greitai bus 
perblokšta ir pastatyta pirmes
nėj vergo padėty. Ir tai, jų ma
nymu, įvyks tik dėl jos pačios 
(Lenkijos) godumo.

NEVY YOBK, lapkr. 14. 
Paskilbusis rusų daininkas, 
Jurgis Baklanovas, sulaikytas 
ant Filis salos — immigracijos 
bute. Specialu atatinkamųjų 
valdininkų taryba nusprendė, 
kad jis turi būt deportuotas. 
Sulaikytojo dainininko advoka
tas tuoj padavė prašymą Dar
bo ministeriui Wilsonwi.

Baklanov neįsileidžia ma dėl
to, kad jis, būdamas vedęs 
žmogus, kiek laiko atgal Ame
rikon buvo atsivežęs tūlą kitą 
rusę dainininkę, p-lę Elvirą 
Amazar, ir žadėjęs ją vesti. 
Vėliaus visa išėjo aikštėn ir 
p-lė Amazar pasiskundė val
džiai. Praeitą sausio mėnesy 
Baklanow buvo areštuotas. 
Bet jam užsistačius 3,(XX) dol. 
buvo paliuosuotas ir vėliau ga
vo leidimą apleisti Ameriką. 
Dabar jisai grįžo Amerikon, 
bet dėl tų “senų bėdų” tapo 
sulaikytas.

LONDONAS, lapkr. 14. — 
Exchange Tclegraph agentijos 
korespondentas iš Konstantino
polio praneša, kad blokada 
Juodosios juros pakraščiams 
jau paskelbta. Anglijos torpe- 
dininkai pradėjo sergėti jurą, 
kad neprileiilus bolševikams 
susisiekti su Turkijai priklau
soma pajūrio teritorija.

Anglija užginčija.
LONDONAS, lapkr. 15. — 

Anglų admiraltija šiandie ofi- 
cialiniai užginčijo spaudoj pa
sirodžiusias žinias iš Konstan
tinopolio, busią anglų kariniai 
laivai, esantys Juodojoj juroj, 
blokaduoja pietų Rusiją. Pa
reiškiama, kad nė vienas ang
lų karinis laivas neapleido 
Konstantinopolį.

WASHINGTON, lapkr. 15.
Iš oficiali n ių šaltinių čia patir
ta, kad, Jungtinių Valstijų ar
mijos generalinio štabo many
mu, sekamą pavasarį vakari
niame Rusijos fronte bus at
naujinta visatinis puolimas — 
karas. Tai pasekme generolo 
Vrangelio jėgų susmukimo.

Tikrai tvirtinama, kad pir
ma ataka bus padalyta prieš 
Lenkiją su kuria, generolo 
Vrangelio armijos spaudžiama, 
sovietų valdžią spalių mėnesy 
buvo priversta daryti 
bingą taiką.

Jungtinės Valstijos 
pagalbos.

Išparodyta, kad, 
bus kirsta pirmasai 
Lenkija nesulauks nei 
nei finansinės Jungtinių Valsti
jų paramos. Ir taidėlto, kad 
Lenkija atsisakė paklausyti 
Jungtinių Valstijų patarimo —

pasirūpino išplatinti žinių, jo
gui generolas Vrangelis yra 
reakcininkas ir kad jo pasise
kimas todėl reikštų sugrąžini
mą euro valdžios bei absoliu- 

ar. tos monarchijos. Kad visa tai 
tinkamai išparodžius, jie dar 
skleidė, specialus brošiūras bęi 
atsišaukimus.

Iš antros pusės, kaip kad 
pranešama, kraštutiniųjų Ru
sijos atžagareivių partija gene
rolą Vrangelį skatiė esant per
daug pažangiu. Žinios, kurių 
gauta užsienio reikalų ofise, 
rodo, kad tai šitas elementas 
darė sumoksią jo nuvertimui.

Lietuvių kalbon išvertus, ta kablegrama reiškia:
“Lietuvos darbininkų klesa žūva kovoje prieš lenkų puo- 

Lietuvą 
esančio-

THE
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879

Panašaus turinio kablegrama tapo pasiųsta ir 
socialistų vadui, Hjalmar Brantiugui, kuris dabar yra nuvy
kęs į Genevą, Šveicarijon, su Švedijos delegacija, kaipo jos 
pirmininkas, Tautų Lygos kongresam Ši kablegrama skamba 
taip:

“Hjalmar Branting
“Swedish Delegate League of Nations

“Geneva.
“Working slass of Lithuania man to man is perlshing in 

fight against Polish aggresor. We ask your assistance to pre- 
vent Polish imeprialists from enslaving Lithuania.

“Lithuanian Workers* Council of America
“Pius Grigaitis, President.”

Lietuvių kalboje ta kablegrama reiškia
“Hjalmar

“Švedų
“Geneva.
“Lietuvos

PARYŽIUS, lapkr. 16.
Pusiau oficialinėmis žiniomis, 
kurių gauta Francijos užsie
nio reikalų ofise, Sevastopolis 
jau puolė. Kalbamąjį miestą 
bolševikai užėmę vakar naktį.

Pranešamą, kad bolševikai 
nūdien valdo visą Krymo pu
sią u salį.

Pats gen. Vrangelis, jo šta
bo nariai ir vyriausias francu- 
zų komisionierius Sevastopo
ly, Marcei, paimta ant Fran
cijos karinio laivo Waldeck- 
Rousscau. Manoma, kad jie 
atvyks Konstantinopoliu šią 
naktį ar ryto.

Reiškiama baimės dėl 
pabėgėlių.

Waldeck-Rousseau, kartu ir 
kiti Prancūzų, amerikiečių bei 
anglų laivai neišplaukė iš prie
plaukos tol, kol bolševikai ne
pasirodė prie miesto sienų. 
Kalbamieji laivai, gautomis 
užsienio neikalų ofise žiniomis, 
kiek tik buVo galima prikrauta 
pabėgėliais ir generolo 
gelio kariuomenės 
Vis dėlto, daugelį 
reikėjo palikti. O jų, pabėgėlių, 
skaičius esąs — apie šimtas 
tūkstančių žmonių.

Pabėgėlių likimas iššaukė 
didelio susirūpinimo. Tuo la
biau, kad amerikiečių organi
zacija pašalpai teikti taipjau 
apleido Krymą. Didžiuma tų 
pabėgėlių laikėsi tik gaunamą
ja iš amerikiečių pašalpa. Reiš
kiama vilties, jogei bus suras
ta atatinkamų įmonių, taip 
kad kalbamoji organizacija ga
lėtų tęsti savo darbą.

Francija dar tikisi.
Francijos valdininkai nenori 

pripažinti, kad Vrangelio rolė 
Rusijos padėty jau butų už
baigta. Jie reiškia vilties, kad 
jisai savo armijos likučius re
organizuos Konstantinopoly. 

Vis dėlto, jie neišrado 
optimistiški, nes matyt, 
t ik rasai jų įsitikinimas 
toks, jogei Vrangeliui nepavy
ko —• lygiai taip kaip kad ge
nerolams Deni’kinui, Judeničui 
ir ailmirolui Kolčakui. Del įvy
kių Kryme ir dėl turkų nacio
nalistų susisiekimo su bolše
vikais, o kartu ir užėmimo Ba- 
tumo, bolševikų rėžimas Juo
dosios juros teritorijoj pasida
ręs stipresnis nei kada nors 
pirma.
Tik keli štabo nariai pabėgo.
Pranešimai rodo, kad tik ke

liems generolo Vrangelio štabo 
nariams pavyko ištrukti. Pats 
štabas kai]x> toks, sakoma, vi
siškai sunaikintas. Jo nariai 
arba užmušti arba paimti be
laisvėn.

Oficialiniuose rateliuose gau
tomis žiniomis, propaganda už 
pakuly Vrangelio linijų labai 
daug prisidėjo prie to, kad vi
sas frantas turėjo susmukti.



NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
,, > II , U I II Ii I

tTtahiinfcžiš, Lapkr. 16 3., ’20

Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

___________ _____ _ -r— -_________
šiai duoti imgelbos Lietuvai? ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Chicago.
North Side. — Chicatfos Liet. 

Darb. Tarybos prakalbose Lino 
sybės Svetainėje lapkr. 9 ciic*- 
mj Lietuvos gynimo reikalui 
aukojo:

Po $10: A. Karsokas, A. Vai
tas, J. Tamolenas, G. M. Paš
kevičius, Sel. Pazeckis, J. Mar- 
činskis.

Po $5: J. B i bakas, J. Marti
naitis, M. Jankus, J. Dauginis,
J. J ūsas, M. Bebus, J. Tumėnas,
K. Matelis.

Po $2: R. Naikelienė, J. Ma
linauskas, J. Draugelis, A. Ur
bonas, Aug., žilė, Ant. Kupre- 
vičia, J. Andriulaitis, M. Kra- 
jauskas, S. Grizevičia, X. S bai
le us, P. Juozapaitis.

Mačeika, A. Svinišis, S. Zekn- 
nienė, V. Dapkuvičius, V. Na
vikas, J. Apuokas, M. Navic
kas, F. Miškunas, A. Bibokas, 
J. Martišius, P. Vilis, L. La
pinskas. J. čepelis: S. Bonec- 
kis 50 centų; smulkių aukų 
$5.60. Viso $172.10.

nurodydamas Lenkų impcrialis 
tų šunybes ir t.t.

Trečias kalbėjo p. Kleofas 
Jurgelionis. Jo kalba į klausy
tojus padarė gilų įspūdį, net 
prirodymai buvo paremti tei-1 
singais faktais. Publika sutei
kė jam gausių aplodismentų

Ketvirtas kalbėtojas buvo 
Dr. C. Kasputis, kurio su minė
jimas šių dienų liūdnų invy- 
kių Lietuvoje <lel ncjMiprnsto

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

Po $1: M. Valiukinaitė, J. 
Martin, J. Mickevičius, S. Blauz 
dis, J. Čepaitis, V. šliauteris, J 
Rimcikis, M. Kasparaite, J. P. 
Markus, J. Ascila, M. Matelis, 
B. Š., V. Balionas, J. Kičas, J. 
Makrickas, J. Mikulėnas, A. 
Preskinis, J. Nočis, J. Sudeikis, 
P. Brazis, A. Karalius, P. Bra
zis, K. Budis, P. švelnia, K. še- 
šelgis, A. Zcbraitis, P. čereška, 
K. Kičas, J. Zakarauskas, J. 
Kuprevičia, S. Danilevidia, J.

Kitur.
Didelis Protesto prieš 

Lenkus Mitingas.
Surinkta daugiau kaip $1100.00 
Lietuvai gintis nuo nevidonui.

Racine, Wis. — lapkričio 7 
d. Danish Brotherhood Hali į- 
vyko visų Bacino lietuvių ma
sinis mitingas protestui prieš 
Lenkų imperialistų -žygius Lie
tuvoj, prieš Žulikovskių pastan 
gas išplėšti Lietuvos sostinę 
Vilnių. Taip savrbiame mitin
ge, buvo pakviesti kalbėt Baci
no miesto majoras Wni. H. 
Armstrong, kun. Andrius Dau
gis, ir iš Chicagos Kleofas Jur
gelionis ir Dr. C. Kasputis. Juo
zas Rumbutis buvo tvarkos ve
dėjas. 3:00 vai. po pietų ati
darė susirinkimų, pareikšdama^ 
jo tikslų. Kenoshiaus Choras 
pagiedojo Amerikos himnų ir 
“Lietuva tėvynė*’. Įžangine 
prakalba pavesta majorui W. 
t’. Armstrongui. Savo kalboj 
negyre perdaug lietuvių ir ne
peikė lenkų, bet džiaugeąį^kad 
lietuviai esu geri šios šalies pi
liečiai ir nepamiršta senos tė
vynės. Sako: “Aš norėčiau, kad 
los dvi tautos gyventų sutiki
mo, bet kad lenkai į Lietuvę 
lenda, norėdami jų pa vergti, lic 
tuviai privalo visa spėka pa
vartot savo Nepriklausomybei 
ginti.” Majorui pabaigus, Ke
noshiaus choras p. J. Kailau- 
kaičio vedamas dainavo kelias 
daineles.

Antras kalbėtojas buvo kun. 
A. Daugis: pasakę jausmingų 
prakalbą, kvietė k uodą ilgia u-

uždegė, kad pradėjus aukas 
rinkti Lietuvos gynimo reika
lams tuojau pasipylė popieri
nės kanuolėins,' kulkasvai- 
džiams, šautuvams. Aukos:

M. Kasparaitis aukojo kul- 
kasvaidžiui $150.00. Po $50.00 
aukojo: Donatas Jackus, Jonas 
Ryškus, Antanas Šimkus, Ste
ponas Sinkevičia; Tadus Be
leckas $25.00; Antanas Klapa- 
tauskas $23.00; Jonas Rankc- 
la $21.35. Aukojo po $20.00: 
Antanas Mickevičių, Juozas Sta 
ponas, Stasys Urbonas, Anta
nas Jalinskas, Petras Atkučiu- 
nas. Aukojo po $10.00: B. 
Vaičikunas, A. Milemas, M. Bar 
dauskis, A. Kumpis, M. Lukia
ne, J. Uginskas, St. Šepikas, 
Jonas Žutautas, Pr. Radzevi
čių, Pr. Staponas, J. Bagdonas, 
S. Pasauskas, ;A. Gobis, Aug. 
Daukšus, T. Ramanauskas, T. 
Zizminskas, P. Karaliūnas, P. 
Žutautas, Leo. Taujenis, Ant. 
A. Gudžunas, Ant. Gudžiiimas, 
A. Ručinis, K. Letvinas, A. Si
manavičius, Kaz. šapalas, Ant. 
Darkinlas, J. Bakutis, Myk. Vi
jūnas, A. Simanavičia, Joe 
Rumbutis, Ant. Pacauskas, 
Jern. Pilipavičius. Po $5.00: M. 
Balsevičių, P. Cijauskas, Tad. 
Varanis, B. Talevičia, Leo. Čer
čilis, Brazas, Ona Milimiene, P. 
Bugis, A. žvinskas. Myk. Dig- 
ris, Pr. Venskus, Kast. Bagdo
nienė, A. Bobelis, Juoz. Gliebis, 
A. Scza, T. Putna, J. Atkučiu- 
nas, Kleofas Jurgelionis iš Chi
cagos, J. Žukauskas, Kaz. Nor
vaiša, Kaz. Radzevičių, A. Tvir- 
butas, Juoz. Kesminas, J. Me- 
žjjiis, J. Vaičkus, Ag. Zizmkiš
kaitė, D. Daukšus, A. Liutkevi- 
ria, J
kas, E. Aigclis, J.
Leo. Mantrinias $4.00; po $3.- 
00: G. Galminas, J. Vintis,’ J. 
Žvinis, Z. Gudas. Po $2.00: M. 
Lingis, V. Picipolienė, J. žvi- 
uis, J. Darkintis, S. Sągentas, 
F. Ragauskas, J. Tamulevičia,

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
TAI-GI NIEKO NELAUKDAMAS tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu

kams, sesutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli doleriai, nieks, o jiems didelę pageliu ir džiaugsmų suteiksi. Taipgi priimam 

pinigus padėjimui Lietuvos Rankose sulig dienos kurso.

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

ši Bendrovė dabar parduoda savo Šerus po ffi.00 viena, pasi
skubinkite ir pifrkite dabar, nes trumpu laiku Šerų kaina pakils.
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 

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

Lithuanian Sales Corporation

nuo

(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

3249 South Halsted Street, Chicago, III.
Musų naujas Telefoną? Yards 6062

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

siglrti, kad dirbame išsijuosę. 
Sudėjome tūkstantį, bet tai tik 
pradžia; greitu laiku bus ir ki
ta tūkstantinė. Juk mus tvir
tovės biznieriai <5ar 
dino, kad sujudės, 
žiausiai dvi kanuolės 
o gal ir daugiau.

Žmonių šiame masiniame mi; 
tinge dalyvavo virš 400. Rcn-: 
gusiųjų draugijų vardu visiems! 
aukotojams, kalbėtojams ir pri; 
tarėjams tariame ačiū.

—M. Kasparaitis.

ncpasij li
tai ma

lins bus,

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

Nedėldieniais nuo

Paulauskas, M. Liaudans 
Balčaitis.

Ar myli muzikų?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Jei.: Boulevard 9244

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus išKenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė.. Kenosha. Wis.

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

Kreipkitės pas:

I LIETUVIU PREKYBOS 
į BENDROVE J BANKIERIAI ,

Tarnauja lietarlams > 
j SIUNČIAME PINIGUS LIETU

VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME J
Paspirtus '

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITRUANIAN SALES
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

JOHN KUCHINSKAS 
Liwyer 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STRKJET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Sutartomis: 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Ectatnleuoja A tat rakti* 

perkąst
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ
ku s Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolina pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą sąlygą.

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

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

Tel. Canai 2652.

Užlaikyk tą Linimentą 
Parankai.

Sergant buo reumatizmo, strėnų diegimo, ‘ 
strendiegiį, neuralgijos, skaudėjimo rau- Į 
menų, sustingeju sąnariu, mėšlungio ir į 
kitu išlaukinių skaudėjimu ir gėlimu, ' 
variuok

Severa’s 
Gothardol

(pirmiau žinomo kaipo Sevoros GothardiS- 
kas Aliojus) ant staubos skausmu o tikrai 
aplaikysi greitu pase!p%. Tas pasekmin
gas naminis llnlmontas yra va t totas per 
ne mažiaus kaip keturios deiimtys metu 
su užganėdintu pasekmių dėl apgalėjlmo 
vietinio skausmo ir pamažinlmo auputl- 
mo. Pardavinėtas kožnol apteko!. Dvi 
mierss, 30 ir 60 centai.

w - -.r-r,
CEDAR RAPIOS, IOWA

kus, L. Rimkus, L. Kručias, A. 
Zavelskis, St. Statkevičia, J. 
Žilėnas. >Po $1.00: J. Parcigis, 
A. Gaigalas, Myk. Norvaibas, A. 
Petkunas, J. Staliga, J. Daba- 
šinskas, P. Petrauskas, M. Kau 
pas, B. Mockaite, A. Vaičiko- 
nis, A. Vasol, V. KoPbutas, A. 
A. Vasiliauskas, P. Lukas, St. 
Jurgaitis, S. Sinkevičia, S. Moc
kus, Pr. Koveras, K. Motekai- 

rtis, Pr. Zu’ba, V. Piepolienė, A. 
Karazinas, J. Karbauskas, K. Ži 
linskas, S. Poška, K. šelcšius, 
Pi*. Pino n i s, Ą. Gudžiūnas, P. 
Cijauskienė, A. Soltonis, J. Jur 
gaitis, Ad. Karuli imas, A. Jur-

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

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

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

JUOZ. 
Albi- 
Dra-

■! I . ............. I' I K

TeL Randoiph 2898
A. A. SLAKJS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

—■■■■ ■ ........................X

K. S. SASS
1728 VVest 18th St.

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

A N O L A
Visose vaistinėse 78c.

Skausmus ir gčlimus nutildoPAIN-EXPELLER
Phone Boulevard 491

Vaizbaionklis nžreg. 8. V. Pat. Ofise.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Bohelienė, P. Andriejauskas, J. 
Benstatis, A. Vaimitis, J. Oisis, 

J. Malinauskas, A. 
Radzevičienė, J. 

t. Mockus, Juoz. 
A. Jurgaitienė, O. 

B.

J. Osilaitis, 
Rimkus, Ii 
Tauškė] ė, S 
Samalionis, 
Čepokenic ne, 
S kam ari e n ė, 
Kumpienė,

kurio 
užra-

S. K. Vaitickaitis
4539 So. Marshfield Avė., 

Chicago, III.
Atidarė pirmos klesos gėrimų už
eigą Cigarai ir įvairus gėrimai di- 

' " (Įeitam pasirinkime.
Patarnauju lietuviams įvairiuose 

reikaluose.
Turčdami bent kokius reikalus ap
silankykite, o gausite teisingą pa

tarnavimą.

S. K. VAITIEKAITIS,
4539 Su. Marshfield Avė., Chicago, III.

Pinigai iš 
Rockfordo

Per Šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
1'EJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL į 
užkietėjimo, 

DEL ABELNOS

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybš, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

DRAUGAS REIKALE

kare”. Užlaikyk

NEGAUSI PIRKTI 
NAUJŲ AKIŲ 

Bet gali pagerint ty
rų sveikų stovį.

Vartok Murinę Akių 
Gyduole “ryto ir va

idas cystat, tyrai

Uibušiene, B. 
A. Vaičikunas, S.

A. Tamulevičienė, 
J. Picpolis, K. Norkienė, J. Za- 
kauskas, A. Vosil, M. Vijimas, 
Sinkevičienė, Z. Gudas.

Meldžiu nerustauti, jei 
aukotojo bus neteisingai 
sytas vardas, arba visai
žimėta. Mielai bus klaida pa
taisyta, kas jų nurodys. Viso, 
su smulkiomis, aukų surinkta 
laike mitingo $1027.60; po mi
tingo suaukota virš vieno šim
to deh'rių. Pasiųsta- Lietuvos 
Misijai $1035.

Surinkus aukas p. K. Jurge
lionis perskaito Bezoliucijas

IDIANA HARBOR, Ind. Au
kos Lietuvos gynėjams Šau-1 
liams: Kun. J. čuberkis $20; 
po $15: Kazys Rudminas, Sc- 
fer Furnitūra Co.; po $10: Tad. 
Balčunas, Jonas Sakalauskas, 
Antanas Anužis, Košt. Jurevi- 
če, Tarnas Metr4kis, Pranciš
ka Mazrimienė, Košt. Brezgis, 
Stasys Budrikis, Vincas Cipa
ris, Mikas Jokūbaitis, Jurgis 
Andrulaitis, Antanas Streukas, 
Jonas Kairis, Aleksas Baštutis,, 
Mikas šelaitis, Antanas šimu
tis, Mikas Kanpva, Vincas Bu- 
činskis, Domininkas Judiekis, 
Agaton Gudeleuskas, Petronė
lė Petraitienė, Jonas Rutkaus
kas, Jonas Avelis, Feleksas Gal 
dikas, Domininkas Avelis, Jo
nas Zinka, Mikas C.has\vood, 
Anupras Turkeviče, Juoz. Bud
ri Ii s, Vincas Kelnarskis, Jonas, 
Petrauskis, Jonas Poška, 
Badžius, Jonas Karvelis, 
nas Martinaviče, Vincas 
girnas, Antanas Bekieža,
Raudukas, Bladas Ruibis, Bla- 
das Venckeviče, Pranas šab- 
lauskis, Juoz. Mockus, Domi
ninkas Jankauskis, Juož Pa
leckis, Vincas Gaubia, Kazys 
Gedgaudas, Kazys Grikšas, Jo
nas Maurušis, Juoz. Bute, Liud 
vikas Karaleviče, Antanas Plin- 
gis, Stepas Ruzela, Ig Kaspa- 
raviče, Pranas Beržinskis, A. 
Bell, Adolpas Matulcviče, Jonas 
Vengraitis, Stasys Judis, Tamo
šius Guzis, Juoz. Prasceviče, 
Povilas Černauskis, Adolpas 
Kasparuviče; po $5: Antanas 
Vilička, Jonas Baisius, Košt. 
Buitimis, Zuzė Vileikienč, Kusi). 
Žvirblis, Juoz Vulinskis, Jurgis, 
Šaleika, Antanas Kairis, Pr. 
Pasvinškis, Vincas Tąmpkimas, 
Ant. Grigšas, Jonas TaukeviČe, 
Vincas Rudaitis, Jontis Zalec
kis, Juoz. Gutmonas, Jonas Spo 
gis, Aleksas Drink, Kazys Bu
ri nskis (Antrą sykį), Mikas 
Bepšis, Pr. Mikelbcrtas, Ado
mas Kirtiklis, Nobert Stanof, 
Povilas Uza, Prapūs Pineiius, 
Juoz. Viekus, Juo. Kaviera, Mi 
kas Badzus, Pranas Zaranka, 
Jonas Staron, Zanon Budzis, 
Martin Stefendor, Juoz. Butri
mas, Antanas Samoška, Pr. 
Rukis, Povilas Pakštis, Jurgis 
Bernotas, Aleksas Gembutas,
Jonas Sidaugas, Tadeušas Meš | 
kauskis, Blųdas Kcurakis, Jo
nas Gimiuleuskis, Bol. Ganu-

t? n. , va. • CARTER’S IRON PILL Reikalaukit tikrojo 1^, Oryuų Daržovių.

nas Šimkus, Juoz. Yuška, Po
vilas Yurgaitis, Ant Setkus, Ba 
polas Sabutaitis, Marijona Pet
kienė, Vcrionika Vaičiene, Ado
mas Makūnas, Pr. Petrauskis, 
Vincas Sabastijonas.

[Viso, sulig aukotojų sąra
šu, $935.00. N. Red.]

Indiana Harboro lietuviai su
dėjo Lietuvos Šauliams ginklų 
įsigyti iš viso $1530.00, ir Rau
donajam Kryžiui laike protesto! 
prieš lenkus demonstracijos 
rinkta $266.70.

L. L. P. Stotie
B Jasulis, 

Glemža, 
Ciparis, Ižd.

Valdyba: 
Pirm., 
Rašt.,

ir sveikai. Reikalauk veltui knygeles
Akių Užlaikymo.

MURINĘ EYE REMEDY CO., 
9 East Ohio St., Chicago, UI.

vienbalsiai buvo priimtos. Be- 
zoliucija loki pat kaip Chica
gos lietuviai, kad priėmė, tik 
su mažais pataisymais.

Mes, raciniečiai galime pa-šauskis, Ant. Krikščiūnas, Jo-

su

Clinton, la. — Nedaugelis 
gyvenančių čia lietuvių sudėjo
me savo donclę Lietuvai nuo 
užpuolikų gintis. Aukojo: P. 
Samoška $10; J. Ballaitis $7; 
F. Bradulskis, B. Bradulskis, B. 
Bradulskienč ir F. Širvida po 
$5; A. Ciplcnskis $2. Viso 39 
dolerius. - J. Baltaitis, 1216 
Lįberty St.

[$39 priėmėm ir pasiimtom 
Lietuvos Misijai į Ncw Yorkų.

1
1 UU VAJO jll

N. Red.]

SKAITYKIT IR PLATINKIT
A TT T T T? NT f)

PALIKTA STORAGE’Y 
$35 Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$85. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai iS-kiti dalykai 
pigiai parduodama 
Turime labai gražių 
sulyg Šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Keikia ma
tyti, kad apkainavuH 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Atsišaukite į musų didįjį pardavi- 
•no kambarį.
VVESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Pranešimas 
AKUŠERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
i Pitone: Boulevard 4121.

Telefonas Pullmari 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dcntistas 
19801 S. Michlgan AvM Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakare 
■ ■ I ............

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Waukegano
B (B I B «Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINJGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

“MUNŠAINO”
NEGERKITE



s

Utaminkas, Lapkr. 16 d., ’20 NAUJIENOS, Chicago, III. 3

gus Į 
Gold 
Maži 
siniai

tavo šutau pintus pini- 
niusų 6% užtikrintus 
Kcal Estate Bondsus. 
savaitiniai arba mene- 

daliniai įmokėjimai 
nešantis 6%.

Julius Moli & Son
1319 Mihvaukee Avė.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

HALL BROS.
DENTISTAI .

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

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

Darbas gvarantuotas ant 10 me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai. 
__________ d». ....... . .... ..

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

BANKAS
ant kampo 47os 
ir Ashland Av.

Chicago.

Kaip nupuolė kainos j 
metus laiko.

k

Tel.: Victory 2400
Užsisakyk audrinius lan

gams rėmus, nuo
Geo. Green Lumber Co.,

22-os gatvės tiltas.

U 2975—2976

WHJSTLE
Chicago

WHISTLE BOTTLING CO.
116 W. Kedzie St.

a

Tel. Boulevard 9736 and 9737
UNION APTIEKA

Žemos kainos
N. E. Cor. 35 and Halsted St.

Didžiausia Lietuvių Aprėdalų 
Išdirbystė Chicagoj.

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

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33 St.

Universal State Banko name.
Phone Boulevard 3941

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

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

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

Chas.- A. Snapp 
Company

1620 Consumers Building
Tel.: Harrison 9669-9670

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

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

1653 W. 47 St.

metų spalio

(Nuo 1914

(Nuo 1914

(Nuo

Odų kainos nupuolimas
Jos

DYKAI
Pirma demonstracijos lekcija 

Puiki ateitis automobilių dirvoje 
Suteikiama per

Chicagos geriausių automobilių 
mokyklų.

FEDERAL ASSOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.

Belaukiant didesnio kainų nupuoli
mo, reikia atsižvelgti kiek jau kainos 
yra dabar nupuolusios, palyginant su 
šio laiko pereitų metų kainomis. Iš 
šito palyginimo, gal būt, gedaus ga
lima bus spėti kiek dar ir kokių daik
tų kainos nupuls.

Lašiniukai nuo pereitų 
mėnesio nupuolė 17%.

Miežiai nuopuolė 19%. 
buvo pakilę 56%).

Pupos nupuolė 21%. 
buvo pakilę 80%).

Oda diržams nupuolė 20%. 
1914 buvo pakilus 25%),

Plytos pakilo 13%. (Nuo 1914 pa
kilo 242%), Plytos yra vienos tų 
daiktų, kurių kainos netik nenupuolė, 
bet anaiptol dar pakilo paskutiniu 
laiku. Reikia todėl laukti, kad ply
tų kainos turės nupulti daugiau negu 
kitų daiktų.

Sviestas nupuolė 5%. (Nuo 1914 
buvo pakilęs 110%).

Tomatės kenuoso nupuolė 
(Nuo 1914 buvo pakilę 62%).

Galvijai gyvi nupuolė 9%. 
1914 buvo pakilę 51%).

Suris nupuolė 7%. (Nuo 1914 buvo 
pakilęs 90%).

Anglįs nupuolė 23%. (Nuo 1914 
buvo pakilus 99%).

Kokas (coke) dideliems pečiams ku- 
rint per šiuos metus pakilo! 325%, o 
nuo 1914 metų išviso pakilo 900%,

Bovelna nupuolė 22%. (Nuo 1914 
buvo pakilus 92%).

Kiaušiniai nupuolė 10%. (Nuo 1914 
buvo pakilę 177%).

na didžiai. Bet šitos skaitlinės taip
gi parodo, kad kai-kurios kainos ne
tik nebepuls, bet anaiptol pradės kil
ti: pavyzdžiui gali būti odos kainos, 
avižų kainos, cinoe kainos, o taipgi 
ryžių kainos, šitie visi daiktai jau 
vargiai daugiau atpigs, anaiptol jie 
neužilgo pradės ar jau pradėjo eiti 
brangyn. Kam jų reikia pirkti tegul 
perka dabar. Patėmykite, kad čia 
kalbama tiktai apie opto (wholesale) 
kainas.

Specialis dantų (crown) 
darbas.......... $3.50

Ši kaina yra tuomlai- 
kinė; taisykit savo dan
tis tuojau.

1914

1914

(Nuo 1914

31%.

(Nuo

Linai nupuolė 23%. (Nuo 1914 bu
vo pakilę 39%).

Stiklas šiais metais pakilo 9%, o 
nuo 1914 yra pakilęs 231%.

Kumpis rūkytas nupuolė 3%. (Nuo 
1914 yra pakilęs 131%).

Šienas šiais,metais pakilo 18%, o 
nuo 1914 yra pakilęs 70%.

Odos, neišdirbtos, šiais metais nu
puolė 48%, o nuo 1914 buvo pakilu
sios 40%.
yra iki šiol vienas iš didžiausių, 
daugiaus turbut nebenupuls.

Lemonai nupuolė 47%. (Nuo 
buvo pakilę 78%).

Avižos nupuolė 22%. (Nuo 
buvo pakilusios 23%).

laikraštinė popiera per šiuos motus 
pakilo 193%. (Nuo 1914 yra pakilusi 
389%).

Kiauliena nupuolė 33%. (Nuo 1914 
buvo pakilus 29%).

Bulvės nupuolė 30%.
buvo pakilusios 100%).

Chininą šiais metais pakilo 38%. 
(Nuo 1914 buvo pakilus 360%).

Ryžiai šiais metais nėra pakilę, bet 
nuo 1914 lieka pakilę 108%.

Rugiai šiais metais yra pakilę 26%.
(Nuo 1914 pakilo 108%).

Šilkas šiais metais nupuolė 
(Nuo 1914 buvo pakilęs 83%).

Cukrus šiais metais pakilo 
(Nuo 1914 buvo pakilęs 73%).

Kviečiai šiais metais nupuolė 
(Nuo 1914 buvo pakilęs 150%).

Vilnos šiais' metais nupuolė
(Nuo 1914 buvo pakilusios 109%).

Ciną nupuolė 20%. (Nuo 1914 bu
vo pakilus 9%).

16%.

44%.

10%.

30%.

Iš šitų skaitlinių matosi, kad dau
gelis kainų dar gali pulti ir pulti ga-

Elektrikieriai
DR. GARY

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L.

10657 Michigan Av., kamp. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

Mes naudojame geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokių galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymų.

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams!

Jogei nuo. 1-mos dienos 
Lapkričio Nov.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė.

Tel.: Yards 145

Acorn Elektro Co. atidarė savo 
karutvės šaką prie Logan Sq., 2662 
Mihvaukee Avė. Apart suvedimo 
elektrai dratų į namus, turi ant par
davimo įvairių elektra vartojamų 
įrankių.

Naujai tvarka įvesta tokia tobula, 
kad išpildo visokius užsakymus pigiai, 
teisingai ir greitai. Reikale patarti
ną kreiptis, o užsiganėdinimą patik
site.

Praleisk šventadienį
Turi turėt žmogus nors retkarčiais 

nors ant trumpo laiko pasilinksmini
mo, todėl geriausia atsilankyti į Na- 
tioanl Teatrą. Visuomet gali pra
leist valandą laiko už mažą pinigą 
ant krutamu paveikslų, bet ką ten ga
li pamatyt. Ateik į National Teatrą 
prie 63-os ar Halsted gatvių kur lošia 
puikiausia trupa aktorių iš New Yor- 
ko, tai niekuomet nesigailėsi atsilan
kęs.

■ NATIONAL TEATRE 

“ Halsted netoli 63rd St.
Paklausk savo draugų 

Tapk musų draugu.
“FAIR & WARMER”
Lošiama visą savaitę

Matinees Nedėlioms, Ket- 
vergais ir Subat. nuo 2:30. 
Kiekvieną vakarą nuo 8:15.

'•h|

OENTISTAS
McVickers Teatro name

OLOWECKI’S 
Music House

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

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

State Bank 
draugiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų

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

The Cicero
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
kirpo bankerio ir 

rio.
Delei draugišku

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio 
bankavimoį’

S-

MAUDYNĖS
Gydymas visokio cirkulacijos ne- 

tvarkumo.
Reumatizmo, Violetiniai spinduliai, 

nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, pa
ralyžiaus, inkstų ir kitokių elektra 
gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
9:30 ryto iki 7:30 vak.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utaminkus 
'nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1624 W. 45-ta gatvė, 

Chicago, III.

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

DR. BERN
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
CASINO TEATRAS 5

S 3506 So. Halsted St ■
Pan. ir Utarn. lapkr. 22 ir 23 ■

Wm, Farnum
in “Drag Harlan”

Ketverge, Padčkavonės dienoj !
Jack Pickford

H “The man who had everything”
■ Suhatoj lapkr. 27
B Wm. Russell
■ “A Live wire Hick” ■
bbbbbbbbbbbbbbbbbbi"

Long Distance Phone 
Superior 2423

Sfeinbrecher Mfg.
Company

Išdirbėjai The New Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP 

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

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

Phone Canal 5496 
Hankan Jewclry 
and Graphaphone 

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

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Humboldt 1678 Belmont 7419

The Rutfeld Laboratory
Išdirbėjai

Tikrai puikių gyduolių
Chroniškos raudonosios gyslos, 

vaikščiojančio skausmo, niežų ir Į 
kitų odos ligų greitai paliuosuo- 

Į čių.
Wasserman kraujo mėgintojas.

2850 Chicago Avenue, 
Chicago.

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

Aptiekorius •
Receptai musų speciališkumas.

4459 So.’Wood St. »

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuves pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankyti. ;
37 So. Dearborn St.

ADAM M. MACARUS
NOTARAS

3256 S. Wallace St., Chicago

PUIKIAUSIS RAUGALAS
IR APYNIAI

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted St.

Chas. Volker ,

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

Naujausios rūšies skalbia
mosios mašinos po.... $135.00

Taipgi užlaikome visokių 
vacuum cleanerių ■— elektri
nių apšildytojų —'elektrinių 
pečių ir visokių elektrinių 
prietaisų.

Leiskit mums apkainuoti 
jūsų namuose d ratus išvad
žioti ar krautuvę; cash arba 
vienas metas išmokesčiui.

6031 So. Halsted St.
Tel.: Normai 2022. • 

2662 Mihvaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Acorn Electric Cc

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

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

2300 S’o. Leavitt St.

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

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

THE FALCON
CIGAR FACTORY

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

GOITRENE Co. 521 — B. W. 63rd St.

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

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat. 

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

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

4644 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

J

Phone: Lawndale 1744

Jei tau reikia 
GERO PLUMBERIO 

Kreipkitės prie 
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

1707 W. 47th St. 
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.

Kalėdų dovanos
Prirengta pas mus:

Deimantai, laikrodėliai, auksiniai 
— sidabriniai — pjaustytas stik

las, French Ivory etc.

P. O. Peemueller 
JEWELRY STORE, 

per 30 metų prie

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį laikrodį.

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

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

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY 
175 N. Clark St.

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

CARTERTO SKALBIMO MAŠINA 
parsiduoda šiuose Storuose 

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

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

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Aliiir of Bitter Wlne
Yra labinusiai užtikiama 

gyduolė.
Parduodama visose

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashland Avė.

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

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

Phone Drover 266 ’
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

Tel. Drover 9635
Dr. P. OVITSKY

Dentistas
Specialistas ištraukyme dantų 

4729 So. Ashland Avė. 
netoli 47th St.

Chicago.

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

Išdirbėjas 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
ir platės dėl

Joseph Shuflitowski & Co
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22nd St.

Tarpe Califomia Avė. ir 
Marshall Blvd.

Chicago.

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 VV. 47th St.
Atdara vakarais: panedSlyj,
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

>■ . - ----------- —

’ nenormalių kūno dalių, 
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.

Į Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
,6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.

Phone: Wentworth 2679.

The Straus Dentistai 
dabar daro auksinius dantis po 

$3.25

The Union Clothing Co.
surengė dabar 

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

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką.

4754 Ashland Avė.

Mokinkis Modelių 
. Braižymo 

ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS 
Tai yra lengva, per musų ži- 

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijom 

Reikalauk knygelės “O”
Master System School,

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

ket-

NAUDOTO IR NAUJO LUMB^RIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, pi ai s t eriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
8008-89 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

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

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

z SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

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

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

kd vakarais nuo 6 iki 8 vai.

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

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

Phone Boulevard 7692

MUNŠAINO - 
TAI NUODAI

>

MANO MOTTO: 
Prieinamos kainos. Geriausia ma- 
terijolas. Geras, gvarantuotas, be 
skausmo ir extra švarus darbas.

DR. B. L. GOLD 
Dentistas 

Canalport ir Halsted gat.

JAN GLOMB
Poveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
knin^»

1946 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės
k

BEBE9SBBBBBBBBBBBBBR
EXTRA IŠPARDAVIMAS 

Siutų ir Kelinių
Vėliausios mados ir žemiausios ® 

kainos.
PAUL LEASES’, '

3616 So. Halsted St.
NIHBHIIIHaRIIIIIIIIII

Phone Drover 215 
.—__ S h a n k s

—T Music Store,
Ėst. 1912. 

r----- --- Fonografai, le
11111111 kordai ir gro-

jami grojikii-
- niai voleliai. I’i

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

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

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

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

automobilių.

Phone Yards 987
D. LIPTSICH 

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

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.k---------------------------------- /

U.S.ARMY & N AVY KRAUTUVĖ 
Pilniausia armijos stako.

1628 West 47-os gatvės 
Kampas Marshfield Avė.

šakos: 3207 So. Morgan St, 
9309 Cottage Grove Avė.

Tėmykite savaitinius pagarsini
mus “Naujienos” specialių p&sių- 
lijimų.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not Ine.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai 
3631 So. Halsted St 

<-------------------- -—_______________ /
y ---------- ..... ................... L... ............... »

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Ava
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedUdUnius. Leidžia Naujienų Ban- 
drori, 1789 S. Halated St-, Chicago, 
UI. — Telefonas! Canal 1SOA.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paštu: 

Metams —...  —............88.09
Pusei matų —..........  — $4.50
Trims mėnesiams 2-25
Dviem mėnesiams , ■ ■ ■ . 1.75 
Vienam minėsi ui ti 1>00

Chicagoje — per nešiotojusI 
Viena kopija ■ 03
Savaitei .........................    II
Mėnesiui - - - - - -.... 75

Suvienytose ValatijeM na Chicagoj, 
peštu:

Metams |7.(W
Pusei metų_________ m,........ ... 4.W |
Trims mėnesiams . .................. 2.W i
Dviem mėnesiams ............ l.M
Vienam mėnesiui ----------------  ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metama ______ - $8.90
Pusei metų_________________ 4.W
Trims mėnesiams ...._________ 225 i'

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Tnie translation filed with the p*st> 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1920 
as required by tho act of Oct. 6, 1917

Vrangelio avan
tiūros galas.

Gen. Wrangelis tapo išvy
tas iš Krymo pusiausalio. Jo 
“sostinę” Sevastopolį bolše
vikai paėmė. Tuo budu se
nai lauktas to carininko 
avantiūros galas atėjo.

Wrangelio “valdžics” žu
vimas yra smūgis Europos 
imperialistams, visų-pirma 
Francijos valdžiai. Jije rėmė 
tą generolą, tikėdamiesi su
mušti sovietų Rusiją ir su
grąžinti valdžią tiems po
nams, kurie viešpatavo Ru
sijoje iki revoliucijos.

Po šito pralaimėjimo di- 
džiomsioms Europos valsty
bėms nepaliks nieko dau- 
giaus, kaip daryti taiką su 
Rusija. Juo greičiau tatai 
įvyks, tuo bus geriau ir Ru
sijai ir visam pasauliui.

Šalies gynimo 
klausimu.

Daugelis žmonių nieku bu- 
du neįstengia suprasti, kaip 
socialistai gali ginti tokią ša
lį, kurios valdžia yra bur- 
žuaziška.

Jie to nesupranta dėlto, 
kad jie neatskiria valdžios 
nuo šalies. Jiems rodosi, kad 
šalies gynimas būtinai reiš
kia valdžios gynimą. Bet tai 
yra visai klaidinga.

Gali būt net tokių atsitiki
mų, kad šalies gynimas eina 
prieš valdžios norą. Toks 
atsitikimas buvo Francijoje 
1870 m.: kuomet prusai su
mušė franeuzus ir užsigeidė 
aneksuoti Elzasą ir Lotarin
giją, tai buržuazinė valdžia 
sutiko taikytis su priešu ir 
išpildyti jo reikalavimą. O 
žmonės, ir pirmoje eilėje 
darbininkų klesa, pasiprieši
no tam ir reikalavo, kad ka
rė butų tęsiama toliaus.

Kodėl darbininkai stoja už 
tai, kad apgynus šalį nuo 
svetimo priešo?

Pirmiausia dėlto, kad prie
šingos armijos įsiveržimas į 
šalį reiškia baisiausią nelai-

mę tos šalies gyventojams. 
Vakar “Naujienose” buvo 
perspausdintas iš “Socialde
mokrato” straipsnis, kuria
me piešama dabartinis lenkų 
įsiveržimas į Lietuvą, ir štai

Į kas tenai1 sakoma:
“Galybę vargo, nelaimės 

ir skausmo neša besiver
žianti ponai. Jų kelias aša
rotas ir kruvinas: jie plė
šia gyventojus (Suvalkų 
zoną), gėdina moteris ir 
žudo žmones (Seinai). Jie 
gailesčio neturi.”
Toks yrą paveikslas lenkų 

įsiveržimo. Bet ne kitaip 
būna ir kiekvienam įsiver
žime. Kariuomenė, įsilaužu- 
si į svetimą šalį, visuomet 
nuterioja ją, nužudo ir nu
skriaudžia daugelį žmonių. 
Prieš šitą nelaimę, aršesnę 
už gaisrą ir marą, žmonės

I negali nekovoti, nežiūrint 
kokia butų jų valdžia. Vald
žios gerumas arba blogumas 
nepadaro tos nelaimės leng
vesne žmonėms.

Antra priežastis, delko 
darbininkai gina savo šalį 
nuo užpuolimo, yra ta, kad 
jiems rupi savo šalies čiely- 
bė ir nepriklausomybė. Jei
gu šalis yra sudraskyta, jei
gu dalis jos teritorijos yra 
atplėšta, tai ji negali norma
liai plėtotis. Jos ekonominis 
ir kultūrinis gyvenimas esti 
tuomet sužeistas, sutrukdy
tas. Tokią pat arba dar blo
gesnę pasekmę atneša šaliai 
jos pavergimas svetimai val
stybei.

Yra žmonių, kurie plepa, 
buk Lietuvos darbininkams 
busią visviena, kokia valdžia 
juos valdysianti, lietuvių, 
lenkų ar rusų. Bet jeigu tai 
butų tiesa, tai kam darbi
ninkų partijos visose šalyse 
pripažintų tautų apsispren
dimo principą? Ne buržujai 
paskelbė šitą principą, o so
cialistai; tiktai šiandie bur
žujai ėmė pritarti jam, kada 
pamatė, kad darbo žmonės 
visur stoja už jį. Ir dabįir 
tečiaus buržujai pripažįsfca 
tą principą tiktai žodžiais, o 
darbais nuolatos trempia jį 
po kojomis.

Darbininkai nori, kad 
kiekviena tauta valdytų sa
ve, dėlto kad jie mano, jogei 
kiekvienos tautos darbinin
kai lengviaus pasiliuosuos, 
turėdami reikalą vien su sa
vaisiais išnąudotojais, negu 
vilkdami dvigubą jungą — 
savosios ir svetimos buržua
zijos.

Apsaugojimas šalies nuo 
priešingos armijos įsiverži
mo ir apgynimas šalies ne
priklausomybės yra tokie 
dalykai, kurie rupi darbinin
kams, nežiūrint gera ar blo
ga valdžia yra toje šalyje.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

mažėjo 25 nuoš. Daugelis dirb- skaitomos Amerikoje kalėjimu f i rip H
tuvių dar rengiasi užsidaryti. baustinu nusidėjimu.” | L/ClllUtYl vLlllIV V CLiUjuIvI

Geležies ir plieno industrijo
se pirmą sykį pradeda truku-1> ; 
mas užsakymų.

Bovelnos audinyčios dirba 
tik dalį laiko; kitos nesant už
sakymų kraunasi išdirbius į 
sandelius.

Vilnonų audinyčios, nors lr 
sumažino kainas, negauna už
sakymų ir dirba tik dalį lai
ko.

Apatinių drabužių audiny
čios irgi dirba tik dalį laiko, 
o pančiakų dirbtuvės visai už- Į

Rašo L. F. d’ M.-R.

Čcverykų dirbtuvės nieku- 
rios užsidarė, kitos dirba 'ne

Budavojįmae namų visur žy
miai nupuolė, išėmus Califor- 
niję.

Protestuoja prieš negrų karei
vių okupaciją.

[Iš Federuotosios Presos]
Mihvaukee. — Rezoliucijos, 

kad kongresas tuojaus parei
kalautų iš Franci jos ištrauki
mo pusiau laukinių Afrikos 
negrų kareivių iš okupuotų 
Vokietijos dalių, tapo vienbal
siai priimtos viešame Čia susi
rinkime.

Ernest <. Brimcken kaltino 
’rancijos valdžią, kad ji nusis- 
atė. nesiųsti franeuzų į Vokie- 
;ijos teritoriją, bet siunčia ty
čia surinktus pusiau lauki
nius kareivius iŠ Afrikos raiš
ių ir stato juos tarp vokiečių.

“Francijos valdžia, privertė 
vokiečius įtaisyti ištvirkimo 
namus ir nustatė skaičių va- 
andu kiek kiekviena moteris 

turi pasilikti tuose namuose,” 
sakė jis. ‘‘Skirtingoms retoms 
paskiriama tam tikros dienos 
savaitėje.

“Kasdie galima matyt ilgas 
eilbs tų kareivių, laukiančių 
savo eilės, kad įėjus į tuos na
mus, kaip kad jie stovi eilėje 
laukdami valgyti.”

Susirinkime pirmininkavo 
mayoras Daniel Hoan.

ne

Socialisty partija ir 
r Dėbso pardonas.

[Iš Federuotosios Presos]
Chicago. — Atėjus iš Wa- 

sbingtono žinioms, kad prezi
dentas Wilsonas nepriiinsiąs 
prašymo Debsui bausmę dova
noti, Socialistų Partija išleido 
sekamą pareiškimą: 

ii

Debsas nepadavė jokio prašy
mo pardono. Niekas nėra auto
rizuotas prašyti pardono Deb
sui, kadangi prašyti pordoną, 
butų prisipažinimas prie kal
tės, o Debsas niekame nėra 
kaltas. Debsas tęsė 
bą, kaipo socialistų 
ir laike karo, nors 
daug saugiau dėl 
kol hysterinės
puldinėjo ir linčiavo vyrus ir 
Inoterįs, kurie pasiliko

savo dar- 
kalbėtojas 
butų buvę 
jo sustoti,

govedos užsi-

prie

“Ne kartą Socialistų Parti
jai ir Debsui buvo užminta, 
kad prašymas pardono, kas 
yra prisipažinimu, jog įstaty
mai buvo peržengti, tuojaus 
atidarytų dėl Dėbso kalėjimo 
duris. Tokis prašymas tečiaus 
sumažintų vertę Dėbso pavyz
džio, kadangi-, tokis pripažini
mas kaltes butų priimtas kai
lio atsitraukimas nuo pozici
jos, kad konstitucija veikia 
taip pat ir karo laiku, kaip ir 
laikos metu; nusileidimas Pal- 
mcrio-Burlesono režimui taip
jau butų, ir 
tomas aiškiu 
po.

“Socialistų
ma su pilna žinia ir užgynimi 
Dėbso, pakartotinai reikalavo 
ne pardono, bet besąlyginio 
paliuosavimo ne tik vieno Dėb
so, bet visų vyrų ir moterų, 
apkaltintų už grynai politi
nius darbus. Tokia generalinė 
amnestija yra reikalaujama ne 
tik Socialistų Partijos, bet ir 
visų save gerbiančių amerikie
čių, nežiūrint jų politinių paž- 
valgų. Tas reikalavimas buvo 
padarytasir bus daromas ir 
toliau, kol politines nuomonės,

v i ešpa t a u j a n č io i n s 
nebebus

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Bedarbė didėja.

[Iš Federuotosios Presos]
Washington. — Federalinės 

rezervo* tarybos ekonominis 
tyrimas už spalių įnėn. paro
do, kad dirbtuvės ir toliau už
sidarinėja ir bedarbė nuolatos 
didėja visoje šalyje. Išrinki-' 
mas naujos administracijos ne
gali pataisyti padėties, nes kad 
tai padarius yra reikalinga ki
tų priemonių, o ne vien poli
tinių permainų.

atsiirnami ir produkcija su-

pamatingai, skai- 
atmetimu princi-

veikda-

priešingos 
šalyje nuomonėms,

DANIJA.
I Dalins žemę valstiečiams. ,
I [Iš Federuotosios Presos] . I
į Washington. — Danijos vai- Sumanymą priėmus aliicms butams, jis duoda- 
džia toj derlingoj šalyj nuta- mas valstybės galvai pasirašyti po juo, ir tain 
rč užgriebti 125,000 akrų dva- pasirašius, lieka įstatymu, šalyse, kaip Jungti- 
rų ir 100,000 akrų bažnyčių nfoe Valstijose, kur valstybės galva, preziden- 
žemes ir paskui tą žemę išda- tas, turi vėlavimo galią, sumanymas, jei jį pre- 

| tinti valstiečiams. Valdžia tą zidentas vetuoją (atmeta), grąžinamas atgal par- 
žemę nuomos bežemiams, ar ji lamcntul ir jis negali pastoti) Įstatymu iki pnrla- 
galės būti parduota už telsin- mentas neišpildo tam tikrų reikalavimų virši- 
gą kainą. Į jančių valstybės galvos veto.

Be davimo žemės valdžia 
dar duos devynias dalis lėšų 
pa s ibu davoj i m ui reikalingų
triobėsių. Nuomos bus Imama 
4VL> nuoš. žemes vertės. Su
rinktieji pinigai bus panau
doti paskoloms smulkiems ūki
ninkams 
naujiems

ir išpi ritiniui žemių 
padalinimams.

VOKIETIJA, 
vaikų serga rachitu.Milionai

[Iš Federuotosios PreSos]
Milwaukee, Wis. — Teisėjas 

A. C. Backus, išleisdamas atsi
šaukimą sušelpti badaujančius 
vaikus Vokietijoje, pareiškė, 
kad “daugiau kaip trečdalis 
iš 14,200,000 Vokietijos vaikų, 
jaunesnių kaip 15 m., serga 
rachitu ar džiova, delei menko 
maitinimos. Jungt. Valstijos 
maitina 660,000 vaikų, jaunes
nių kaip 5 m.-amžiaus ir mais
to užteks tik iki sausio 1 d., 
taigi pagelba turi būti duota 
greitai.”

Iš įvairią Sričių
Orlaivių linijos Europoj ir 

Amerikoj. Orlaivinykystėj 
Amerika yra atsilikusi nuo Eu
ropos. Vokietija, arba Franci- 
ja, turi jau pastovias pasažie- 
rines linijas susinešimui su sve
timais kraštais, kuomet Ame
rika turi vien pašto orlaivius 
laiškams išvežioti, ir tai vien 
namie. Tam Amerikos nuo 
Europos atsilikimui yra daug 
priežasčių. Ir orlaivininkų čia 
žūva daugiau negu Europoj, 
nors orlavininkai čia savo gy
vastį labiau brangina negu, pa
vyzdžiui, franeuzai, arba ita
lai. Europoj orlaivių stotys yra 
arčiau viena nuo kitos, todėl 
laike nelaimės orlaivi įlinkai vie 
nas kitam greičiau pagelbos ga
li suteikti, negu tai esti Ameri
koj, kur stotys yra labai toli 
viena nuo kilosi Staigių oro 
persikeitimų Europoj esti kur 
kas mažiau, negu Amerikoj. 
Tokių smarkių audrų Europoj 
nebūva, kokių kas metai atsi
tinka po kelias kurs nors Ame
rikoj. Europoj ciklonai būva 
daug silpnesni, negu dažnai pa
sitaikantys Amerikoj, kuęie vis
ką griauja ir naikina. Jungti
nės Valstijos atidengtos yra 
šiaurinėms vėtroms, kuomet 
Europoj -žiema ateina ne nuo 
šiaurių tiesiog, bet nuo rytų. 
Mažas Europos plotas didelėms 
vėtroms neduoda nei vietos su
sikurti, nes vis kokios nors 
priežastys jas naikina, ir jos 
neiškįla taip netikėtai. Ameri
koj nei valdžios laikomi oro 
pranašai negali įspėti, kada jos 
gali užeiti, kuomet Europoj 
jeib orlaivininkas gali tapti ge
resniu oro pranašu, nors už oro 
atspėjimą jiems algų nemoka 
iš valdžios iždo. Europos or
laiviu inka retai kada netikėtai 
gali užklupti sniego pustymai, 
nes jis pirm laiko gali tatai per 
matyti, kuomet Amerikoj net 
specialistams sunku juos įspė
ti. Oro sūkuriai Europoj, re
tai atsitinka. Meteorologinės 
stotys ten beveik iki minutės 
sugeba apskaityti, kada gali at
eit lietus, kuomet Amerikoj tas 
taip lęngvai nesiduoda apskai
tyti. Mat Amerika yra dar 
jaunas kultūrinis kraštas, o 
Europa yra senas toks kraštas, 
visokį apsireiškimai nuo se
nai ten geriau yra žinomi. Ne
pastovumas oro, negalėsimas 
pirm laiko jį permatyti, be alio 
jonės atsiliepia ir į orlaiviniky- 
bę Amerikoj ir trukdo jos ki
limą. Kares laiku, kuomet 
Amerika jau rengėsi į ją įsi
velti, ji turėjo tik šešis aerri- 
plianus, o nė vieno Zeppelino,

F. MINISTERIJA.
§19. Ministerinė sistema: Parlamentas išld- 

leidžia įstatymus, bet jų pravedimui gyvenime 
ir visos valstybės reikalų tvarkymu rūpinasi mi
nisterija. Ministerijas galima dalinti į du sky
rių: ministerinę ir kabinetinę. Ministerinę sis
temą turi mažiau demokratinės šalys. Toje 
sistemoje ministerius skiria valstybės galva, ne
atsižvelgiant ar parlamento didžiuma jiems pra
taria ar ne. Paskirtieji ministeriai dėlto esti at
sakomingi tik valstybes galvai, o ne parlamen-

tybčs galvai mainanties. Kitaip su kabinetinė 
ministerija. Kaip lik viena ministerija rezig
nuoja, tai valstybės galva tuojau pasišaukia va
dus parlamentines opozicijos įr į tekini ogiausia m 
jų, kuris pavadinamas premjeru, pavedamą su
statyti naują ministeriją. Kaip tik premjeras 
suranda sau atsakančių sandaugų ir sutaiso mi
nisteriją (pasidalina tarp savęs įvairiąsias minis
terijų vietas), tuojau pareiškia savo veikimo pro 
gramą, tai yra, valdžios pasiryžtomis ir prižadė
jimus naujų įstatymų pravedime ir šalies tvar
kyme. Visi kabineto ministeriai yra kcrlektyviai 
(bendrai) atsakomingi parlamentui. Jeigu ku
rio ministerio pasielgimą, kuriam ir visas kabi
netas pritarė, parlamentas nupeikia, tuomet visa 
ministerija rezignuoja. Kabineas netik valdo vi
są valdžios mašineriją, bet ir paduoda parlamen
tui savo sumanymus ir ten ima dalyvumą jų dis- 
kusavinie. Ministerinė ministerija to nedaro, nes 
ji ne iš parlamento išeina, bet valstybes galvos 
paskiriama. Kabinetinės ministerijos jmolimo 
priežastys gali būt įvairios. Kaip jau minėjome, 
parlamentas gali kritikuoti, peikti kurį-nors jni- 
nisterių, ir visa ministerija puola (rezignuoja). 
Arba vėla, parlamentas gali nutarti ir pareikšti 
neužsitikėjimo ministerijai, ir pastaroji pasiša
lina. Taipgi ministerija rezignuoja, kuomet par-

tuk Juos valstybės galva paskiria ir atstato. Su- į laincntas atmeta kokį-nors jos sumanymą. Bet
prantama, jeigu kuris ministeris kame-nors kri
minaliai, arba kitaip svarbiame dalyke prasikals
tų, tai parlamentas jį, kaip net ir valstybės galvą, 
gali pašalinti nuo vietos. Bet tai tik už prasi
žengimus, bet ne už nesutikimą su parlamento 
didžiumos noru. Tokia ministerinė sistema yra 
Jungtinėse Valstijose ir daugely kitų šalių, kur 
ministeriai pasilieka ministeriauti, nežiūrint, kad 
ir visi jų tiekiami sumanymai butų parlamento 
atmetami ir. visiems jų darbams parlamentas ne
pritartų. Tokia ministerija atstovauja pildomą
ją, o ne įstatymų leidžiamąją galią.

§20. Kabinetinė sistema: Kabinetinė siste
ma skiriasi nuo ministerinės tuom, kad ten mi- 

leidžiamą- 
Toje sis- 

žmonių

atstovauja įstatymų 
no pildomąją galią, 
ministerija susideda

parlamento didžiumos pritari
mą ir užsitikėjimą. Bet ministerijos nariais gali 
būt ir ne parlamento nariai. Viši ministeriai at
sako prie parlamentą, arba vien tik prieš jo že
mutinį butą,—kur yra dvibutė sistema. Kaip greit 
minitserija nustoja parlamento didžiumos užsi- 
tlkėjimo, taip greit nauja ministerija susidaro iš 
tų parlamentinių ir politinių \adų, kurie tuo tar
pu turi parlamento didžiumą su savimi, las 
gimdo nuolatinį ministerijų mainymąsi ir, rodo
si, tokis dažnas valdžios pareigų pildytųjų keiti
masis turėtų pakenkti valdžios darbui. Bet taip 
nėra. Mat, ministerijai mainanties paliečiama tik 
Valdžios viršūnės. Pati gi valdžios mašinerija lieka 
nepaliesta. Mainosi tik valdžios veikimo pakrai
pos misakytojai, bet ne valdžios pareigų atlikė
jai; mainosi tiktai galvos įvairių ministerijų, kuo
met visi kiti valdininkai lieka savo vietose. Ma
žesnieji valdininkai lieka savo vietose kolei jie 
nori ir eina savo pareigas atsakomai.

§21 Ministerijos veikimas: Apžvelgiant mi
nisterijos veikimą bus kalbama tiktai apie kabi
netinę sistemą, nes ministerinėse sistemose jos 
veikimas yra labai paprastas, visuomet veikiama 
sulyg jos paskyrėjo noru ir ji mainosi Ūktai vals-

nisterija 
ja, o 
temoje iš

kaip kada ministerija mano, kad nors parlamen
to didžiuma ir nepritaria, vienok žmonės prita
ria jos sumanymams ir politinei pakraipai. To
kiame atsitikime ministerija atleidžia patį par
lamentą ir paskelbia naujus rinkimus. Jeigu 
naujai išrinktame parlamente ministerija turi 
didžiumą, tuomet ji pasilieka galioje, bet jeigu 
didžiuma prieš ministeriją, tuomet ji pasitrau
kia ir nauja susiformuoja.

G. PREZIDENTAS.
§22. Rinkimas: Dabar apie valstybės galvą, 

prezidentą. Savo apžvalgą pradėsime jo rinki
mais. Ne visose respublikose prezidentas lygiai 
renkamas. Yra skirtingų prezidento rinkinio 

sistemų ir jas galima padalinti į du skyrių.
(a) Netiesioginis: Kaikuriosc šalyse, 

kaip va Francijoje ir Šveicarijoje, prezidentą ren
ka parlamentas. Taip išrinktas prezidentas pil
nai priklauso nuo parlamento ūpo ir neturi jo
kios tikros savarankybės. Kitose Šalyse, kaip 
Argentinoje, Čilėje, Jungtinėse Valstijose ir kitur 
prezidentą renka taip vadinamos rinkėjų kolegi
jos. Rinkėjų kolegijos narius kai-kur renka pa
tys žmonės, o kitur krašto autonominių valstijų 
parlamentai. Išrinktieji rinkėjų kolegijos nariai 
paskirtoje dienoje tat išrenka prezidentą. Taip 
išrinkti prezidentai dažniausiai esti pilnai sava
rankiai, labai dažnai net nepaisantys parlamen
to valios. Tokias netiesioginių prezidento rinki
mų sistemas bando pateisinti tuo, kad, esą, patys 
balsuotojai piliečiai neįstengią teisingai apvertn- 
ti, kuris kandidatų geriausiai tinkamas tokiai 
svarbiai vietai.

(b) T i e s i o g n i a i: Ištikrųjų, paminėto
sios sistemos tai tik sulaiko žmones nuo išsirin
kimo jiems tinkamo kandidato. Kad davus žmo
nių Valiai išsireikšti prezidento rinkimuose, kaž
kuriose šalyse, kaip va Brazilijoje, Pcruvijojc, 
Vokietijoje ir kitur prezidentas renkamas pačių 
žmonių. ' * ,f

(Toliaus bus).
T“

Kazimieras Gugi®

Mleeto Ofieail
127 N. Beirtum W.

Ulbi J Unlty Bldt 
fel. Ctntfnl 44SU

Vida vUokitis r tik alus, kaip krlminaliikuo^ 
. taip Ir oivlliikuosa leismuant. Daro 

visokius dokumentus ir popisras '

Namų Ofisui
H21 S. Hilsttd SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

DR. A. MONTVID 1
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2S Kast Wanhington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephona Central 8862 
Valandos! nuo 10 iki 12 ryt*.

2121 North WMtern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 yaknrs 

^-Spinduliai. Phone Annitage 201« 
Rezidencijos talef. Albany 8710

Pranešimas
LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 

APIELINKfiSE.

Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAI

Valandas: nuo 10 iki 8 ****
ro. Nedaliomis nagai sutarimo 
8261 8o. Halated Št., Chicago, III.

kurios turėjo tik viena Vokieti
ja. Kiti karę vedantys kraš
tai aeroplanų turėjo daug dau
giau negu Amerika.

Vokietija, nors ji kares labai 
nukankinta, įrengė jau pasto
vią orlaivių liniją pasažieriams 
tarp Berlino ir Vienos gaben
ti. Nulėkti iš Berlino į Vieną 
reiks vien penkių valandų lai
ko. Nuo naujų metų iš Vo- 
kieijos žada pradėti lakioti or
laiviai į Čekiją. Iš Anglijos 
nuolatos vaikščioja pasažieri- 
niai orlaiviai į Paryžių ir į ki
tus Francijos miestus. Iš Fran
cijos orlaiviai vaikščioja į Af
rika. -šernas.

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

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

šituo tikslu Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba 
šaukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų KONFE
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto, Chicagoje, Mel- 
dažk/šalėj, 2242-44 West 23rd Place. Dalyyaut 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.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Klovainiuose (šialių apskr.) 

vartotojų bendrovė įkurta 1918 
m. lapkričio mėn. Iki 1920 
m. pradžios jos darbuotė buvo

darbą plėsti. Dabar dienos apy
varta siekia 200—300 aitks.

guma jų bežemiai ir miestele 
na i.

švietimo
mirštąs:’ iš 
skirta 600 
videndo ir
mus nariai neėmė, 
rūpinasi įgyti nuosavų namą.

darbas taipgi nepa- 
1919 m. pelno pa
auk. mokyklai, di- 
premijos už įpirki-

Bendrovė

Apskr. Viršininko. Bendroves 
steigėjai: Gervė Kaz., Manelis 
Jonas, Stanys Juozas, Jokun- 
tas Peliksas ir Kavoliunas Vik
toras. Jstatai paimti bendrieji 
“Gaminamosios Bendrov.” su 
pataisomis, būtent: 1 §, kur pa 
sakyta: “organizuojant”, pridė
ta Panevėžio apskr., Šimonių 
apylinkės (valsčiaus) žemės 
ūkio ir kitokius darbi mukus* 
gamintojus; 2 § pridėta: ‘steig
ti agronomijos ir kitokių ama
tų mokyklas”. 42 § pridėta:

savo puses turi siųsti jai vi* J Verbunų pritaikinimui m-lai bo
sus savo sumanymus, projek- vusio kumietyno 58,J au s.,
tus, pageidavimus mieštų gy- žagais pritaikinimui mo y ai 
veninio sutvarkymo reikalu, buvusios popo būstinės 2o,9«> 
Tam miestų savivaldybes |sta- auks. Iš viso 282,122 auks. e 
tymui pabrėžti šie bendri dės-1to, 2 mokyklom statyti: Kurta- 
uidi: 1) miestų 1 
teisėmis naudojas miestai, turį 
ne mažiau kaip 3(XX) gyven
tojų, 2) valdžia kontndiuoja

Be

su vi valdybių ■ vėliuose 2 komplektinei ir Gas- 
niiestai, turi 1 čiunuose vieno komplekto.

tatymo nurodomi bendri mies
tų finansų šaltiniai ir 4) mies
tų reikalams ginti ir aprū
pinti jų ūkini lengvinti įsta
tyme. nunlatoma Lietuvos mie
stų ir miestelių sąjungą.

[“Siet.”]

[“Siet.”]

ŠIMONYS (Panevež. apskr.) 
š. m. rugsėjo 26 d. konien-

nių žemės L’kio Gaminamosios 
Bendrovės steigiamasai susirin
kimas. Įstatai įregistruoti 1920 
m. rugpjūčio 23 d. Panevėžio

Pasakojimai 
apie Jėzų

Nauja knyga
Tuos pasakojimus pa

rašė žinomas Amerikos 
rašytojos [F r a n k 
H a r r i s,] o lietuvių 
kalbon, gavęs autoriaus 
leidimą, išvertė A. Lalis. 
Keikia pažymėt, kad au
torius žiuri į Jėzų ne baž
nytininko akimis, bet 
kaipo Į “didžiausį žmo
gaus Sūnų, kurs, ištikrų- 
jų, pirmutinis atrado 
žmoguje sielą, kalbėjo iš 
sielos ir dėl sielos, kaipo 
viršesnio dalyko negu 
protas.”

Knygelę “Pasakojimai 
apie Jėzų” (42 pusi.) iš
leido Naujienos. 
Spausdinta ant labai ge
ros popieros, su viršeliu 
papuoštu žmogaus Sū
naus paveikslėliu. Kiek
vienas genj raštų mylė
tojas skaitys pasakoji
mus su didžiausiu pasi
mėgimu. Kaina 50c.

Naujieną Knygynas
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

gų tarnautojus, mokykloms 
mokytojus**. 20 § “nariai at
sako už skolas dešimtį syk di
desne suma už pajus”.

Įstojimo mokesnis 10 auksi
nų, pajus 100 nuksinų.

Narių įsirašė 35; pirmiau įsi
rašiusių 26.

Valdybom išrinkti pusiau 
slaptu balsavimu: V. Kavoliu
nas, P. Jokuntas, J. Stanis Ir 
P. Tumas. Kandidatas: K. 

! Gervė, J. Manelis ir D. Dub- 
rindis. Revizijos komisijon: 
K. Stukas, K. Dūdas, P. Matu
lionis; kand. Tručinskas.

Dauguma balsų nutarta kuo 
greičiausia išsirinkt stiklų, pas
kiau druskos ir žibalo; d pa
vasariui rengtis statyti lent-

Suh'ginus stiklų siūlomosios 
kainos, pasirodė, kad užvis pi
gesnėmis kainomis siūlo Šiau
lių Koper. Sąjunga. Taigi, ir 
nutarta kreiptis į Šiaulių Ko
pei’. Sąjungą. Be to, grūdus, 

■gyvulius, džiovintus vaisius ir 
grybus pardavinėti per

(bendrovę. [“Siet.”] 
Pas. Danb Jud.

----------------4-

Saiivaldybė

snMffczvu.'

savo

Savi-Miestų savivaldybės.
ld. suvažiavime iškelta * jų 

Iki šiolistatvmu klausimas, 
miestu savivaldvbes 
atskirų įstatymų, jų gi ypa
tingos sąlygos reikalauja kito
kio teisinio pamato. Suvažiavi
mas dėl to nutarė sukviesti vi
sų Lietuvos miestų savivaldy
bių atstovų suvažiavimą ir pa
ruošti miestams atskirą įsta
tymą. Tuo tikslu miestu at
stovai sudarė iš savo tarpo ini-

Susitarus su
Sav. Dep-tu, ji sukvies suva
žiavimą, paruoš jam referatų ir 
1.1. Miestų savivaldybės gi iš

grupę.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.

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

$5.00$5.00
Nauja drapana už penkis

Mine Comelia, išbraižys, sukirps ir pritaikys tavo niierai dra
pana; ini ’ino ; dari-ų atliks tik rankų darbas liks pačiai padaryti arbą 
paduosi siuvėjoms į namus. Senas materijolas gali būt perdirbtas 
pagal geidžiamą madą. Naujas materijolas galima duoti didžiuąiu 
užsitikėjimu.

Bile drapana arba iibratžymas teisingai nuimamas, per konipe- 
tentiską designerj, 15 metų patyrimo.

Augšėiau. i paliudysimai. UžsiganSdinimas gvarantuotas.
Reikalauk miefų biarikos arba matyk ypatiškai MM. Comelia. 

Krasa užsakymai, atliekama gana greitai.

MME. CORNELIA
4701 Shcridan Road, • Tel. Sunnyside 6449.

Tel. Monro? 2804

1419 W. 47tb Si* Tel. Boulevard 1832. Chicago, UL

DR. W. F. KALISZ
Spedaluinag: Moterį; ligos ir Chirurgija

IU5 MILWAl KEE AVĖ. CHICAGO.

ftvie«ą ir na; t u vedamo j senu e ir naujua namus, taipgi 
dirbtuvei. Cu«<h arba ant išmoMjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektoe Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO. I n c.
A. BARTKUS. Pre*.

Liet. Krikšč. Demokratų par
tijos suvažiavime rugsėjo 12 
—14 d. savivaldybių klausimu 
yra nustatyta: 1) kad rinkimai 
į savivaldybių organus butų 
proporcingi; 2) kad visi] pi
liečių dalyvavimas vietos rei
kalų sprendime negali būti ap
ribotas tik sa/vi valdybės orga
nų rinkimų teise; 3) kad cent
ro valdžios ir savivaldybių or
ganų darbas vietose butų su
derintas dabojant lėšų ir inte
lektualinių jėgų ekonomijos, 
taip pat darbo vaisingumo ir 
naudingumo. [**Siet.”](

Tauragė. Apskrities valdyba 
nusamdė nuolatinį inžinierių. In
žinieriaus žinioj bus tiltų staty
mas, jų taisymas ir miestų iš
planavimas. Algos inžinieriui 
paskirta 1400 auks. į mėnesį. In
žinieriui darbo bus iki valios, nes 
apskrity j visi didesnieji tiltai su
lužę. Sąmatoj tiltų statymui 
nužiūrėta 112 tūkstančių auksi
nų, bet tų pinigų neužteks. Be 
to, karas čia daug namų sunai
kino, ypač Tauragės miestas nu
kentėjęs, tai nuolatiniam inžinie
riui yra ko susirūpinti.

[“Siet.”]

Vilniaus apylinkėse, pasiliuo- 
savus iš po lenkų okupacijos, 
skubiai pradėjo tvarkytis savi
valdybes. Iš daugelio vietų sei
melių ir valsčių Liet, vyriausybė 
yra gavusi sveikinimų ir džiaug
smo pareiškimų, kad jų apylin
kės vėl grįžta prie Lietuvos.

Apie vilniškių savivaldybės 
tikslesnių žinių teikia “Liet.” ap
važiavęs tas vietas Ig. šeinius: 
Valsčių valdybas sudaro viršai
čiai, vyresnieji seniūnai ir rašti
ninkai, kurie pakeičia viršaitį jo 
nesant. Viršaičiai paskirti Lie
tuvos valdžios, seniūnai išrinkti 
ir daugiausiai likę dar iš lenkų 
laikų. Visur ruošiiunasi sudary
ti Valsčiaus Tarybas ir išrinkti 
viršaičius. Dirbama daugiausiai 
savo nusimanymu, laikydamies 
dar iš rusų laikų paveldėtos 
tvarkos. Iš viso valdybos daro 
gero įspūdžio. Geriausiai veikia 
Musnikų, Gelvonių, Malėtų, Ne
menčine valsčių valdybos, blo
giausiai atrodanti Joniškio vai. 
valdyba, kurioje pasilikę dar prie 
lenkų pastatytieji žmonės. Gel- 
vonių, Musnikų, Širvintų valsčių 
butai ir mokyklos nukentėjusios 
nuo lenkų tiek, kad jomis ir nau-| 
dotis nebegalima. — 
apie susitvarkymą s 
citir Šiuose valsčiuose: Pabradės 
Trakų, Maišogaloje, Resoje 
Nemenčine.

Vilniaas koperativų atotovas 
rugsėjo mėn. galo buvo atvykęs 
tartis su Šiaulių Sąjunga valgo
mųjų produktų pristatymo rei
kalu. Iš pasikalbėjimo paaiškė
jo, kad dėl lenkų markės pigu
mo čionykštis kainos jiems la
bai aukštos ir todėl valgomieji 
produktai neįperkami.

' [“Siet.”]

Telšių gimnazijos vyresniųjų 
klasių mokiniai sumanė įtaisy
ti vietos kareiviams vakarinius 
kursus. [“Siet.”]

Patriotas
FELJETONĖLIS.

Sutikau pažįstamą dvariiiin-

—O, sveikutis! Kai 
nu! Kaip malonu!

Aš ištempiau akis.

malo-

pranešama 
avivaldybių

[“Siet.”]

ir

Šiaulių apskr. mokyklų remon
tas. šįmet pradžios mokyklų re
montui Šiaulių apskrit. gauta 
pašalpos iš valdžios 100,000 a., 
Apskrities Savivaldybė asignavo 
100,000 a.. Iki šiol apskrities mo
kyklų remonto komisijos yra 
peržiūrėjusi ir patvirtinusi są
matas šioms pradžios moky
kloms: Gubernijos 200 auks., 
Šaukėnų 7,478 auks., Gordų 8,- 
115 auks., Meškuičių 6,660 auks., 
Martiniškio 2,830 auks., Žagarės 
1,730 auks., Drąsutaičių 4,466 
auks., Pašvitinio 3,051 auks., 
Amalių 6,150 auks., Kuršėnų 14,- 
310 auks., Vaidminių 4,262 auk., 
Gruzdžių 200 auks. Iš viso $6,- 
993 auks.

Praėjo vasara — remonto lai
kas ir tik rudenop tebuvo gauta 
galimybė pradėti rūpintis remon
tu. švietimo Ministerija ųors 
pinigus buvo asignavusi iri orde
rius prisiuntusi liepos 24 d., bet 
butų remonto ir atskaitomybę 
nustato tik rugpiučio 20 d. Ap
skrities Valdyba gi ir dabar sa
kosi negalinti remontui pinigų 
aikvoti, nes Savivaldybių De
partamentas nepatvirtinęs sąma
tos.

Kapitaliniam Šiaulių apsk. pra
džios mokyklų butų remontui 
prašoma iš šviet. Minist.: Gruz
džių namams, pradėtiems staty
ti prieš karą, baigti 68,974 auk., 
Kruopių 21,064 auks., Martiniš
kio 31,100 auks., Skaisgirio 49,-
915 auks., Klovainių 26,805 auk., materija gerai žinojo apie iš-

' f T*' . . ą’’ '' ..t,'

Mano 
pažįstamasis rusas, niekuomet 
lietuviškai nė žodžio nepratar
davo. Bihlanias žemiečių vir
šininku, seniūnus aštriai haus- 
clavo už lietuvių kalbą — ir 
dabar pirmutinis mane lietuviš
kai prakalbino!

Dvarininkas jis nemažas — 
turi apie 500 dešimtinių. Pats 
dvaro niekuomet nedirbo.

Senai tamsta grįžai? klausiu.
-r—Antra sakaitė... Taip sva- 

jaujau apie tėvynę...
—Su dvaru kaip bus?
—Visa gerai, visa. Kaip tik 

dabar iš Kauno prižadėjo tuo
jau grąžinti...

Kad jau man nebegrąžin- 
tų — .aš nežinau... Taip bran
gi man Lietuva... Patriotai 
negali būti skriaudžiami!

Aš pažiurėjau į žemiečių vir
šininką nuo galvos iki kojų.

—Tamsta nemanyk, kad aš 
rusas, kas buvo, kad mano pa
vardė Miasojedov... Aš tikras 
lietuvis! Mano prabočius M in
gi nas — matai tamsta gryna 
lietuviška pavardė — 1425 me
tais apsigyveno Maskvoj. Tu
rėjo tris sūnūs. Tuomet pavar
des duodąvo nuo žmogaus ypa
tybių.. . Tas prabočius, nuo ku
rio aš paeinu, valgydavo daug 
mėsos — ot ir gavo pavardę 
Miasojedov... Bet aš gryniau* 
sis lietuvis! ,

gėręs pasidaro atviresnis. Dva
rininkas įkaušo.

—Taip, man pasisakė. Mat, 
aš ten, ten... sferose turiu ge
rų pažįstamų — man visa ir pa 
darė, žiūrėk, vienas kontrak
tas jau panaikintas.

Dvarininkas ištraukė iš kiše
nės popierį.

Ministerija rašo įgaliotiniui 
aštrioj formoj, kad toks ir toks* 
kontraktas neteisėtai sudary
tas, ministerija kontrakto ne
tvirtina ir turtą įsako grąžinti 
dvarininkui.

Dvarininkas nusišypsojo:
—Patinka, a?! Drožia •įga

liotiniui!.. Buvau pas tą po
ną įgaliotinį jis man taip ir 
taip, toks ir toks įstatymas, tas 
ir tas reikalinga, kad dvarą 
grąžinus — aš nusispioviau... 
Kaune man viską padarė... 
Kad ir tas kontraktas... Mi-

nuomavimo sąlygas, pati įga 
liotiniui telegrafavo, kad išnuo 
motų tokiomis sąlygomis —be 
man viską padarė... Man siu 
lija taikos teisėjo arba teism 
tardytojo vietą... aš pakol ik 
noriu, kol dvarą atsiimsiu..

Girdėjau, kad tamstos dva 
ras išnuomotas smulkiems nu 
mininknms trejiems metams.

—Niekis, niekis... Tegul a 
tik dvarą gausiu ir kontraktm 
Atrasiu kabliuką... visus išva 
rysiu... Ir mišką man atida 
vė...

- Kaip atidavė? Miškai nu 
savinti...

— Ne tai, kad atidavė/ pave
dė, pavedė prižiūrėti... Už pri 
žiūrėjimą žadėjo duoti leidinį; 
kirsti.. .

—Tikrai tamsta laimingas.
—Nieko, sekasi... Dabar mai 

davė diplomatinę misiją į Kon 
stantinopolį. Man kaip tik re 
kalinga proga...

šeimyna Konstantinopoly p 
siliko — parsivešiu, nieko n< 
kainos...

Dvarininkas kaušo ir kauš 
labiau.

Dr. A. R. Blumenthal

Rusuose*

Rcliable

Geriausias Darbas

3501 S. Halsted SI. 
PRIEINAMA KAINA 
Vai.: 10 ryto iki 9 v. v.

Yards 344
ass* sm sms mm aa bww aa mm M mm aa mb

K3T KUPONAS :
Atsinešk šį .kuponą, 

tarpe lapkr. 15 d. ir 
gruod. 15 d., tuomet ta- 
mistai bus numušta 20% 
už visą darbą.

SPECIALISTAS
Akiu EfKamin«ojw D^kal

GvYtnunaa yra 
tuMtas, kada pra
nyksta regėjimai 

Mea vartojam 
pagerintą Oph- 
fchidmomątąr. Y- 
patinga (loma at- 

ama į val
tį iki 9 vak. 

12 dieną.
kuo. Vai.:
Nedėliomis, __ — -----
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 SL

Telftphono Yards 4317 
Boulevard 6487

nno
nuo

armijoj

Pamatysi tamsta, ki 
armija bolševikus s

Vrangelis didelis pt 
didelis generolas... M

Tel. Yards 3654 j 
Mrs. A. Michniewicz

AKU1ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi- I 
ją; ilgai prak- į 
t’kavusi Penn- J 
silvanijo* hos- 
pitalSsa. Pa- ’ 
sėkmingai pa- į 
tarnauja prie 
gimdymo. l)uo * i 
da rodą viso- jj 
kiose ligose < 
moterim* ir Į 
marginėm*.
St., Chicago, III

--------------------------------------------------------

DR. CHARLES SEGAL 
Prak t ikso j a 15 metai 

Ofisas
472V So. A«hland Ave^ 2 labo* 

Ckicatjo, Illinois.
Specialistas džiovos 

Voteriiką. V y riktą ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 ▼. ryto, nua 2 
iki 5 ▼, po piet ir nuo 7 iki 8:80 
•7*1. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piat.

Telefonas Drerel 2880

gyvenai?
— Denikino 

vau, į 
joj... 
musų 
muš... 
riotas,
ne tik juokas ima kaip dv: 
rinihkai dreba, kad čia Lieti 
voj dvarus atima.. . • Nieki: 

tik laiknai, laikinai... Vi 
bus

t y si, kas
kas

dar bus... Vrangc 
Rusai dar atsistos a

kojų ..
Patriotas nepasijuto, kad j 

visas kortas parodė/
[“Sic!.”] P. Butėnas.

Chroniškus Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

C ą E ffl m S! m R! Rl 3 K 3 E n B Z K K 
Tel. Cicero 5963

DR.A. P. GURSKIS 
lietuvis Dcntistas

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
CICERO. ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak.
Išskiriant nedalias ir aeredas.

UKiaraEOiinisnnmDHBH'niz

Telefonas---- Boulevard 919f»
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. VViegner 
PriCmhno valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 Sc. ffalsted S L. Chicago.'

l-

s-

I! 
V. 
M 
U 
B 
K 
SJ
a, 
ir

DR. L. S. BORLAND
209 So. State’St., 

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688.

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

Lietuvis perkalbėtojas seredomi 
nuo 6 iki 8 vakaro ir .10 iki 12 p 

pietį; Nedėliomis.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L II. G1NDICH 

DENTISTAS
Mes saro darbą gvaraniaojHme ’ 

Kalbame visas Europiftkas kalbas. 
3804 Šo. Kedzie Avė., Chicago, 111.

Arti 88-th Street

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHEItRYS

LIETUVIS DĘNT1STAP 
2201 W 22nd ft So. Leavitt St* 

CHICAGO.
Valandos? 9'80 rytu iki 12 įlietu 

oun l po pietSį iki 9 vakare

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir L-8 rak.
Phone Cinai 257

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu 

žius — vyriškus ir turimi 
pasiutu.

3454 North Cicero Avę.
Chicago, UL

8113 S. Halsted
(ant antrą i ubą)

Nuo C iki 11 ryto ir 7 iįri vilai v. •
*— >W— II     MWWH.HI H.VM MĮRneV

Phono Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

piet. 6 iki 9 vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1821 S. Halsted St., 
Kampus 18 ir Halsted St.

DR. M. HERZMAN
JA RUSIJOS

Gar<i lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 
mrgan ir akužeria.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
r/rą, moterį* ir vaiką, pagal nau- 
jausiąs metodas ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisai ir Laboratorija: 1025 W. 
r’th St., netoli fSsk St.

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

( Dienomis: Canal 
n , v , I 2110 arba 857 
(« (rphon i j Naktimis Drexe!

( 950 - Drover 4188 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Tel. Austin 737
DR. MABYA 

DOmATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos

viH W praktikavimą po No
ir

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6--9' 
vakaro ižskiriaut nedildienius.
„ i , 11 n i xi w—

«• i, t, ' • » » •* *Xr M • ‘ ~ * • j • 1 '' '

G. GLASER
Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimo ir Ofisas 

314K S. Morgan atn kerti 32 at. 
( hieago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

Moteriiką ir Vyrišką, 
falpgi Chroniiką Ligą. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakarą. Nedėliomia nuo 9—2 

po piet.
Telephoae Yards 687

Dr. J. Lebovitz
Physician & Surgeon '

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

Tel.: Yards 344
Post Graduate Hospital
24 ir Dearborn gatvės 

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tel.: Victory 3520

Tol.: Yards 6666
Drover 8448

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

Aku Šeras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Avp. 
arti 47-tos gatvia

Telefonas: Drover 7042

Tolephons Yards 1582

DR. J. KULIS 
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

aastf Se. KąUted SU Chicago.

p
p

B
B

■■f
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TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.

Kiekvienas lietuvys ir lietu- ’ 
dtė privalo turėti savo na- ’ 

muose gramatiką ir iš jos iš- S 
. • |ra.

VU

moRti taisyklingai lietuvių 
Šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

DR. 5. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
>avitt St. Phone Canal 6222. Va- 
itndos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 Iki 
• vai. vakare. Gyveninio vieta: 8114 
V. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
/alandoH nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

3107 S. Morgan st. Chicajęo 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakar*.

M 
ii 
ht 
s 
M 
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DR. YUšKA
1900 S. Halsted St. 

TeJ. Canal 2118
Ofiso valandos! nuo 10 ryto iki

8 vakare
Rezidencija: 2811 W. G3rd St. 

Tel. Prospect 8468

PRANEBIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietavys Gydytojas Ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 16U
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 vak. NedH. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. X KARALIUS i 
Gydytojas ir Chirurgas m 

VALANDOS: 9—12 ryto J
8303 So. Morgan Street, 3

Chicago, I1L J

DR. i. E. MAKARAS 
Lletavys Gydytoja* ir Chirurgas 

1Ū90D Mkhigaa Avė., Roaelande.
Vai. 11 tol 12, 2 iki 4 ir 6:Sfl

* iki 8:80 vok.

DR. JOHN N. THORPE 
gydytojas ir Chirargaa 

1637 W. 51 »L kaw>.Ma/«hf rld av.
Valandai iki 9 ryto, nuo R iki 

< ir nuo 7 Jki » v^kar^ 
Tel. Prospect 1157

*



NAUJIENOS, Chicago, III Utarninkas, Lapkr. 16 d., ’20

CHICAGOS
ŽINIOS

buvo gyvomis da 9 vai. subatos mo “orderis,” draudžiantįs ąp- landą 
vak. Policija mano, kad žmog- leisti valstijos rubežius.
žudystė buvo atlikta Northsi- liaus, po pasitarimui
dėj ir lavonai automobilium at Norman advokatu, Willis 
vežti ir išmesti virš minėto j ' ville, Norman’as pareiškė, 
vietoj.

žmogžudystės aukomis yra dalyką.
Alma Komey, žvaigždė apie tu- 

stock sho\vs” 
i niųjų vaudevilių, 
j I hompson, aktorė, 
' vai gyvena mažam 
netoli Boston, Mass.

persi mainymui Chicago-

Dvi Aktorės nužudytos; Lavo- zmo 
nai Atrasta Grant Parke.

Ve- je 
Mrs. 
Mei
le ad 

jis sutinkąs galutinai užbaigti 
poneiatlygindamas

Norman $35,000.00.

su Tvventuth Century Li- MOTERŲ

ir žynies- 
ir Sillian 
kurios tė-

Mriė apsiekus tiksi:;.

mited išvažiuoja iš Ne\v Yorko 
2:15 po pietų pasiekia (’hieagą 
9:15 sekantį rytmetį. The Pa
cific Limited, išvažiavęs iš 
Chicagos 10:45 ryto, pasieks 
San Francisco 8:30 ryto, trečią 
diena.

REIKIA MERGINŲ
Merginos žemiau 17 metų am- J 
žiaus, nereikalinga nuolatos lan- | 
kyti mokyklą. Pastovus darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
čokoladas ir užkandis duodama j 
dykai.
The Huinp Hair Pin Mnfg.* Co., I 
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St. |

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKALINGAS 
Janitorius.
MR. STANKŪNAS
3315 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI____
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
jikų pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

James Comas, 1109 No. Dear 
boru st., tapo areštuotas vėlai 
pereitą naktį kaipo įtariamas Į 
dėl padarytos parke žmogžu-1 Trls mirė dienos automobilių 
džstės. Policija sako, jog jis j nuotikyj.

Trįs metai atgal Miss Auna 
i Nyųuist, 23 metų sėmimo, ku- 
I rios tėvai gyvena Stambaugh, 
Mich., pradėjo mokintis Au- 

I gustino ligoninėj, 2043 Clevc-

Užmušė aviatorių. ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Du lavonai jaunų ir gražių Į j 
merginų, mirusių nuo nežino- 
mos priežasties, 
vakar rytmetyje 
kelio, tarp Grant 
chigan ežero.
Tyrinėjimai turi tokių 

mių; Jie parodo, kad

tapo 
prie 

parko

PARSIDUODA automobilius Bris- 
coe 5 pasažierių, modelio 1918, viskas 
kuonogeriausiam stovyj. Mašina kai
nuoja dvyliką ir pusę šimtų; parduo
du už $600. Norėdami nusipirkti ge
rą mašiną pigiai, kreipkitės tuojaus. 
Antrašas:

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

NAMAI-ŽEMĖ
ANT PARDAVIMO, parduo

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

George I.etandroSs, 20 metų 
senumo, aviatorius šeštame 
orlaivių korpuse, tapo sunkiai 
sužeistas Asburn lygumose. 
Jam beveikdinant orlaivį, įsisu
kęs sparnas perskėlė galvą. Jis 
tuojaus tapo nugabentas 
gehvood ligoninėn ir ten 
kelių valandų kankinimosi 
si m irė.

PAJIEŠKAU savo dėdės Pranciš
kaus Lasauskio, iš Lietuvos šidlavos 
parapijos. Kepurninkų kaimo. Apie 32 
motų amžiaus. Pirmiau gyveno Ro- 
ckdale, 111. Po No.622 Otis A v. o dabar 
nežinau kur Jis pats arba kas jį žino 
malonės! pranešti ant šio antrašo.

WTLTJAM WAITKUS, 
622 Otis Avė., . Rockdale, III.

su visomis ceremonijo 
buvo duota nursės dip

timus, 
mis jai 
loma.

“Tai

Du
5ti J augęs

Į viena
I kad tikimasiVjoš mirties 
minutą. Fred Harloff, 
Flarance Avė., John L. Burke

1 metų, 5620 N. Ashland 
j ir Edwin Schlitz, 18 metų, 
N. Ashland Avė.

Nelaime atsitiko prie

su
tapo užmuštais ir 

sužeista

berniukai ir vienas 
vyras 
moteris

PARDAVIMUI

surasta 
cindrų 
ir Mi-|ii

pa suk
auk os

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos 
KalbėsKUN. M. X. MOCKUS

Temoje:
“Popiežius, Lietuva ir Dangus”.

Utarn,. 16 Lapkr. (Nov.), 1920.
Mildos svet., 3138 S. Halsted st.

Sered. lapkr. 17 d. Malinausko 
svet., 1843 S. Halsted St.

Pradžia 7:30
Nepamirškit pribūti į šitas 

prakalbas, nes išgirsit daug ko 
naujo ir žingeidaus. Inžanga 25c.

Kviečia 1 kp. L. L. F.

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A.SHUSKO

Turiu patyrimu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. State S t r.

Chicago, III.

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus žino
ti, kad Bridgeport Garage,. 
naujose rankose, atlieka vi- j 
sokius automobilių PATAI-. 
SYMUS, o taipgi parduoda 
automobilių dalis, tairus, tu- į 

bas ir tt. Reikale šaukitės i 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas

3207 So. Halsted Str. Chicago. I

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagv
Telephone Pr ver 9693

Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piei 
7—8 vak. Nedalioms tO-—12 dieną

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintas kainų numušimas nuo 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50.

$35,000 vertės .stako, vyriškų ir Į 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios mieros 
ir spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — ' 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50

Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau. ■ 
Vaikams siutai ir overkotai $5.00 

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir. 
Augščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai.' 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Nedaliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, 1
1415 S. Halsted St.

taip,
bile I

1042 šypsojosi ji
sveikino ją.

buvo sunkus darbas,” 
kuomet kita mir- 

Bet jis yra 
Avė. vertas savo sunkumo, aš ma-
5600 nau. Aš eisiu ant viršaus ir

Noves vatves, Evanstone, kuo- 
met automobilius, kuriame 
važiavo John T. Alson, 
Hosemont Avė.; paslydo 
minėtos ypatos tapo šios nelai
mes aukomis.

23() sėtinai pavargus.”
Ji Įėjo elevatorin ir kada jis

1506 P° *r sugriuvo, taip kad jos 
virš gtdva persikorč per elevato- 

irma negu 
sustabdyti

Iš aptiekos išvogta 100 galionų ga|vn
. degtinės. |lnir5.

riaus platformą.
operatorius galėjo

•elevatorių, balkis viršuje ele
vatoriaus durjŲ sutriuškino jos 

i ir už kelių minučių ji

aptiekos,‘ 
vakar Vyras

I

Iš Levinson Bros.
1800 W. Madison St., 
ankti rytą tapo išvogta šimtas ( 
galionų degtinės ir kii'k medi-' 
n o alkoholio. Austin policija

bešviesdamas revolverį, 
pašovė pačią.

Mrs. 
tapo

Į apiplėšti da ir dvi kitas krau-'tį. Jos vyras,
I tuves, bet jiems nepasisekė. įgyveno po num.
i 
i Pati

Herbert Conkright vakar 
jos vyro peršauta per pe

su kuriuom ji 
įgyveno po nmn. 12 Walton 
pi., vakar bešvoisdamas revol- 

pagavo savo turtingą .ver! netyčia iššovė ir kulipka 
vyrą?~ pataikė jai j petį.

Ji tuojaus tapo nugabenta į 
Passavant ligoninę. Manoma, 
kad pasveiks.Per 21 metą ir 14 dienų Mrs. 

ak Belair Nannan jieškojo 
visas Jungtines Valstijas j 

’ 4 Nor-savo vyro, r redrick 
man, kurį ji kaltina, 
ją pametęs išbėgo su kita mo
ti re.
po visą Amerikos
vakar Mrs. Norman 
su juo m i akis akiu, 
i: ; lipo laukan it 
Limited trūkio. Polk 
Čia jam buvo parodytas

į Orlaivio jieškotojai nuvežti 
ligoninėn.

Po ilgų įlietų jieškojimo i 
kontinentą, ’ 

susitiko 
kuomet

st. stotyj
kovojimo 
vilnimis,

Atėmė $1560.

En- 
po 

pū

Trįs vyrai, geltonais plau
kais ir gana energingi iššokę 
iš automobiliaus priešakyj 
Dows Bros, ofiso, 120 N. Ann 
st. ir griebėsi už krepšo pinigų, 
kuri nešė klerką, I’rank Me- 
Com'b, dėl apmokėjimo algų 
darbininkams. Vagiliai pabėgo 
su pinigais nepagauti. Jie atro
dė labai jauni vaikinai, nei vie
nas jų neatrodė, kad , hutų 
nors 20 metu senumo.

Pranešimai

Draugijų pranešimuk apie mi
lingus vic. dedame dykai. Nuo 
Šio laiko betgi pranešimai (lai
šku. arba telefonu: Canal 1506) 
turi but priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebesmlėn tilpti rytojaus 
numery j.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta

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

\Vest Side. — Lapkr. 17 d., Sere- 
doje, M. Meldažio svet, 2244 W. 23 PI. 
kalbės K Jurgelionis ir J. Varkala.

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

PAJIEŠKAU brolio Vincento Sto
nio, paeina iš Kužų miestelio, Šiaulių 
apskr., gyveno Chicago], bet dabar ne
žinau kur. Malonėkit jis pats, atsi
šaukti ,arba kas žino pranešti.

KASTANCIJA STONAITfi, 
1510 N. Hoyne Avė., Chicago III.

JVAIRŲS SKELBIMAI
PARSIDUODA saliunas ge

roj tirštai apgyventoj vietoj. Ge
ram žmogui gera vieta. Lietu
viška apielinkė.

1620 So. Union Avė.

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

Atsišaukite į krautuvę
6958 So. Carpenter St.

PAJIEŠKAU savo brolio Stanislovo 
Paulausko, pirmiau gyveno 514 N. 4th 
St., Philadėlphia, Pa., o dabar neži
nau kur yra, meldžiu paties atsišauk- 
tie arba žinant jį malonėkite pranešti; 
turiu svarbių reikalų.

FRANK PAULAUSKIS, 
3258 So. Morgan St., Chicago, 111.

PARS1 DUODA grosernė 
bučemė geroj apielinkėj.

Atsišaukite:
1918 Carpenter Avė.

ir
AR TURI $100 IKI $200

Aš jums pasakysiu kokiu budu ga
lima padaryti pradžią įgijimo nuosa
vo namo lengvais išmokėjimais.

Informacijos dykai.
Atsišaukit laišku į ^Naujienas” 

po No. 172.

PAJIEŠKAU Kazimiero šeksnaus 
Rušupų sodos, Skuodo parapijos. Pir
miau gyveno Kensington, III. Meldžiu 
jo paties ar kas žinot pranešti jo ant
rašą:

ANTANAS BERNOTAS, 
210 Main St., Seattle, Wash.

PARSIDUODA saliunas lenkų 
ir lietuvių apgyventoj vietoj — 
prieš dirbtuvę. Priežastis parda
vimo — savininkas apleidžia Chi- 
cagą, 4346 S. Ashland Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠS1 RENDAVOJA puikus kamba

ris ir gražioje vietoje, vaikinui, arba 
jaunai'porai; kaina žema (privilegijos 
virtuvėje) karštas vanduo, maudynes. 
Atsišaukite:

835 N. Taylor Avė., 
Oak Park, III.

Arti Division St.

RENDON šviesus kambarys, dviem 
arba vienam vyrui, su valgiu arba be 
valgio.

M. MILER,
1756 North Avė.,
2 fl. iš užpakalio.

ANT RENDOS kambaris garu ap
šildomas, elektros šviesa, maudynė ir 
kiti parankamai dėl vieno arba dviejų 
Malonėkite atsišaukti po antrašu:

5359 So. Morgan St., 
Antros lųbųs iŠ priekio.

PARSIDUODA grosernė ir buči
nė. Ger*j lietuvių apgyventoj vieto
je. Pardavimo priežastis — apleidžia 
miestą.

3856 S. Sacramento Avė.
Kampas 39-os gatvės.

PARSIDUODA geras saliunas ir la
bai geroj vietoj, sena vieta, apgyven
ta lietuviais. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas 
Pažymėdami No. 175.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus, yra trys alės, kur’boles ridina, 
naujai ištaisytas. Parsiduoda iš prie
žasties moteries nesveikatos. Kas my
lit tokį biznį atsišaukit.

2301 W. 50th St.
Cor. Oakley Avė.

PARSIDUODA saliunas labai geroj 
vietoj ir labai pigiai. Priežastis par
davimo nesutikimas partnerių.

Atsišaukite:
558 W. 37 St. 
Chicago, III.

NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, štoru ir 
garadžiu 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.

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

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

Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda muro kampinis na

mas ant 35-os gatvės. Labai ge
ra vieta dėl biznio; renda j mė
nesi $300. Trumpame laike turi 
būt parduotas ant lengvų išlygų 
su mažu jmokėjimu. Atsišaukite

JOHN JANUŠKA, 
3131 Archer Avė.,

Tel.: McKinley 8905
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A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE 
^uropean American Bureao

Siančla Pinigas. Pardaoda 
4, Laivakortes. 
NOTARU Ui A8

809 West 35th St, Chicago, Iii, 
Kampas Halated St.

Telephone Boulevard 911 komandierium, , Įeit. 
B. C. McDuffle, trįs jūreiviai 
susirgo pneumonija po keturių 
dienų bereikalingo 

j su ežero rūsčiomis
be j ieškant trijų laivyno avia- 

. torių, kurie prapuolė nuo 
Great Lakęs stoties pereitą se- 
redą. Vakar jų laivynas išplau
kė Sheboygan, Wis. porte ir 
Įeit. McDuffle su trimis jūrei
viais tuojaus tapo nugabenti 
jurininkų ligoninėn.

Chicagos Lietuvių draug. Sav..Pa
šalpos nariai kurie norite mokintis 
aritmetikos ir lietuvių kalbos malo
nėkite atsilankyti į Association House 
2150 North Avė., kamb. 3. Aritmeti
kos lekcijos yra nedaliomis 9 iki 11 
vai. ryte> lietuvių kalbos lekcijos — 
panedėliais nuo 7:30 iki 9:30 v. vak.

— X Shaikus.

REIKIA DARBININKŲ

Pažino automobilium užmuštą 
/ berniuką.

Naujas
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

Berniukas, kuris buvo auto- 
mohiliaus užmuštas praeitą su- 
'batą prie West Chicago ir 
North Spaulding gatvių, dabar 
tapo pažintas per E<Iward 
Strauss, 10 metų berniuką, 
3117 Beach avė., kad užmušta
sis yra John S. Jacobson, 611 
N. Hoyne A venų e.

Laikė 92 vai. ir 45 min. Turės 
perbėgti kontinentą naujas 

trūky s.

Sakoma, kad greičiausiu tru
kiu, kokį tik Amerika yra ka
da nors mačiusi, vakar pasiro
dė Chicago, Mihvatikee & St. 
Paul kompanijos trūkis, kuris 
nuo 'šiandie jau važines tarp 
Chicagos ir San Francisco.

Siusi jungia n t su dviedešimts 
valandų New Yorko trukiais, 
dabar jau galima pervažiuoti 
kontinentą į 92 valandas ir 45 
minutas, pridedant vieną va-

Gerbiami N. Radavičius ir P. Tiškinas iš 
Rytinių Valstijų 

Pirmą Sykį Chicagoje 
— Laikys —

SVARBIAS PRAKALBAS
Lietuvos reikalais.

Panedėlyj, Lapkričio 15 d., 1920 m. 
šv. Antano Parap. Svetainėje 

Cirero, III.
— Ir — '

Utarninke, Lapkričio 16 d., 1920 m. 
šv. Jurgio Parap. svetainėje, 
32ro Place ir Aubum Avė.

Town of Lake. Susirinkimas S. A. 
L. ox-kareivių ‘įvyks utarninke, lapkr. 
16, 7:30 v. v. J. Ežerskio svetainėj 
4600 S. Paulina St. Visi nariai pri
valote atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

Lietuvių Darbininkų Tarybos cent- 
ralinis ir Chicagos komitetas, o taip 
pat ir visi kalbėtojai yra kviečiami 
susirinkti “Naujienų” Redakcijos kam
bariuose utarninke, lapkričio 16 d., 8 
vai. vakaro.

Roselando Liet. Darbininkų Svetai
nės Statymo B-vės visų šėrininkų su
sirinkimas bus seredoj, lapkr. 17 d., 
7:30 v. v., Strumilo svetainėj, 158 E. 
107th St. Yra labai svarbus reika
las Visi šėrininkai kviečiami būtinai 
atsilankyti susirinkimam Susirinki
me gali dalyvauti ir ne šėrininkai.

— Valdyba.

Brighton Park. — L. S. S. 174 kp‘ 
extra susirinkimas bus seredoj, lapkr. 
17 d.,7:30 v. v. A. Pociaus svet., 3824 
S. Kedzie Avė. Visi nariai atsilanky
kite. — Organizatorius.

Town of Lake. — Gimnastikos kle
sos Davis Suuhrc parke prasidėjo ir 
norintjs jas lankyti turi užsireglstruo 
ti dabar. Ketverge būna gimnasti
kos klesos nuo 3 iki 6 vai. dėl senes
niu vyrų. Moterų klesos būna pane- 
dėlio ir ketverge vakarais nuo 7 iki 
8:30. Muilas,, rankšluosčiai, maudy
nės parūpinama dykai.

‘Vaikų choras susirenka seredoj ir 
subatoj po piet svetainėj. Berniukai 
ir mergaitės turi tuojaus prisirašyti, 
kad galėjus dalyvauti šią žiemą sta
tomo] operetėj “Mother Goose”.

Town of Lake. — Siuvimo klesos 
Davis Sųuare parko svetainėj bus 
įsteigtos ir šią žiemą. Klesos bus 
kas pčtnyčią nuo 10 ryto iki 4 po piet. 
Norinčios mokintis siūti moterįs gali 
ateiti į klesą; jokios mokesties neima
ma. tik kiekviena turi atsinešti savo 
medžiagą siuvimui. Turinčios vaikus 
gali juos palikti parko kindergartene, 
kur jie bus tinkamai prižiūrėti.

Raj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU dukters Agės špelve- 
rikės arba Ages Pukeliukes. Apie 9 
metai atgal gyveno Chicago. o dabar 
nežinau kur. 
žinanti 
rašo:

Meldžiu atsiliepti arba 
ją pranešti ant sekančio ant-

Paul Pukel, 
847 W. 14th St.

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų prie iš

skirstymo skudurų. Taipgi patyrusio 
vyro kurie šiek tiek nusimano apie 
skudurus ir mokančio vartot elektros 
presą.

NEVVBERRY PAPER STOCK CO. 
1017-19 Nevvberry Avė.

RAKANDAI
Už STORAGE LfišAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

RE1KALAUJAMA 
tės patyrusios prie 
darbo.

Atsišaukite:
2107 W. 22-nd

lietu vai- 
krautuvės

st.
REIKIA moters mazgojimui ir čy- 

styjimųi keturis pusdienius į savaitę.
Atsišaukite:

J. STERN, 
5747 S. Green St. 
Tel.: Normai 5208.

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

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

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

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

PARSIDUODA įrengta 80 akerių 
Wisconsin valstijoj farma: žemė smil
ties, molis; 30 akerių pridedant, ga
nykloms ir Senui — pilnai visko yra. 
Užmokėt cash arba išmainysiu.

Atsišaukite:
38 S. Dearbom St., 

Room 1026

BARGENAS
Parsiduoda 6 kambarių name

lis __ 2 lotai: — 3017 W/ 38 St. 
Atsišaukite 2711 S. Kamensky 
Avė. Tel.: La\vdale 988.

MOKYKLOS

MA5TER
'5Y5TCM

REIKIA DARBININKŲ IŠVAŽIUOJU IŠ MIESTO.

VYRŲ
REIKIA patyrusio lietuvio 

pardavėjo — tik ant komišin.
Atsišaukite:

BISCrfOFF & CO.,
2-ros lubos

Marshall Theatre Bldg.
22 ir Marshall Blvd.

stock

REIKIA apsukraus lietuvio agento 
j didelę Life Insurance Company. Tu
ri gyventi lietuviškoj kolonijoj. Pik
tas komišinas. Atsišaukite bile dieną 
tarpe 8:30 ir 9.

1022 First National Bank Bldg.
Klauskit pono 

ZITZMAN

REIKALAUJAMA agentų pardavi
nėjimui Serų — patyrusiu ir ne. La
bai didelis komišinas. Nepatyrę agen
tai mokinami. Atsišaukite:

L. M. BOCII AND CO.
Investment Sccurities

108 La Šalie St.. Room 615 
Klausdami A. M. MOLL 

Valandos nuo 10 ryto iki 4 po piet.

REIKIA janitoriaus, pavienio 
vyro. Atsišaukite: 

6226 Harper Avė.
Palaukit skiepe

REIKIA vyrų prie žirklių į 
geležies atmatų kiemą.
ALTON 1RON & METAL CO., 

2122 Loomis St.

REIKIA patyrusio j grosernę 
lietuvio.

Atsišaukite:
2030 So. Halsted St.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
rius 4 kambarių rakandus, visns 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu u|į 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide- 
io 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.

Vyrų ir iviuverų nuvy 
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.

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

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

PARSIDUODA rakandai nauji gra
žus, trumpame laike, iš priežasties 
susidėjom dvi šeimynos į bizniavą na
mą. Meldžiu ateit, matyti mane vi
durdienyj 7:30 vakare

837 W. 33rd St. 3 lubos 
Chicago, III.

RAKANDAI
Mes turime ant rankų mažai su
gadintų kaurų vertės nuo $75.00 
iki $100, kuriuos mes parduosi
me visai pigiai; taipgi keletą se
klyčios setų, kurie yra nepapras-
tu pirkiniu nuo $150 iki $200 ku- j 

' riuos mes atiduosime už $85.00.
Taipgi lovoms springsų, matrasų 
daug pigiau nei kad rinkos kaina 
CONSUMERS FURNITURE CO. Ine.

729 West 18th St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 j 
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, 
105 So. Wells St


