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True translation filed with the post-tnastcr at Chicago, III., Oct. 29, 1920 as required by the act of Oct. 6, 1917

Tautu Lyga nutarė plebiscitą
Lenkai varo Lietuvius iš 

Vilniaus

True translation filed with the post- 
mastev at Chicago, 111., Oct. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija labai pyksta 
ant Anglijos.

VisiChicagos Lietuviai! “Nepolitinis” kabinetas 
Švedijoje.

Rengia Vilniuje žydų skerdynes

Darys plebiscitą visu Lietuvos parubežiu
Lenkai skerdžia 
žydus Vilniuje.

šimtai žydų liko išskersti žeL 1 
gowskio kareivių. Deportuoja 

lietuvius.

LONDONAS, spalių 28. — 
Post korespondentas šiandie 
praneša iš Rygos, kad gen. Žel- 
govvskio lenkų kareiviai po 
užėmimui 
Vilniaus i 
žydų. /

Lenkų grobikai 
portavo iš miesto 
kiniais lietuvius.

kareiviai
Lietuvos sostinės 
?rdė kelis šimtus

ta ipjau de- 
keliais trau-

. True translation filed with the post

as required by the act of Oct. 6, 1917 Į

Padarys Vilniuje 
plebiscitą.

limo stovis, bet sako, kad nėra 
visuotino sukilimo prieš sovie
tus. Tvirtinama, kad talkininkų 
agentai bandė padaryti provo
kaciją, pienuodami pradėti ter- 
rorizmą.

COPENHAGEN, spalių 27.— 
Specialė žinia iš Helsingforso 
sako, kad prezidentas nepap
rastojo pildomojo komiteto 
(črezivičaikos) Dzeržinskis, ta
po paskirtas vyriausiuoju ko
manduotoji! visų kareivių Mas
kvos distrikte. Dzeržinski yra 
žinomas, kaipo brutališkiausias 
iš visų sovietų vadovų. Jis su- 
organizavd raudonąjį terrorą 
ir yra kaltas už labai daug nu
žudymų. Tas faktas, kad jis 
tapo pastatytas kariuomenės

maste r at Chicago, lll., Oct. 29, 1920 vadovu, parodo, jog padėtis yra
rusti.

Tautų lyga nutarė padaryti ple
biscitą visoj lenkų ir lietuvių 

ginčijamo] teritorijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Petrogrado muzejus 
parduotas?

Rūstauja, .kam Anglija atmetė 
vieną skirsnį sutartyj su 

Vokietija.

PARYŽIUS, spalių 28. — 
Anglijos paskiausioji koncesi
ja Vokietijai, permainant Ver- 
sailles taikos sutartį, skaitoma i 
Paryžiuje kaipo didžiausis ’ 
smūgis Francijos ir Anglijos 

; santikiams.
j labai pasipiktinusi. Esą visas

Visi, be skirtumo savo pažvalgų, be skirtu
mo savo sriovinių ir politinių šalininkybių, visos 
draugijos ir organizacijos — dalyvaukite nedė
lioki, spalio 31 dieną milžiniškoj Chicagos ir aoie- 
linkės Lietuviij demonstracijoje, kad pareiškus 
pasauliui savo protestą prieš nepasotinamus 
Lenkų imperialistus, puolančius musų gimtąjį 
kraštą, Lietuvą, ir besikėsinančius ją sau pa
vergti.

Visi, iki vienam, stokite galingon protesto
Francija tuo yra prieš Lietuvos nevidonus demonstracijon!
pastarųjų kelių , llž|)U()linias ant Franci jos kon-iktino darbas h- ... ... . __ ...

Nors ir ekspertai sėdi ministe
rijoj, bet nedaug iš jos 

tesi tik ima.

STOKHOLM, spalių 28. — 
Po didelio vargo j ieškant kas 
suliktų priimti finansų minis- 
terio porfelį, pagalios tapo pas
kelbta, kad naujasis Švedijos 
ministerių kabinetas tajx) su- 

Premieru yra baro- 
Deger, o užrubežinių 
ministerių — grafas 

Kitais ministeriais 
vadovavę įvai-

Anglijos anglių 
kasių streikas 

sutaikintas.
Bet streikas dar 

nesibaigia.

nas Louis
Dar patįs angliakasiai) turės nu
balsuoti priėmimą valdžios siū

lomų sąlygų.

BRUSSEL1S, spalių 28. — 
Tautų lygos taryba šiandie už
baigė savo posėdžius Brusselyj.

Taryba nusprendė Danzigo 
klausimą pavesti visuotinam 
lygos susirinkimui, kuris įvyks 
Genevoje, šveiarijoje, sekamą 
mėnesį, nes lenkai vis dar ne
gali susitaikinti, kad Danzigas 
pasiliktų laisvu miestu (jie no
ri Danzigą pasisavinti sau).

Taryba taipjau padarė kitą 
svarbų nutarimą, nuspręsdama 
padaryti plebiscitą visoj ginči
jamo] teritorijoj tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Į tą teritoriją 
įeina taipjau vyriausios tarybos 
gruodyj, 1919 m. nustatytoji

LONDONAS, spalių 28. — 
Pasak sovietų agento Krasino 
draugų, labai brangios dailės 
kolekcijos Ermitažo muzejuje, 
Paryžiuje, tapo parduotos Lon- 

Idono ir Paryžiaus kolekto
riams. Tose kolekcijose yra 
Rembranto, Van Dyke, Gain- 
barougho ir Romne piešiniai, 
verti daugiau kaip miliono do-

Nuteisė kalėjiman

linija.
Anglijos atstovas, A. J. Bal- 

four, uždarant posėdžius pa
reiškė, kad dar keturios didelės 
valstybės, kurios dar nėra na-

8Q-
(Reiškia tautų lyga nutarė 

padaryti Vilniuje ir visame 
Lietuvos-Lenkijos parubežyje 

plebiscitą. Bet kaip ji tai įvy- 
kinskins, neišvarydama gen. 
Želgorvvskio grobikų.kurie jau

tuvius iš Vilniaus? Ir ar lenkai 
pildys plebiscito nutarimus?)

True translation filed with the post- 
master at Chicago, ‘III., Oct. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Maskvoje karo stovis.
ja Dzeržinskis, sako Kauno 

žinia.

LONDONAS, spalių 2$. — 
Paskilbusi sufragistė Sylvia 
Pankburst, kuri tapo areštuota 
spalių 19 d., neva už bandymą 
sukelti laivyne maištą, išleidi- 
nėjant Workers* Dreadnought, 
šiandie tapo nuteista šešiems 
mėnesiams kalėjiman.

(Sylvia Pankburst, kaip ir 
jos motina, pirmiau buvo ka
ringa sufragistė ir pridarė Ang
lijoje nemažai triukšmo. Ji už 
tą kelis sykius sėdėjo kalėjime 
ir ten nuolatos skelbdavo bado 
streikus iki jos nepaliuosuoda- 
vo. Po karo ji patapo komunis
te. Valdžia paskelbė buk jos lai
škus Leninui, kurių viename 
ji sako: “Aš tikiuos gauti 6 
mėn. kalėjimo. Aš svarščiau 
apie bado streiką, bet aš ma
nau, kad tas ginklas liko su
naikintas, kadangi valdžia leid
žia streikuojantiems badu ai
riams mirti.” Kitame ji sakan
ti: “Padėtis yra labai opi; dar 
neprisirengę revoliucijai.”)

savaičių susitaikimo darbas Ii 
kęs sunaikintas.

šiame dalyke Francijos val
džia dar turi dvi viltis. Būtent, 
kad Anglijos publika ir jnirla- 
mentas atmes Anglijos valdžios 
aktą, arba, kad ambasadorių 
taryba, kuriai dalykas pavesta, 
pripažins, kad sutartis suriša 
kaip Vclkietija, taip ir talkinin
kus ir kad vienas pasirašiusių
jų negali atmesti svarbaus skir
snio be sutikimo kitų. Jei tai 
neišsipildys, Francijos diplo
matai, beabejonės, atsimokės 
prie pirmosios progos ir santy
kiai tarp tų dviejų šalių pasida
rys nekokie.

Incidentas, kaip čia sprend
žiama, yra sekamas: 10 dienų 
atgal Anglijos valdžia, be pra
nešimo ar pasitarimo su talki
ninkais, pranešė Vokietijos val
džiai, kad Anglija panaikina vi
sas savo teises, kokias suteikia 
18 paragrafas 2 priedas sutar
ties apie atlyginimus. Tas pa
ragrafas parėdo, kad jei Vokie
tija savanoriai atsiliks su atly
ginimų mokestimis talkinin
kams, nepaipildant jokio karo 
akto, talkininkai gal užgriebi vi 
sus jų teritorijoj esančius vo
kiečių lavoms ir griebtis kitų 
reikalingų ekonominių priemo
nių prieš Vokietiją.

Anglija atmesdama šį skirs
nį paaiškino, kad jis trukdo at
sinaujinimui pirklybinių ryšių, 
kadangi Vokietijos pirkliai, bi
jodamies užgriebimų jų tavbrų, 
vengia naudoti Anglijos laivus 
ir vilkina su atsteigimu 
agentūrų Anglijoje.

Francija tvirtina, kad dvi 
bausmės paliečia tik tada, jei 
Vokietija savanoriai nemokėtų 
atlyginimų. Viena tų bausmių 
yra talkininkų kareivių okupa
cija Reino žemių, kuri irgi pa
sidarė ^beverto delei Wilsono 
nuosprendžio, kad tos žemės 
turi būti valdomos centralinės 
Vokietijos valdžios. Kita gi 
bausmė yra ekonominis skir

snis, kurį dabar panaikino

sulinio agento Hamburge yra 
netiesioginiai priskaitomas 
šiam Anglijos žingsniui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 29, 1920 
as required by tho act of Oct. 6, 1917

Vokietija turi atiduoti 
daug laivų.

PARYŽIUS, spalių 28. — At
lyginimų komisija šiandie nu
tarė, kad Vokietija turi prista
tyti talkininkams 275,(MM) tonų 
įtąlpos laivų, atlyginimui už 
paskandinimą Vokietijos 
vyno Scapa FlovM uoste.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Chiniečiai kau jasi 
su Rusais.

PEKINAS, sjNilių 27. — Ne
žinomos rusų spėkos iš 2,(MM) 
kareivių, apsigin/klavulsių arti
lerija, užpuolė i miestą Urga, 
Mongolijoj, sako chiniečių ofi- 
cialis pranešimas. Chiniečių 
garnizonas iš 1,200 kareivių 
juos atmušė, netekdamas 300 
kareivių. Rusai pasitraukė 20 
mylių, bet tapo pavyti ir dabar 
antras mušis siaučia.

Užmuštas lietuvis?

savo

GHICAGO. — Vakar šv. Ber
nardo ligonini tyje pasimirė 
Antanas Cepilis (lietuvis?), 
4456 S. Honore St., bučeris. Jį 
sužeidė užvakar,* kada auto
mobilius, kuriuo jis važiavo, at
simušė į stulpą. Automobiliaus 
savininkas irgi sužeistas.
Maskvos garnizonu komanduo-

Triuškins Unijas
-------------------------- F

Kovos su unijomis už
darymu dirbtuvių.

Šimtai tūkstančių darbininkų 
bus išmesta iš darbo, kad sut

riuškinus unijas.

PHILADEiLPHIA, Pa., spalių 
28. — Philadelpbia Textile Ma- 
nufacturers* Association vy
riausias direktorius .1. L. Ben
ton šiandie paskelbė, kad fab
rikantai yra pasiryžę “pasiliuo- 
suoti nuo radikalio unionizmo” 
ir “netikusių” darbininkų. Kad 
sutriuškinus darbininkų unijas, 
audnienų fabrikantai yra pasi
ryžę pašalinti iš darbo šimtus 
tūkstančių darbininkų ir jau 
daug darbininkų yra pašalinę. 
Benton apie tai sako:

“Tarp 110,000 ir 125,000 
darbininkų Pbiladelpbijos aud- 
ihenų dirbtuvėse atsidurs be 
darbo šią žiemą, jei nedabos 
savo žingsnių. Apie 40,000 dar
bininkų jau liko pašalinta iš 
darbo.”

Benton betgi drįsta tvirtinti, 
kad tai nesanti kova su unijo
mis, o tik su “radilkalinėmis” 
unijomis. O radikalė unija 
jiems yra kiekviena unija, kuri 
kovoja už pagerinimą savo na
riu būvio. Jis sako:

“Audmenų fabrikantai nėra 
priešingi unijoms. Bet jie 
priešingi radikaliesiems vado
vams ir rengiasi su jais grum
tis.” Grumtis su vadovais išme
tant šimtus tūkstančių darbi
ninkų iš darbo!

Harold Breadsley, preziden-

Wrangel. 
yra ekspertai, 
riais departamentais,

Švedijos laikraščiai daug 
vietos pašvenč.a spėliojimams 
kaip ilgai tas “ekspertų” kabi
netas įstengs pasilaikyti. Kon- 
servatyvai pranašauja jam i 
gyvenimą, bet ] 
elementai tam nelabai 
Prieš kabinetą stovi 
darbas, nes nė viena 
neturi reikiamos 
parlamente ir gal dar labai neg- tinti patįs angliakasiai visuoti- 
reit galima bus sudaryti grynai nu balsavimu. Balsav.'mas už 
parlamentinį kabinetą. Todėl priėmimą ar atmetimą naujųjų 
daugelis nesitiki, kad šis “ne
politinis” kabinetas įstengs suš
velninti partijų kovą ir tuo pa- 
silaikti savo vietoje.

Apie trečdalis naujųjų minis
terių yra jau buvę ministerijoj, 
o kiti yra įtekmėje kitų kokių 
frakcijų. Pagalios, nors tie ek
spertai ir parodė gabumą vedi-į 
me savo depardamentų, vienoje 
ministerijoje turi y būti bend
ras susitarimas veikime. Ar jie 
įstengs tai padaryti? Todėl nau
josios valdžios paskelbimo sa-1 rugsėjo mėn. iškasimą ir jeigu 
vo politikos, be kurio ji negali produkcija nepasieks tos augš- 
pasilaikyti savo vietoje, laukia
ma su didele dome.

Švedijos industrinis gyveni
mas yra paįręs dėlei netikusių 
įstatymų apie darbą ir augštų 
mokesčių. Reikalinga todėl di
delio atsargumo priimant nau
jus įstatymus. Čia tai1 ir turės 
parodyti visus savo gabumus 
tas “ekspertų” kabinetas.

LONDONAS, spalių 28. — 
Šiandie oficialiai paskelbta, 
kad dvi savaites besi tęsiąs ge
neralinis Anglijos angliakasių 
streikas pagalios tapo sutaikin
tas. Kaip angliakasiai, taip ir 

i ilga ' kasyklų savininkai priėmė val- 
pažangesnieji i (,žios pasiūlytas sąlygas ir už

tiki. ,)al8č derybas.
sunkus
partija i kas dar pesibaigia, kadangi pri- 

didžiumos ' imtąsias sąlygas turės pa t vi r-

Bet pats angliakasių strei-

sąlygų bus padarytas tuojaus.
Sulig susitaikimo sąlygomis, 

' angliakasiams virš 18 m. am
žiaus alga pakeliama 2 šilin
gais į dieną. Jaunesniems dar- 
b ninkams alga pakeliama ly
gioj proporcijoj. Ta algų skalė 
veiks iki nebus įsteigta nuolati
nė algų komisija. Bet užtai ang
liakasiai turės stengtis padidin-

m u produkcijos bus nustatoma 
ateityje alga: pamatau imama

Bijosi organizuotų 
darbininkų globos.

Paveda Y. M. C. A. globoti 
vykstančiais immigrantais.

at

LON DONAS, spalių 28. — 
Žinios iš Kauno sako, kad ap
gulimo stovis tapo paskelbtas 
Maskvoje. Sakoma, kad ten 

kontr-revoliucija. Ter- 
organizatorius Dzer- 

(lenkas) yra 
komanduoto]u

27 sukilėliai sušaudyti

roristų
vyriau- 
bolševi-Šluoju

kų spėkų Maskvoje.
Herald gautoji žinia

žįsta, kad yra paskelbtas apgu- šalyje tapo įvesta cenzūra.
pri pa

Prancūzai aiškina, kad Angli
ja galbūt nedalyvaus jokiame 
vertime Vokietiją mokėti. To
dėl Anglijos aktas skaitomas 
atviru paskatinimu Vokietijai 
atsisakyti mokėti.

Taipjau nurodoma, kad jei 
Anglija atmes tą skirsnį o ki
ti talkininkai to nepadarys, 
viena Anglija patrauks visą 
Vokietijos pirklybą ir ji atsi
durs patogioje! pozicijoje. To
dėl prieš Franciją stovi klausi
mas arba irgi atemsti tą skirs
nį, arba pamatyti, kaip viena 
Anglija pasigaus Vokietijos 
pirklybą.

Labai piktinamąsi tuo faktu, 
kad apie tą labai svarbų nutari
mą Franci jos valdžiai buvo

Apkaltino lietuvius.
CHICAGO. — Du lietuviai. 

Jonas Jasinskas ir I. Juodis 
(pastarasis iš Herrin, III.) va
kar tapo apkaltinti peržengime 
špionažo įstatymų. Prie kalti
nimo nelojališkumo, juos taip
gi apkaltinta vartojime nepa
dorios kalbos neva jų išspaus
dintose ir platinamose brošiū
rose.

Valdžia sakosi norinti juos 
pirmiau nuteisti kalėjiman ir 
kada jie atsėdėsią savo laiką, 
deportuoti juos.

rikto tarybos, pareiškė, kad 
visi Bentono kaltinimai yra 
niekas daugiau, kaip noras 
sutriuškinti darbininkų! unijas 
ir “propaganda, kad išgavus 

.neonines dirbtuves” (open

Meksikai gresia gene
ralinis streikas.

BURNOS AIRES, spalių\27.— 
Pasak čia gautų žinių, Bolivi
jos (Pietinėj Amerikoj) ištiko 
trumpas, bet nesėkmingas su
kilimas. Valdžia tuojaus už
gniaužė sukilimą ir 27 to suki
limo vadovus sušaudė. Visoje' pranešta tik už 8 dienų po pra

nešimui Berlinui. Net minios

.............. , _____.JJI..I III I "H '

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 28 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant įų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

........... $3.47 
.......... $0.34 
frankų 14.85 

$13.70 
$2.50 

į 15.75 
26.75 
$1.45 
$0.36 

$30.30 
$18.65 

$6.83 
$19.45

$1.45

MEXICO CITY, spalių 28.
Iš visur ateina žinios apie ruš- 
čią darbo padėtį Meksikoje. 
Laikraščiai yra pesimistiški ir 
sako, kad visoje šalyje gali kil
ti generalinis darbininkų strei
kas.

Nušovė savo merginą.

Amerikos 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 ........... 1
Norvegų 100 kronų ........... I
šveicarų 100 frankų ...........
švedų 100 kronų I............... :
Vokiečių 100 markių ...........

NEW YORK, spalių 28. — 
Pirm kelių menesių New 
Yorko organizuotieji darbinin
kai pradėjo tartis apie globoji
mą atvykstančiais ateiviais dar
bininkais, parūpinti jiems dar
bą, prižiūrėti, kad juos niekas 
neišnaudotų ir rūpintis, kad 
jie tuojaus įsirašytų j unijas, 
kad tų ateivių kapitalistai ne
galėtų! panaudoti nupiginimui 
algų ar pabloginimui darbo są 
lygų. Šiandie gi im migracijos 
komisionierius Fredrick A. 
Wallis paskelbė, kad jis ką tik 
dabar sužinojęs, jog “1. W. W. 
ir (kitos radikales darbininkų 
organizacijos bandys pasiekti 
immigrantus darbininkus tubj 
jiems atvykus į Jungt. Valsti
jas” ir kad todėl jis, Wallis, 
kad apsaugojus immigrantus 
nuo tokių organizacijų “išnau
dojimo,” padarė kontraktą su

Assn.,
DUBUQUE, la., spalių 28.

Irene Grimme paliepė savo my-jYoung Men’s Cbristian 
limąjam Charles Christman, su kuriai ir pavesta globoti atei- 
kuriuo ji susibarė, apleisti jos' vinis, kad kaip nors prie tų 
automobilių. Vieton to jis išsit- ateivių, neprieitų organizuotie- 
rauke revolverį ir paleido į ją ji darbininkai. Ta associacija 
tris šūvius, užmušdamas ją ant turėsianti ateivius nuvesti į 
vietos. Paskui ir pats nusišovė.1 namus New Yorko, o kitur va-

SKAITYKIT IR PLATTNKIT
“NAUJIENOS”

žiuojančius palydėti iki trauki
niui ir žinoma, apteikti 
kitokiais “patarimais.”

juos

tumos, alga bus sumažinta 6 
penais,' o jeigu viršis — bus pa
kelta dar 6 penais.

Angliasakių sekretorius ,Hod- 
ges pasakė f

“Mes gavome iš valdžios są
lygas, kurias pildomasis komi
tetas paduoda nubalsavimui vi
sų narių. Pildomasis komitetas 
rekomenduoja priimti jas kai
po laiknę priemonę, iki nebus 
įsteigta nacioniAinė algų tary

Nors valdžia ir susitaikė su 
angliakasiais, bet ji vistiek kar- 

j tu varė per parlamentą savo 
i biliii, suteikianti valdžiai ne-

Tas bilius, nežiūrint didelės 
darbi ečių ir liberalų opozicijos, 
tapo priimtas šiandie trečiame 
skaityme 238 balsais prieš 58. 
Betgi valdžia turėjo padaryt di
delių nusileidimų darbiečiams. 
išbraukti tūlus skirsnius, o prie 
kitų duoti pataisymus, 
negu į i įstengė tą bilių

pirm 
perva-

parė-Kaip pataisytas bilius 
do, valdžia negalės panaudoti 
prieš darbininkus verstino karei 
viavimo ar industrinės kons- 
kripcajos ar skaityti prasižen
gimu dalyvavimą streike ir 
kalbinime kitų žmonių prisidė
ti prie streiko.

Šiandien

vak. LSS. 174-ta kuopa 
rengia dideles prakalbas

39 PI. ir Kcdzie avė. Kal
bės adv. K. G u gi s ir P. 
Dubickas. Visus kviečiame 
atsilankyti.

—Komitetas.



Kainos Visų Siutų ir Overkotų Numuštos
Mes numažinome kainas nuo kelnių,

siutų ir overkotų ir kiekvieno dvejųTrinty k J karo (Auchor) VaizbaženklĮ

kelnių siutų visoje krautuvės, pasių
Severa’s

Ledsyl$40.00 siutas ir overkotas už $30.00

$50.00 siutas ir overkotas ųž $40.00

$60.00 siutas ir overkotas už $50-00

mušimas, kas reįškia didelius mums nuosto

liūs, ir atsižvelgiant apystovių ir dabartinio

Atdara Utarninkų Atdara nedėldieniais

vakarais

1800—1808 Blue Island Avė

SPECIALIS PIRKIMAS IR PARDAVIMAS

Nauju Rudeniniu Orėsiu prisidėti prie savo d iv i
pakelio

rų ir merginų

antras 
floras

(pirtni&u žinoma kaipo Severos Gyduolė 
nuo Inkstu ir Kepenų), per ketures de- 
flmt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai taisl žvaires ligas inkitu ir pūsles. 
Tūkstančiai ligoniu paslnaudol ir paliks 
•velki, vartojant tuos vaistus. Dvi mleraa, 
75 centai Ir $1.25. Kožnol aptiekei.

seklyčioms 
Keikia ma- 
apkainavuą

Liberty

Šisai yra “bona fide” ir tikras kainų nu

Kana 7b
Par- 

Neimkit 
Tėmykit,

oro, ir kad turime daugybę tavoro ant rankų

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

Tol.: Boulevard 9244

Šiame dresių parinkime talpinasi viso 
kių madų: išėjimui ant gatvės, biznyj ii 
po pietų dėvėjimui, 
satin

PARK, atvažiuos

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Subatos vakare, Spalio 30 d., 1920 m. 
Mildos Svetainėje

ant Halsted Str., tarpe 31 ir 32 gatvių 
Pradžia 7-tą valandą vakare

Kviečiame visus be skirtumo, kaip jau
nus, taip ir sgnus ant šio musų iškilmingo 
yakaro. Šitas vakaras yra labai svarbus,

tricotinių, serge ir
Gražiausio išdirbimo ir kraštų pa- 

marginimo, taip-gi apvadžiojimai pagal 
tinkamumą. Populiariškas pasirinkimas 
ilgų jakučių mados atstoja puikiausiai, 
šios drosės parsiduoda daug žemiau negu 
tikra jų kaina, kadangi pirkome už dide
lį kainos numažinimą. Mieros, dėl mote- 

pecialiai už

nes bus paminėjimas Simano Daukanto 
gimimo dieną. Taigi, visi kviečiami kaip 
draugijos, taip ir kliubai ir pavieniai at
silankyti, o mes atsilankiusius svečius 
kuogeriausia užganėdinsime. Įžanga vi
sai pigi.

Kviečia Simano Daukanto Dr-ja.

ant dugno kiekvieno pakelio. 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, III. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

Nedelioje, Spalio 31, 1920 
KAS GYVAS, LIETUVYS, DALYVAUJA!

tarp Morgan ir Halsted

__________ Prasidės 1-mą vai, po pietų_________  
Maršayimas nuo šv. Pranciškaus lietuvių parapijos 
Užprašom ex-kareivius su uniformoms ir visas apie 
linkės draugystes. Kaip: West Hammond, taip ii 
East Chicago ir pavienius dalyvauti minėtoje De 
monstracijoje. METINIS BALIUS

Turim už garbę pranešti visuomenei, kad v
CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠALPOS KLIUBAS

Rengia puikų metinį balių,
Subatoj, Spalio (Oct.) 30,, 1920, Liberty Hali svetainėje, 

3000 So. Union Avė., kampas 30th St.
Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 35c ypatai

Visus užkviečiame jaunus ir senus atsilankyti ant musų baliaus.
. Kviečia KOMITETAS.

UTENA.
Utenos apskrities milicijos va

das K. Bajoras pradėjo konfis
kuoti arklius nuo «pckuliantų 
arba arklių pirklių; tie arkliai 
nepasilieka valdiškiems reika
lams, bet tik dėl dvarų žemės 
apdirbimo. Milicijos vadas Ba
joras konfiskuotus arklius ati
davė dvarponiui Balsevičiui ir 
dvarponiui Areibuševui, o bied- 
ni žemdirbiai neturėdami kuom 
žemes dirbti negali prisiprašyti 
nė pūrui rugių pasisėti.

Vyžonių vyresnysis milicinin
kas sugavo degtindarius su bra
voru ir su protokolais pristatė 
Utenos apskrities milicijos va
dui. Milicijos vadask-ant vyres
niojo milicininko visai kreivai 
pažiurėjo sakydamas: delko ne 
atvežtai degtines, o tik brava- 
rą ir ištyrinėjęs tuos,degtinda
rius paliuosavo, o vyresnįjį mi
licininką už suėmimą bravaro 
pervedė iš vyresniojo ant jau
nesniojo, kam milicininkas su
laikė degtinės varymą, bet ne
vežė vadui išgert. GirtuoUio 
Baforo tikrus darbus nurody
siu: būdamas prisigėręs įėjo į 
štabą ir suriko visiems milici- 
jantam: balnokite arklius! jis 
pats sėda ant arklio, nujojo į 
stotį antroj valandoj nakties ir 
sustatęs visus važiuojančius 
traukiniu į eilę, sakydamas: 
parodykite dokumentus, rankoj 
turėjo brauningą, žmonės nusi
gandę sustojo į eiles; atskyręs 
iš tos partijos visus žydelius 
atsivarė į Utenos kalėjimą, ne
žili ledamac ar turi leidimus, ar 
ne, atsivaręs išturėjo iki ryto ir 
tada ant kožno sulaikyto uždė
jo pabaudos kam 25 auksinus, 
kam 50 auks., neturėdamas ki
tokio išėjimo iš tokio darbo.

—[“S-d.”] ’

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

«■■■ <■ H ■ IArtistiški Paveikslai
Nuo g) ynų, .vyriškų ir moteriškų, 

figūrų; didumo 5^X8 colių; kaina 
$1.00 už 20; $4.00 už 100. Adresuoki
te šitaip: •

VENUS NOVELTY MARKET,
P. O. Bos 109, Cicero, III. Ar myli muziką?

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

ko pas juos nors pinigų broką n 
nevaro, — ima kokius duodi, 
niųjų, niekas laikraščių neskai
to - gyvena vien visokiais pa- 
skalais, kurių nesigaili kam jie 
rupi leisti. Visur Seimo atsto
vai darė pranešimus; įkiš mus, 
kur jų reiklų kuodaugiausia, 
kaip tyčia niekas nesirodo. Už 
(ai ir Imbrado valstiečiai Sei
mu nesidomi. Niekai]) negali 
įtaisyti pačiam Imbrade mo
kyklos (ligšiol dar jokios nebu
vo); žmones nieko nenori duo
ti, vis lukuriuoja kokių atmai
nų ir naujų įvykių. Valsčius 
užversta valdžios įsakymais, bet 
niekas jų nevykdo. Viršaitis, 
nors žmogus geras, bet miegalis 
ir apsileidėlis.

Atsiminkite ir apie Imbradą!
—[“S-d.”]

IMBRADO vai., Ežer. ap.
Valdžia1 pradėjo j ieškoti mo

kesčių už žemę po 12 auks. nuo 
dešimtinės — tuo tarpu pas 
žmones tų auksinų visaį nėra— 
vien rusų pinigai. IŠ to kilo 
didelis murmėjimas. Valdžia 
daug reikalauja, bet nieko ne
duoda. Pavyzdžiui už rekvizi
ciją nieko nemoka. Naujokai 
nenorams eina — dauguma jų 
slapstosi. Pas mus daugiau 
laukia lenkų arba bolševikų, sa-» 
Imbrado valsčius vienas tamsės

Silpni Inkštai
gali būti prežasčlu daug ligų, kurios apti* 
reikSta per skausmą etrlenu. iSblykkusią, 
psgeltenavoslg odą, sutinimu aplink tiesų, 
skaudinga ilaplnlmą ir patinimą akiniu 
voku. Kaip tik pajusi kad lokflui netvar
kų ne gaiSlnk laiko ir sauk

Darbininko Draugas

eor Dykai deimanto adata$35 ir 24 parinktiniai re-
z rekordai. Gražus dide-

lis Victrola, kaip nau- 
Jaa» vertas $185, už 
$35. Gvararituotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 

iį>. pigiai parduodama,
n jnvNttM q| Turime labai gražių
!wS I sulyg ^os dienos ra-

k I kandų
(parlor).

■y’ ap-—tyti, kad 
f II Priimami

Bonsai. Veltui prista
toma.

Ateikite ant musų didžiausio išpar
davimo.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago, 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

PRANEŠIMAS 
________________ šiuomi prane- 

šu savo drau-
£ < r, , I gams ir rčmė-
!' >•-’ I '' jains, kad per-

sikėliau j nau
ją vietą po 
Nr- 455s So- 

[ Mar^hfield av.
, Chicago. Tel.
ĮK jiiMI Yards 2511.

Atsilankę bu- 
užganč- 

dinti minkš- 
į tais gėrymais 

su pipirais.
Su godone PRANAS DALKUS.

Indiana Harbor, Indiana
DEMONSTRACIJA!

Prieš lenkų veržimąsi Lietuvon įvyks
Spalio-Oct, 31 d., 1920 m. 

Victori# Teatre 
3525 Cedar St.

- T. Pullman 5482

■pj AKUSERKA 
fIM*• shusho

Turiu patyrimą
C'|: \ k. moterų ligose; ru-

t 1 Pest*ngai prižiu-
riu ligonę ir kudi- 

laike ligos.
B*1 s 10929 S. State Str.

U Chicago, III.

Formacija Divizijų: ... ... , . , on , . .
Kolionijos susirenka savo vietose, kad pribūti Bridgeportan ne vėliau kaip 1:30 vai. po pietų.
Bendras maršavimas visų kolionijų į 7th Reginient Armory of 111., Wentworth Avė. ir 34ta 

gatvė, prasidės 33čia gatve, 2 vai. po pietų
Divizijos: »

KAREIVIAI, visi uniformose, susirinks MARK WH1TE SQUARE, ir maršuos Halsted iki 33-čios, 
33čia iki Wentworth, V(entworth iki Tth Regiment Armory. .

T0WN OF LAKE, susirinks ant 46tos ir Wood, maršuos iki I'hncrald Avė ir apsistos anc r.mcralu 
Avė., tarpe 33-čios ir 35tos gatvių. ......... .

BRIGHTON PARK, CLEARING, SUMMI TS, ARGO, MELROSE PARK IR MAT W00D: su
sirinks ant 44 ir S. Francigco Avė., maršuos iki Aubuin ir 30tos ir apsistos ant Aubunr Avė., taip 30tos 
ir 33čio Place.

WEST SIDE, susirinks ant 21os ir Oakley Av., ir maršuos iki Emerald Avė. ir 31os. Apsistos ant 
Emeraid Avė., taip Slmos ir 33čios.

NORTJI SIŲE, susirinks ant Wabansia ir Pau]ina, važiuos karais iki Halsted ir IStos, susieiliuos 
ant Union Avė., ir 17tos, ir ten susitarę su vietine divizija, maršuos iki 29tos ir Emerald Avė: Apsi
stos ant Emerald Avė., tarp 30tos ir Slmos.

UNION AVĖ. ir 18ta, susirinks toj vietoj ir maršuos iki Emerald Avė., ir apsistos tarp 29tos ir 
30tos ant Emerald Avė.

BRIDGEPORTAS, susieiliuos ant 33čios, 33čio PI., 32tro PI., 32ros gat.,
St., užimdamas taipgi Auburn Avė., ir Lime St., tarp 33čios ir 32ros

SOUTH CHICAGO, ATLANTIC, SOUTH ENG LEWOOD ir BRIGHTON 
Union Avė.' ir 35tos gatves, užims Union Avc., tarp 35tos ir 33čios gatvių.

PASTABA 1: Mažai kuri draugija dėvės savo ženklus; visi lietuviai gali 
zijų ir maršuoti

PASTABA II: PARAŠAI nešami divizijų, privalo būt švelnus, neužgaunanti jokios tautos nei 
žmonių. Visi lietuviai privalo užsilaikyti rimtai, kad neduot progos iššaukimui riaušių.

PASTABA III: Visų lietuvių namai privalo būt padabinti lietuvių ir Amerikos vėliavomis.
PASTABA IV: Maršalkos kolionijų, privalo Subatoj sudaryti bendrą programą su Gen. Maršal

kų, p. BARČUS, 4547 Hermitage Avė., Tel. Yards 145.
PASTABA V: Kiekvienos Divizijos maršalka,privalo priduoti Gen. Maršalkai surašą dalyvavusių 

draugijų, su antrašais jų sekretorių.

Susirinkimas Svetainėj, 7th Regiment Armory.
Svetainė bus atdara 2:30 vai. po pietų. Susirinkimas užsibaigs 7 vai. po pietų. Kas nesutilps 

svetainėj, sutilps ant 7th REGIMENT ARMOURY KIEMO. Žymus lietuviai ir amerikonai kalbės sve
tainėj ir taipgi lauke. '

GYVA LIETUVIŲ VĖLIAVA papuoš svetainės susirinkimą.

Kam Brangi Laisva Lietuva, Tegul Dalyvauja!
Vardan Komiteto iš 21, J. J. Hertmanavičius, Pirmininkas,

J. A. Mickeliunas, Raštininkas.

PAIN-EXPELLER
Vntzbaženklls uireg, S. V. Pat. Ofise.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
y ■ im»i w i»'»w "«

L. M. P. Kliubas ir draugija Adomo ir J ievos 
turės perstatymą

Nedėlioj, Spalio-Oct. 31 d., 1920 m.
M. Meldažio Svetainėj, 2242 W. 23rd Place 

a . Perstatymas l?us pirmų kartu lošiamas 
dviejų aktų drama, “Gims Tautos Genijus”.

Salės duris atsidarys 6 v. v. Lošimas prasidės 7 v.
Gerbiama publika malonėkit atsilankyti ir pa

matyti tą puikų perstatymą. Lošėjai iš Chicagos, 
Roseland ir kitur. Po teatrui, šokiai.

Režisierius ponia M. Dundulienė.
Kviečia KOMITETAS.

ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri
sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai plėtojančiųsių peršali
mo pavojų ir įvairių ligų. 
Vartok

ANOLA 
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių 
centai, taxus priskiriant 
duodama vaistinėse, 
bevertį substitu tą. 
kad butų šis parašas

21«Iškilmingas Apvaiščiojimas ir Balius
.......  ' ==—■■— SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS ............   —■

W. F. SEVERĄ C(L 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Severos Gyduoles i 
s ^mynios- sveika

•i.'C JjIS
r. y



Pėtnyčia, Spalio 29 d., 1920
.'J
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Tel. Monroe 2804
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Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli j>! Jie prašo jo 
(langiaus. Gaunamas visose vaistinyčiosc arba tiesiai iš laboratorijos.

Reikalauk pokelio su Bambino lėles paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbejų 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & CO., Bu»h Terminą! Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

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.

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo buteli

BAMBINO

Vilnonės Mataruos 
Žemiausios Kainos 

Turi būt išparduota 
$3.00 materija už $2.00 

4.00 
5.00 
6.00 
6.50 

, 7.00 
8.00 
9.00 

10.00
Pirk pats dėl save vilnonių

3.00
3.75
4.75
5.25
5.75
6.50
7.00
8.00
materijų dėl savo 

siutų ir overkautų. Tamista sutaupiusi $15.00 ir tu
rėsi geresnę drapanų ir geresnio išdirbimo.

Siųsk materijos savo giminėms į Europą. Jie 
reikalauja jų.

THEO. COHN W00LEN CO.
1441 Milwaukee Avė.

Atdara Nedėl. taipgi nuo 9:00 A. M. iki 1:00 P. M.

WAHL ELECTRIC CLIPERS 
Kaina $30.00

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

prisiųskit laišką, kad reikalaujate 
per C. O. D.

Peter P. Urban, 702 W. 31 St., Chicago, III.
mašinos, o mes prisiusime orderį

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

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

‘ ‘ ’ * , Nedėldieniais nuo

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Efekto* Korporacija Amerikoje

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

ISIS W. 471 h St. Tel. Bonlevard 1892. Chicago, IIL

Žydų balsas
NAUJIENOS, Chicago, UI

Del lietuvių protesto demon
stracijos prieš Lenkų 

imperialistus.
Ragina žydus prisidėti.

Del ruošiamos Chicagos lie
tuvių (lemonstraijos protestui; 
prieš Lenkų pasimoj imtis ant 
Lietuvos, vietos žydų dienraštis ' 
“Idišer Kurjer” išspausdino ši- i 
tokį redakcinį straipsnį:

“MES TURIME PADĖTI L1E-, 
TUVIAMS.

“Chicagos miesto lietuviai, 
ramus ir lojaliai žmonės, nors j 
jų čia yra daugiau kaip šimtas ( 
tūkstančių, ruošia nedėlioj, tai-, 
gi prieš pat rinkimus, milžiniš- 

I ką demonstraciją. Tos demon- 
I stracijos tikslas yra protestuo- 
■ ti prieš lenkų žiaurumus Lietu
voj, prieš lenkų imperialistų 
pasikėsinimus pagrobti Lietuvą 
ir Lietuvos kraštą prijungt prie 
Lenkijos.

“Chicagos lietuviai, kaip ir lie 
tuviai visose Jungtinėse Valsti
jose labai susirūpinę padėti sa
vo broliams gimtajame krašte, 
kad jie galėtų atsiginti nuo Len
kų jungo ir išlaikyti savo tau
tinę nepriklausomybę.

“Lietuviai turi tokios jau tei
sės patys savo likimą nuspręsti, 
kaip kad ir kitos Rytų Europos 
tautos, juo labiau, kad lietuviai 
lai vienintele Rytų Europoj 
tauta, kur savo tautinės nepri
klausomybės nesutepė imperia
listiniais siekimais. Lietuviai 

yra vienintelė Europoj tauta, 
kuri pilnai duoda žydams lygias 
teises, ir kuri su kitomis tauti
nėmis mažumomis elgiasi gra
žiai ir teisingai. Kuomet Len
kai darė visa, ką tik galėdami,

nimą Lenkijoj padarius visai 
nepakenčiamų, tai Lietuva darė 
visa, kad jos piliečių žydų gy
venimas Lietuvoj butų kiek ga
lint malonesnis. Lietuviai yra 
tiek-pat patriotingi žmonės kaip 
ir lenkai, bet tame skiriasi nuo 
lenkų tuo, kad jų, lietuvių, pa
triotizmas yra tyras, nepriru- 
tfęs šovinizmu. .Tie yra lojalus, 
išmintingi ir taikus žmonės, ir 
turi pilnos teisės naudotis savo 
tautine nepriklausomybe.

“Mes jau nekartų nurodinėjo- 
me, kaip svarbu yra ir mums, 
žydams, kad Lietuva butų ne
priklausoma valstybė, tat apie 
tai nėra reikalo čia daug kalbė
ti. Musų žmonių likimas Ry
tų Europoj, be abejo, ankščiai 
surištas su Lietuvos likimu. Jei
gu Lietuva butų sunaikinta ir 
žlugtų iš tarpo kitų žemės tau
tų, tai ir visų Rytų Eurpos žy
dų likimas butų paskandai nu
lemtas; o jei Lietuva išliks, tai 
ir Rytų Europos žydai bus iš
gelbėti. Kiekvienas inteligen-

ti, kaip neapsakomai svarbu 
yra ir mums, idant Lietuva bu
tų nepriklausoma savarankė 
valstybe.

“Gaila betgi, kad šioj šaly 
žydai kol-kas nesupranta, kad 
jeigu lietuviai ir žydai senojoj 
tėvynėj turi bendro reikalo, tai 
ir Amerikos žydai turėtų prie
dermės bendrai su lietuviais 
čia veikti prieš Lenkijos plėši
kus ir visokiais galimais budais 
padėti lietuviams pažadinti 

Amerikos žmones prieš lenkų 
imperializmų ir pogromų vieš
patavimų. Jeigu lietuviai orga 
nizuoja protesto demonstracijų 
prieš plėšikus lenkus, žydai tu
ri prisidėti prie tokios demon
stracijos. Bd to, tuksančiai Lie
tuvos žydų Chicagoj labai su
sirūpinę savo giminių gerove ir 
saugumu Lietuvoj. Jų reika
lai yra tie patys kaip ir lietuvių. 
Abeji turi todėl kovoti už bend
rų abiem reikalų — už gelbėji
mų savo brolių Lietuvoj. Tatai 
reikia būtinai, kad kilę iš Lie
tuvos Chicagos žydai veiktų iš
vien su Chicagos lietuviais, taip 
pat ir kitose kolonijose, ir da
lyvautų jų protestų demons
tracijose.

Lietuviai yra gerbiami žmo
nės, ir nors perdaug draugų 
jie gali neturėti, bet jie beveik 
neturi nei priešų, kadangi jie
priplaikųs, malonus ir ramus ševikai, nes Lietuvoj bolševikų

Didžiausis Metinis Pardavimas
TIK VIENĄ SYKI METUOSE 

Pasinaudokite šia nepaprasta proga

Or. A. P.. Blumenthal

uu

Kaip matote šiame paveiksle, yra setas susidedantis iš trijų šmotų; skūra ap
muštas. Pirmesnė kaina buvo $165.00, o dabar parduosime už...........25.00

KIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

„ Kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

m

Kundinas stalas, puikiausiai 
paliruotas — blizga — puiku 
pažiūrėti. Pirmesnė kaina bu
vo $64.80, o dabar parduosiu 
už $33.80

Pianai ir grojikliai pianai, ge- 
rausi Kauffmano išdirbystės, ap
dirbti iš Mahogany, aržuolo arba 
walnut. Pridedame 25 grojiklius 
volelius ir tris kartus nustatysim 
(tune) dykai.

-i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 ▼. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
▼ai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drezel 2880

Vaikams lovukės, kaina buvo 

$18.00, o dabar $*|4 5Q 
parduosime už....... "

t

Lovos. Kaina buvo $42.50, o 
dabar parduosime $33.50 
uz..............

„ . . i Gasinis pečius virimui ir kepi-Spnngsat. Kama buvo $23.- 1 muį va|giUj buvo ?7g>.

00, o dabar par- $18.751 00, o dabar par- $63.50 
duosime uz.......... . Į duosime uz........... .

DR. M. HERZMAN 
19 RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonaii

7TS

Angliniai pečiai, puikiai išrodo 

ir mažai anglies reikalauja; 

kaina buvo $85.50, o dabar 

parduosime už $59.75

Pečius minkštomis anglimis 
kūrenamas, su vėliausiais pa
gerinimais. Kai- $14.00 
nuoja ir augsciau.

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

3149 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

¥
Pečius kietomis anglimis kū
renamas. Gvarantuo- $76 
tas. Ir augsčiau.

Musų, krautuvėje yra didžiausias pasirinkimas reikmenų.
Kviečiame visus, kurie dar nesate apsipirkę, atsilankyti ir persitikrinti musų kainomis.
Musų krautuvė dabartės būna atdara kas vakaras iki 9 valandai.

Pawlowicz Furniture House
3224-26 South Halsted Street Telephone Drover 9757

t

Prašome visus atsilankyti tuojau ir naudotis musų metinių atpigintų išpardavimu.
■i

žmonės. Lenkai gali turėt dau
giau draugų ,bet jie turi ir dau
gybę priešų, ypač tarp tų, ku
rie Lenkijų pažįsta. Kad žy
dai nuolatos kėlė protestus prieš 
lenkų vykinamus pogromus, 
prieš lenkų žvėriškumų, visi an- 
tisemistai, visi reakcininkai, vi-

nėra, kuomet Lenkuose jų ištik- 
rųjų yra daugybe. Lenkai taip
jau negali kaltinti lietuvių, kad 
jie geistų sunaikinti Lenkijos 
nepriklausomybę, nes visa, ko 
lietuviai reikalauja, lai tik kad 
lenkai duotų jiems ramybės ir 
nesistengtų jų krašto sau pa-

U’hMf/niA/r NEGAUSI PIRKTI 
NAUJŲ AKIŲ 

Bet gali pagerint ty- 
foh 'S; r4 sveiką stovį. 
\Zl.7L? rJrC Vartok Murinę Akių 
lOUR Litu Gyduolę “ryte ir va

kare”. Užlaikyk akis čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygelės 
Akių Užlaikymo.

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

DR. S>. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

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

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos) nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

ro atstovai stengėsi menkos 
reikšmės tiems žydų protes
tams teduoti, arba jie kaltino 
žydus, kad buk jie esu bolševi
kai ir Lenkijos nevidonai. Lie
tuvių protesto demonstracija 
prieš Lenkų barbarybes turi 
būt įspūdinga ir duoti gerų vai
sių, nes kuomet mes visur tu
rime legionus priešų, lietuviai 
priešų neturi. Bendras lietu
vių ir žydų protestas, gerai su
rengtas ir tinkamai organizuo
tas padarys plataus ir gilaus įs
pūdžio ,j Amerikos visuomenę 
ir sukels joje teisingumo jaus
mų.

Lenkai jokiu budu negali 
prikišti lietuviams, kad jie bol-

sai nereikalauja.
“Lenkai savo interesais veda 

visur didelę propagandų ir in- 
trygas, bet lietuviai, kaipo tylus 
ir ramus žmonės, propaganda 
perdaug neužsiima ir todėl 
Amerikos žmones mažai težino 
apie Lietuvą ir jos kovas už 
savo laisvę.

“Ruošiamoji Chicagos lietu
vių demonstracija dau|g prisi
dės prie supažindinimo šios ša
lis žmonių su Lietuvos reikalu, 
padės sustabdyti ir galų pada
ryti Lenkų plėšimo ir imperia
lizmo politikai. Mes raginame 
Chicagos žydus dalyvauti lie
tuvių demonstracijoj, nes Lie
tuvos reikalas yra kartu ir mu

sų reikalas.”

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS
‘ LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 
CHICAGO.

Valandosi 9:80 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

; .„v.: ;<

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dcntistas—
8331 S. Halsted S t., Chicago, III.

Valandos:—

PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ..................................
čystos baltos žąsų sanitariškos

plunksnos svaras ....................  $1.89
Čysti balti žąsų puvai sv........... $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv...... $2.25

BECKS DEPARTMENT STORE
3828 So, Halsted St,

98c

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

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street 
Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
. ............ .

Tel P- 342
Dk. a. E. MAKARAS

Lietuvy b Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roaelande.

Val/10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80

j DR. JOHN N. THORPE
! Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kam>.Marshfield ar.
Valandosi iki 9 ryto, nuo 8 Ud 

< Ir nuo 7 Iki 9 vakaru, 
Tel. Prospect 1157
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Nejaugi tad tie “kairieji” 
elementai, kurie dedasi to
kiais dideliais revoliucionie- 

I riais, atsisakys nuo protesto 
prieš tų politikų, kurių jie 
patys smerkė tūkstančius 
kartų?

Nejaugi jie pasirodys 
veidmainiais ir darbininkų 
klesos išdavikais?

Lietuvos Misijos atsišaukimas
Amerikos Lietuviai, Lietuva Pavojuje!

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post oOffice 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Kas daryt Lietuvos 
socialistams?

šini lą su viršum metų vilko 
Lietuva despotiškos Rusijos po
litinę vergiją, šimtmečius ken
tėjo išsižadėjusių savo kultos 
dvarininkų ekonominį jungą, 
šimtmečiais kovojo prieš rusi
fikacijos ir polonizacijos nuo
dus, rusų biurokratijos ir su-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
neėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paštu:

Metam* ...».... . .......... ..........—$8.00
Pusei metų .......... ...... ——— $4.59
Trims mėnesiams________ — 2.26
Dviem menesiams _______- 1.74
Vienam mėnesiui -------------- 1.00

Chicagoje — per nešiotoju*:
Viena kopija ~.—___ 02
Savaitei 1$
Mėnesiui------ -------------- 75

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj, 
paštu:

Metams _______ ____ ——___ ... $7.00
Pusei metų...... .......   4.00
Trim* mėnesiam*2.96 
Dviem mėnesiams________ —. 1.99
Pienam mėnesiui___ __________.75 į

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metam* ________________   $8.9»
Ihisei metų ________    4.49
Trims mėnesiams........ ......  2.26

Pinigus reikia siųst pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Ar jie išduos 
darbininkų klesą?

Už kelių dienų bus prezi
dento rinkimai.

Darbininkų klesos kandi
datas yra Eugene V. Debs. 
Už jį balsuos visi susipratę 
darbininkai, kurie žino, kad 
tiktai kovodami prieš kapi
talų jie gali pagerinti savo 
būvį ir įgyti laisvę/

Už jį balsuos ir visi pado
rus žmonės, kuriems įkyrėjo 
kapitalistinių partijų korup
cija.

Už jį balsuos visi laisvės 
mylėtojai — visi, kurie yra 
priešingi pilietinių teisių 
mindžiojimui, žodžio ir spau
dos varžymams ir neteisė
tiems areštams.

Už jį balsuos, pagalios, ir 
visi militarizmo priešai. So
cialistų Partija visuomet 
grieščiausiai kovojo prieš 
militarizmų, o Debsas pasi
žymėjo, kaipo drųsiausias 
jos kovotojas. Už tai, kad 
jisai drųsiai smerkė milita
rizmų, šiandie jisai yra kan
kinamas kalėjime.

Bet kaip pasielgs tie ele
mentai, kurie giriasi esu dar 
didesni kapitalo, priespaudos 
ir militarizmo priešai, negu 
socialistai? Kaip pasielgs 
“kairiasparniai” ir “komuni
stai”?

Savo spaudoje jie be palio
vos šmeižia socialistus. Pir
ma jie labai garbindavo Deb- 
sų, bet dabar jie ėmė niekin
ti jį. Tiesa, kaipo nekomu- 
nistas, Debsas yra jų “parti
jos” priešas. Bet jisai juk 
kenčia už tų dalykų, prieš 
kurį jie sakosi taiį) pat kovo-

Balsas už Debsų reikš 
daug daugiaus, negu vien 
tiktai parėmimų Socialistų 
Partijos. Pirmiausia jisai 
reikš protestą prieš tų des
potizmo politikų, kuri įsivy
ravo paskutiniais keleriaisi 
metais.

Kas nebalsuos už Debsų, 
tas atsisakys nuo to protes
to. j

Iki šiol dar nėra aiškios 
žinios apie tai, kokios atmai
nos įvyko Lietuvos valdžio

je.
Dvi telegramos, gautos 

Londone iš įvairių šaltinių, 
pranešė, kad Griniaus kabi
netas rezignavo. Iš tų tele
gramų, be to, galima numa
nyt, kad naujoji Lietuvos 
valdžia turi būt radikališ- 
kesnė, negu buvusioji iki 
šiol. Bet kokia ji yra, dar 
tikrai nežinia.

Mes, iš savo pusės, išreiš- 
| kerne nuomonę, kad į naują
jį ministerių kabinetų vei
kiausia bus įėję ir socialde
mokratai.

Pas daugelį Amerikos lie
tuvių dabar gali kilti klausi
mas: ar pritiktų Lietuvos 
socialdemokratams priimti 
vietas valdžioje?

Mes čia šitą klausimą mė
ginsime pagvildenti.

Jeigu dešinieji elementai 
pasiūlė socialdemokratams 
stoti į valdžią, tai, žinoma, 
ne iš gero. Jie tuo nori su
stiprinti valstybę, pritrauk
dami prie jos rėmimo tuos 
visuomenės sluogsnius, ku
rie yra priešingi buržuazinei 
valdžiai.

Bet kuomet pavojus pra
eis ir tų sluogsnių parama 
bus nebereikalinga, tai de
šinieji elementai, be abejo
nės, vėl išstums socialdemo
kratus iš valdžios ir pasiims 
visą galią į savo rankas.

Tai yra sena, nuolatos at
sikartojanti istorija.

Ar išmintinga tad butų 
socialdemokratams duotis 
panaudot save šitokiam tik
slui?

Atsakymas į tai priklauso 
nuo to, kokiomis sąlygomis 
socialdemokratai stoja į vai

skleidžiamus. Pergyveno ir. Vor 
kiečių militarčs okupacijos bai
sią gadynę. Vargas — mums 
buvo tėvas; bėda — motina; 
skausmas — brolis; nelaimė—« 
sesutė.

Bet Lietuva nežuvo, Lietuva 
yra ir Lietuva bus. Vargai — 
bėdos skausmai — nelaimės 
užgrudė mus, išmokino niekint 
pavojų, nekęsti vergijos, o lais
vę mylėti. Lietuvių tauta, su
jungusi visas savo pajėgas, iš
kėlė Lietuvos Nepriklausomy
bės Vėliavą ir tvirtai ją laiko ir 
pigia jos niekam neišduos. Lie
tuvos žmonės jau parodė visam 
pasauliui, kad jie brangina savo 
laisvę, moka ją ginti ir mirti už

Lietuvos teisę prie ncpriklau*

viena kova besiginančių “lietu
vių” su užpuolikais “lenkais”, 
bet drauge yra kova Lietuvos 
valstiečių su lenkų d varini nkais- 
ponais. Musų kariuomenė ir 
šauliai galvas guldo. Padėkite 
jiems! ^Lenkai kariauja skolin
tais ginklais. O mes, lietuviai, 
apginki nokime savo kareiviu s 

ir | ir šaulius iš savo neturtingų ki
šenių. Ir musų ginklo neį
stengs sulaužyti dešimts Žcl- 
govvskių!

Lietuvos Misija iš savo pusės 
kviečia visą Amerikos Lietuvių 
visuomenę atlikti tą šventą dar
bą, sutartinai, tvarkingai ir ru- 

' I pestingai. Tas darbas jau pra
sidėjo: užsirašoma tūkstančiais 

1įbonų aukaujama šiintais tūks
tančių auksinų. Lietuvos gel
bėjimo darbas turi būt visuoti
nas. Vienas kitam turime pa
dėti. Todėl:

1) Visa> organizuotoji visuo-

Kazimieras Gugis .HM"-' MINSKAS

Socialdemokratams turi 
rūpėti du dalykai: apginti 
šalį nuo svetimo jungo ir pa- 
liuosuoti darbo žmones nuo 
savųjų išnaudotojų jungo. 
Šituodu tikslu jiems reikia 
turėti omenėje, ir priimant 
vietos valdžioje.

Lietuvos buržuazinė vald
žia iki šiol slopino darbinin
kų judėjimą: persekiojo jų 
organizacijas, uždarinėjo jų 
laikraščius ir sodino į kalė
jimą jų vadus.

Ta valdžia, be to, neišrišo 
žemės klausimo: neaprupino 
beturčių žadėtąją jiems že
me. *

Todėl ji atstūmė nuo savęs 
liaudį. Todėl kritingoje va
landoje ir teko jai rezignuo
ti, kad užleidus savo vietą 
žmonėms, kurie turi pasiti
kėjimo miniose.

Taigi, jeigu socialdemo
kratai stotų į valdžią, tai jU 
uždavinys butų aiškus: jie 
turėtų sustabdyt darbininkų 
persekiojimo politiką/ir at
imti žemes iš dvarininkų.

Šitokiomis sąlygomis so
cialdemokratai ne tiktai ga-

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA 8ALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pieh| 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoja Abstraktu 

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viriam Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

V«4ta vfcok/us reikalas, kaip krbninalHkuos* 
taip ir olvltltkuose teismuo^, Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas/

$32$ I. Halsted IL
Ant trečių lubų

T^L Drover 1310

MI arto Ofisui
C27 N. Dearborn lt 

1111-13 UnityBM*
Tel. Central 4413

i 7 dieną Varėnoj akyvaizdoje 
■ Tautų Sąjungos atsovų ir len

kai ir lietuviai pasi 
jo sustabdyti mūšius 
pasirašė ant tos sutar
ties, tai lenkai ir šią sutar
tį sulaužė ir pradėjo pro Bas
tūnus pulti ant Vilniaus, vos tik 
Tautų Sąjungos nariams iš Va
rėnos spėjus išvažiuoti.

To dar negana. Norima įti
kiu i i pasaulis, kad p. Želgows- 
kio karinė avantura Vilniuje i 
yra “Lietuvos krašto apsispren-1 
dimas”. Norima įtikinti, kad i 
ginkluotas užpuolimas ant sve
timos valstybės ir svetinių že
mių užgrobimas yra legalis. i 

šaltas pasaulis ir tas yra pa
sipiktinęs dėl tokios Lenkų be
gėdystės. Deldi to tai Tautų menė, Susiveinijimai, Sąjungos, 
Sąjunga Lenkijos imperializmo Draugijos kokio pobūdžio nebu- 
upaštalą PadermvSkį pasodino tų — religinio, pnrtijinio, poli- 
ant kaltininkų suolo. Dėlto tat tinio, profesinio, savišelpinio ir 
pasaulio darbininkų brganizaci- 1.1., imkite į savo rankas Lie
jos grasina Lenkijai baikotu. | tuvos gynimo reikalą, eidami I 

talkon Lietuvos Gynimo Komi
tetui. Darykite posėdžius, susi
rinkimus, mass-mitingus, ne
pralenkdami nei vieno asmens, 
nepraleisdami nei vienos progos 
aukomis paremti sunkiai kovo
jančią Tėvynę už laisvę, gerovę 
ir nepriklausomybę. Lietuvos I 
Laisvės Paskolos stotįs bukite 
pirmųjų tarpe, ■

2) Visas surinktas aukas su
lig šios dienos obalsiu: Paliuo- 
savimui Lietuvos, nuo Lenkų ir 
dvarponių”, “Atvadavimui Vil- 
niauš”, “Lietuvos Kariuome
nei”, “Geležies Vilkams”, šau- 
laims”, “laisvė ar mirtis”, “mir- 
sims, bet nepasiduosim” ir 1.1. 
—turėtu būt skiriamos “Lietu- 

Komitetui”, kurs 
ten, kur reikia,

A. Petratl* S. Fabijoną*

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Burean

B'.ančia Pinigas. Pardaoda 
Laivakorte*.

NOTARIJUŠA8
809 West 35th St., Chicago, III.

Kampa* Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
,, CHICAGO
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą*

25 Ea*t Wa*hingtoa St. 
Marshall Field Arines
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt®.

2121 Nortb We*tern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710 ------------- —--------- •

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
■.................... -

Net pati Prancūzijos valdžia, 
lenkų imperializmo įkvėpėja, 
“diplomatiškai” nusiplovė ran
kas, pavesdama Tautų Sąjun
gai lietuvių-lenkų klausinio iš
rišimą.

Kaip ten nebūtų, bet teisybė 
tur būt išgelbėta ir ankščiau ar 

i vėliau bus išgelbėta: Lenkai tur 
Į būt priversti išsinešdinti iš Lie
tuvos ir būt už visas padarytą
sias skriaudas nubausti.

Kai plėšikas, įsiveržęs į na
mą, užpuola ramią šeimyną, 
taip Lenkai įsiveržė į musų Vil
nių ir musų sodybas, žudo vy
rus, tyčiojasi iš moterų ir nai
kina ramių sodiečių turtą. Prie 
šui vienas atsakymas — gink
lą^. Dėlto Lietuvos liaudis vie
nu balsu nutarė gintis iš pasku- 
tinųjų* Visi vyrai imasi gink
lo, rašosi į “Geležies Vilkus” į 
“šaulįus”. Moterys neatsilieka. 
Tarp visuopienės, Steigiamojo 
Seimo ir Valdžios 'viešpatauja 
vienybė. Akivaizdoje priešo- 
pavergėjo neliko partijų, yra 
tik viena galinga lygiateisių pi
liečiu minia. Steigiainasai Lie
tuvos Seimas sekančiai prabilo: 
“Ginsimės nuo svetimos kariuo
menes, musų dvarininkų veda
mos; ginsimės, kol nei vieno 
ginkluoto lenko musu žemėj ne 
liks”.

Gi susitvėrusis “Lietuvos Gy
nimo Komitetas”, iš Seimo na
rių ir visuomenės veikėjų, vyk- 
dindamas Steigiamojo Seimo 
valią, pastatė savo tikslu su
laužyti išdavikų dvarponių sau
valę, paliuosuoli Vilnių ir kitas 
musų sodybas iš po Pilsudskio 
letenos. “Visi už ginklo! Sto
kite kariuomenėn savanoriais, 
stokite į Šiaulių burius! Tcne- 
lieka namie nei vieno jaunuolio 
ramiai sėdlinčio. Amžina gėda 
tam, kas slapstytus!! — Musų 
žemės ir laisvės gynėjams reik 
maisto, drabužių, ginklų. Ūki
ninkai, pilkite piliavą į Valdžios 
aruodus kariaujantiems. Mote
rys, siųkite savo sunams—bro
liams piratinių, kojenų, kaili
nių. Piliečiai, nuniaukite nuo 
savęs brangenybes, aukso žie
dus ir atiduokite savo kraštui

ekonomijos pamatais, jau pripa 
žino didieji musų kaimynai — 
Vokiečiai ir Rusai, taipgi ir vi
sos kitos Europos valstybes,,tik | vėliau bus išgelbėta: Lenkai tur 
viena Lenkija nori dar musų 
kraujo, tyko musų žemių ir tur
to ir musų Nepriklausomybę 
nori atimti. Ta Lenkija, kuri 
užvakar dar pati buvo paverg
ta, o šiandien, nuo dantų iki ko
jų apsišarvavusi paskolintais 
ginklais, jau kala vergijos pan
čius Lietuvai ‘ ir kitoms tau
toms. Lenkija, turinti daug 
dvarininkų, generolų ir dar dau
giau skolų, nujaučia savo juo
das dienas, kad užrubežio ban- 
kieriai perstos skolinę ir parei
kalaus skolas grąžinti; nujau
čia, kad jos valstiečiai pareika
laus iš dvarininkų ir sau že
mės. Todėl Lenkija, nešina mi- 
liardines skolas, badą, dvarpo
nių baudžiavą, kolonistų bū
rius, viduramžinę “kultūrą” ir 
žydų pogromus, siunčia legio
nus į Lietuvą. Derlinga Lietu
vos žemė ir gardi Lietuvos duo
na neduoda ramybes lenkams; 
užgrobę Vilnių, jie grąsina ir 
visą Lietuvą praryti. Akivaiz
doje viso pasaulio mums pa
daryta kruvina žaizda. Nekaltai 
pralietas Lietuvių kraujas šau
kiasi teisybės. *

Lenkija, pamindama po kojų 
visus žmioniškumo ir tarptaib- 
tinių teisių įstatus, kruvinai į-

aliantų valstybes įžeidė mora
liai. Rugpjūčio 15 dieną š. m.

nešdindama iš Vilniaus, buvo 
pareiškusi, jog Vilnių Lietu
viams atiduodanti, o Varsa vos 
valdžia viešai paskelbė, jog ji 
pripažįstanti Lietuvos Steigia
mojo Seimo Valdžią. Tuo pa
čiu laiku aliantų konferencijoj 
mieste Spa, norėdama gauti iš 
jų pagelbos, Lenkų valdžia per 
savo finansų ministerj Grabskį 
išsižadėjo by kokių pretenzijų 
prie Vilniaus ir pasirašė ant 
tani tikro rašto. Maža to. Tau
tų Sąjungos posėdyje Paryžiu
je Rugsėjo 20 d. Lenkija Pade- 
re\vskio lupomis iškilmingai pa 
sižadėjo gerbti Lietuvos neut
ralumą ir Lietuvos žemių su 
Vilniumi neliečiamybę. Paga-

jungos komisija buvo nustačiu
si, jog tarp lenkų ir lietuvių 
mūšiai turi būt sustabdyt, ir Icn 
kai ant to buvo sutikę, bet tą 
pačią dieną vakare jau visu 
frontu pradėjo pulti ant musų 
kariuomenes, o kuomet Spalių

lėtų, o ir turėtų pareigų sto
ti prie šalies vairo dabarti
niu pavojaus laiku Lietuvai. 
Jie tuomet ne tiktai padėtų 
šaliai atsiginti nuo lenkų 
imperializmo, o ir sulaužy
tų priespaudos jungų Lietu
voje.

bei turi būt galas”,— taip šau
kia Lietuvos Gynimo, Komite
tas.

Tas pats Komitetas kreipiasi 
ir į Jus, Amerikos lietuviai: 
“Pirkite Lietuvos bonus, dėkite 
šautuvams bent po 10 dolerių!” 

Amerikiečiai’! Visa Lietuva 
žiuri j Jus! Ne. ką pasakysite, 
bet ką padarysite — Ji laukia. 
Didelės ir greitos pagalbos Tė
vynė laukia iš Jūsų. Pavojus 
baisus. Dvarininkas Pilsuds
kis, gindamas savo ir kitų dva
rus, jau turi gatavą savo ran
kose baudžiavos kilpą ir tyko 
mums užverti, čia negali būt 
klausimo — “ar atsilaikytum?” 
Atsilaikysim, Broliai ir Sesu
tės! Netik atsilaikysim, bet ir 
iš Vilniaus išvysim lenkus. Tik 
nei valandos negaišdami sku
bėkite Lietuvai padėti. Kruvi- 
nod kovos, kurios eina dabar 
tarpe Kauno ir Vilniaus, nėra

vos Gynimo 
panaudos jas

3) Del greitesnio parsiuntimo

kas kolįonijęąe, geistina kon
centruoti Lietuvos Misijos ofi
se: 257 West 71-st Street, New 
York City. Prisiųstos Lietuvos 
Misijon aukos bus kvituojamos, 
garsinamos laikraščiuose ir 
kablegramuojanąos “Lietuvos 
Gynimo Komitetui”, Kaune.

Jeigu dėl kokių nors priežas
čių draugijos ar atskiri aukau
tojai siųstų savo aukas ne per 
Lietuvos Misiją, bet betarpiai į 
Lietuvą “Lietuvos Gynimo .Ko
mitetui”, arba ir kitais vardais: 
“Valstybes Prezidentui”, Kraš
to Apsaugos Ministeriui”, “Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui”, ir 
1.1., tai šiuomi yra prašoma pra
nešti apie tai Lietuvos Misijai, 
kam pasiųsta, kokia suma (auk
sinais) ir kuomet pasiųsta au-

sos teikiamos pagelbos bendra 
skaitlinė.

4) Rinkimas aukų Lietuvos 
gynimui nuo Lenkų ir ponų turi 
eiti prie visų progų drauge su 
Lietuvos Laisves Paskolos bo
nų pardavinėjimu. Geistina au
kauti grynais pinigais — bet ly
giai kailio auka priimtini Ame
rikos ir Lietuvos bonai.

5) Del pasėkiuingesnio sukė
limo finansinės pagelbos Lie
tuvai, patariama suruošti “Lie
tuvos Gynimo Dieną’’ kievie- 
noje lietuvių gyvenamoje ko- 
lionijoje. Rinkimas aukų Lie
tuvos gynimo reikalams eida
mas drauge su Laisvės bonų
pirkimu teneužsibaigia ankš

čiau, kai nei vieno ginkluoto 
lenko Lietuvoje neliks.

“Tokiam reikalui, 10, 50 ar 
100 dolerių — no pinigai! Gyvi 
busim, šimtus užsidirbsim, bet 
Lietuvos pavergti neduosim!”— 
toks privalo’ būti atsakymas 
Amerikos lietuvių Lie
tuvai. Toks, bet nekitoks, 
jis ir bus! šalin iš kelio ponai 
Lenkai, — Amerikos Lietuviai 
eina!
1920 m. Spalių 26 dieną.

Lietuvos Misijos nariai: 
JONAS VILEIŠIS, 
MAJORAS P. ŽADEIK1S, 
KUN. J. ŽILIUS,

Telephon* Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
_ DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, 111. I

g DATRIJOTIZMAS
" 1 Pačėdumas turi būt
i pasargos žodis
E I0WA STATE
■ SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis—
■ $120,000.00.
■ S. E. Cor. Fourth and

Jackson Sts.
’ SIOUX CITY, IA.

A. M. KAITIS
REGISTRUOTA AKUŠERE

K
L 
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Daktaras

J. LEBOVITZ, M. D.
dirbęs per trejetą metą ligoni
nėje vėl atidarė savo Ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

3501 So. Halsted St
Kampas 35-tos gatvės

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

Su daugelio metų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gimdymo 
kitų moteriškų ligų.

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

ir

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvi* Dentistas

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

Telefonas: Drover 7042

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus žino- 
ti, ,kad Bridgeport Garagc, 
naujose rankose, atlieka vi
sokius automobilių PATAI
SYMUS, o taipgi parduoda 
automobilių dalis, tairus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulovard 261.

■■■■■■ ■■■■■&■■
įj Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS ■
LIETUVIS ■

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St, Chicago. ■

Tel. Austin 737
DR. MARY A

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

5208 W. Harri*on St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.- -----------  - ---------- —>

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

Tel.: Boulevard 4568
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.

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

Re;:. 1139 Ind«pendenre Blvd. Chicaga 
Toltfphc'EO Van Buren 294

DR. A.A^ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky, ir visu chroniškų ligą

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

Valandos: 10—11 tj ); 2—3 po niet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą, 
l’anedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Kų-tik atėjo
Lietuvos “Socialdemo
krato” no. 20,21,22 ir 23 
Kaina numeriui 5 centai 
gaunama “Naujienose”.

J. Buivis ir T. Bartkus
.Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Telefonas Pullman 866
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakar*

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5834 i
Dr P. G. Wiegner Į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki I 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, I 
3325 So. Halsted St., Chicago? L



PStnyčia, Spalio 29 d., 192(h '_

Lietuviu Rateliuoser

šerno Draugų Būrelio
Susirinkimas įvyks sulytoj, 

spalių 30, kaip 10 vai. vak. Jus
tino Kulio Aptiekus kambary, 
3259 S. Halsted. Kviečiami visi 
nariai ir simpatizuotojai at
vykti. —Valdyba.

BRIDGEPORT

Draugijų atstovų mitingas ir ta
rimai.

Susivienijimas di’augiją ad
ministracijų ir delegatų Bridge- 
porto kolonijos laikytame savo 
susirinkime spalio 25 dienų Ažu 
ko svetainėj (3301 Auburn avė.) 
nutarė vienbalsiai, kad visos.jų 
atstovaujamosios draugijos da
lyvautų nedalioj, spalio 31 d. 
Chicagos lietuvių į demonstra
cijoj. Susirinkime buvo atsto
vaujamos šios draugijos: 1) šv. 
Kazimiero; 2) šv. Jurgio; 3) šv. 
Jono; 4) Apveizdos Dievo; 5) 
Karaliaus.Dovido; 6) Vysk. Va- 
lančausko; 7) Vitauto; 8) šv. 
Martino; 9) Saki, širdies V. Jė
zaus; 10) šv. Juozapo; 11) šv. 
Dominyko; 12) šv. Alfonso; 13) 
šv. Mateušo; 11) Simono Dau
kanto; 15) Teisybės Mylėtojų; 
16) III. Lietuvių Pašalpos Kliu- 
bas; 17) Jaunų Lietuvių Amer. 
Tautiškas Klidbas; 18) Lietu
vos Mylėtojų Draugija; 19) Bi
rutės Kalno Draugija; 20) Lie
tuvių Laisvės Klinbas; 21) šv. 
Petronėlės Draugija.

Susirinkimas nutarė, kad 
kiekvienas tų draugijų narys 
dalyvautų demonstracijoj, o ku
rie nadalyvaus, bus draugijų 
nutarimu baudžiami tam tikra 
pabauda.

Taigi visi minėtų draugijų na 
riai tegul įsitėmija šį nutarimų 
ir dalyvauja būtinai demonstra
cijoj, nežiūrint kad ir negaus 
specialiu kvietimo atviru laiš
keliu.

—F. K. Bakutis, Susiv. Sekr.

Chicagos lietuvių demonstraci
jos reikalais.

Praeitos seredos vakarų, spa
lių 27, šv, Jurgio parapijos sve
tainėj \ įvyko demonstracijai 
rengti komiteto ir kolonijų at
stovų susirinkimas. Susirinki
mui reikėjo galutinai nustatyti 
demonstracijos tvarkų, pasi

tarti dėl kalbėtojų, rezoliucijos 
ir kurių nekuriu kitų reikalų.

IŠ renginio komiteto rapor
to pasirodė, kad visas reikiamą
ją i darbas jau kone atliktas: 
gauta miesto valdžios leidimas, 
nužymėta vietos, kur susirinkt 
demonstrantams ir tt.

Svarbiausias, kas susirinku
siems reikėjo nutarti, tai re
zoliucija. Ant vietos perskaity
ta dvi rezoliucijos. Pirmą per
skaitė susirinkimo vedėjas, p. 
Hertmanavičius, antrą Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis. 
.Be jokių ginčų sutarta, kad iš 
abiejų rezoliucijų butų suda
ryta bendra rezoliucija. Tai pa
daryti patęsta patiems rezoliu
cijų gamintojams.

Del kalbėtojų nutarta tiek. 
Pirmas kalbės kun. Pakalnis, 
antras — Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis. P. Grigaitis tc- 
čiaus bandė atsisakyti, kadangi 
tą pačių dienų jam prisieina 
kalbėti kitur — partijos reika
lais. Jisai siūlė, kad vietoj jo 
galėtų kalbėti kitas. Bet susi
rinkusieji kaip vienu balsu rei
kalavo, kad kalbėtų pats Grigai
tis.

Del kitų kalbėtojų (svetim
taučių) nieks tikra nenutarta, 
lai dėlto, kad komisija dar ne
suspėjus pakviesti jų ir todėl 
nežinia kurie sutiks, o’ kurie ne. 
Susirinkusieji tečiaus pageida
vo, kad tarp kitų butų pakvies
ta kalbėti paskubusioji ameri
kiečių darbuotoja, p-lė Jane 
Addams ir, rodos, vyskupas 
Falknvs. Kartu sutarta, kad 
Pihlomasai Komitetas, kuris 

tuo reikalu rūpinsis, nekviestų 
tokių asmenį], kurie šitą pro
testo demonstraciją galėtų pa

naudoti savo partijų tikslams. 
Trumpai sakant, visi sutiko su 
ta mintimi, kad demonstracija 
yra rengiama tik vienam tiks
li — protestui prieš lenkų i m

: crialistų nedorybes Lietuvoje,
I vieš užpuolimą Lietuvos sos
tinės Vilniaus ir kitų Lietuvai 
priklausančių kraštų. Todėl ir 
kalbėtojai, kurie bus pakviesti, 
privalomi laikytis tik šito tik
slo ribose.

Tartasi dar dėl kurių-neku- 
rių mažesnės svarbos reikalų, 
kurių tečiaus čia neminėsiu. 
Tai padarys atatinkamosios ko
misijos, kurios paruoš visą de
monstracijai tvarką ir paskelbs 
spaudoje.

Susirinkimas užsibaigė apie
II vai nakties. Es.

NORTH SIDE

Ruošiasi demonstracijom
Kada paaiškėjo, jogei North 

Sidės Draugijų Sąryšis prisidė
jo prie rengiamos lietuvių de
monstracijos, kuri bus nedė
lioję, spalių 31, ir kad Sąryšio 
komitetas veikia kartu su 
North Sidės Divizijos komitetu, 
vist northsidiečiai sujudo. Su
judo, kad užprotestavus prieš 
lenkų bajorijos banditus ir kas 
gyvas žada huli demonstrantų 
eilėse.

Visi northsidiečiai susirinks 
prie 18-los ir Union gatvių apie 
12 vai dieną. Iš ten maršuos 
prie 29-tos ir Emerald gatvių, 
kur susivienys į bendrą demon
straciją. Geistina, kad northsi
diečiai teiktųsi prie savo divizi
jos, tėmydami užrašą “North 
Side Lithuanian Division.”

Taipgi ir tie, kur pasižadėjo 
rinkti aukas, kad ir jie butų 
prie komiteto.

Draugai ir draugės, stokimę 
petys į petį, kad užprotestavus 
prieš lenkų imperialistus, besi- 
siekiančius pavergti Lietuvos 
darbininkus.

Visi į demonstraciją!.
—Presos Komitetas.

Generalis Lietuvis Lietuvis

Pardavėjas
Pardavėjas No. 10

Julius Namon

Visas-Vilnonis “Plaidback”
Išimtinai, diktokai overkotų minkštų vilnonių ma

terijų su gražiu dryžu šilkiniu pamušalu. Tikras 
rankų darbo. Spalvų: žalių, rudų ir žilų — tamsių 
ir šviesių. Taip-gi, senovybesnės mados juodij ir 
mėlynų storos vilnones materijos; kalnierius tos put 
materijos arba aksominis. Pilnai pusė pamušalo. 
Ypatingos vertes už •

“Patrick Duluth” overkotų 
išpardavimas už

Šitie pagarsėję šalyj drabužiai, pardavojami (la
bai- mažiau nei už pusę kainos. Mes pirkome^ juos 
pigiai, kadangi buvo pasiųti pereitą metą, bet ne
gali atskirti nuo dabartinės sezono mados. Mėlyni 
ir tamsiai žili; su diržais ap«i juosiami, gero rankų 
darbo j r šilko pamušalas. Mes patįs pardavojome 
šiuos overkotus daugiau nei dubeltava kaina.

Importuoti Triple Star 
Carr Melton overkotai
Išdirbti didžiausių žinomų Chicagos 

dirbtuvių. Taipgi, “Patrick Duluth” 
puikus švarkai — drabužiai, pardavoja
mi geriausiose krautuvėse, geresniam 
paidavimui. Kiekvienas overkotas yra 
geriausio audimo ir pasiuvimo. Reikia 
pamatyti, kad apkainavus. Carr Mel
ton juodi ir žili. Patricko rudi, žili ir 
žalsvi spalvose. SpeciUlės vertės už

“Patrick Duluth” North- 
land overkotai

Drapanos, šalies reputacijos. Taipgi 
overkotai geriausių žinomų Chicagos vi
sų išdirbėjų. Staple Chesterfield juodi, 
mėlyni su aksomo kalnierium, lengvų ir 
sunkių. Nieko ne yra neužbaigto, kad 
padidintų jų vertę, šiame pasirinkime 
brangiausias ’

MELROSE PARK___
Protestuoja prieš lenkų 

imperialistus.
Spalių 24 d. Valstybinio Ame

rikos Lietuvių Banko vietos 
skyrius laikė nepaprastą susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 
veik visi šios kolonijos darbuo
tojai. Susirinkimo tikslas buvo 
užprotestuoti prieš lenkų im
perialistus, kurie įsiveržė Lie
tuvon ir žudo bei persekioja 
Lietuvos paliečius. Tuo klausi
mu susirinkusiems perskaity
ta rezoliucija, kuri kaip vienu 
balsu priimta. Kezoliucijoj pa
reiškiama protestas prieš len
kų imperialistus ir kartu prieš 
šios šalies valdonus, kurie tuos 
imperialistus romia ir morališ
kai ir materiališkai. Susirinku
siųjų ūpas buvo labai pakilęs.

Vėliau skaityta majoro P. 
Žadeikių atsišaukimą, kur pra
šoma, kad kiek kas išgalėda
mas aukotų Lietuvos gynimosi 
reikalams - Lietuvos Šau
liams ir Lietuvos Gynimo Ko
mitetui. Geros valios žmonės 
čia jau ėmė dėti savo dešimti
nes pirkimui šautuvų. Aukojo 
sekami asmens: V. Babicas, J. 
Bradauskis, A. Belazaras, J. 
Grinius, P. Gildžius, A. Jonca, 
V. Kalinskts, I. Maseliunas, L. 
Mažeikis, P.. Metrikis, S. Stri- 
peikaitė, F. K. Strzynečkis, E. 
Stripcikienė, F. Stripeikis, A. 
Urbelis — visi po dešimts dole
rių.

Po to prisiminta apie lai, 
kad reikalinga sudėti ir kul
koms. Ant vielos suaukotą 
$23.80. Nors tai ir maža auka, 
bet jeigu šitaip pasirodytų visi 
šioj šalyj gyvenantys lietuviai, 
jie daug padėtų Lietuvai nuo 
Lenkų apginti.

Taigi melroseparkiečiai sudė
jo dėl penkiolikos šautuvų. Bet 
tuo jie nepasitenkina. Žadama 
rinkti aukų dėl nusipirkimo ke
lių kulkosvydžių, kuriuos butų 
galima pasiųsti Lietuvon gintis 
nuo pasvaigusių Lenkijos dva
rininkų bernų. —Lietuvis.

ROSELAND
Vietos lietuvių darbuotė.

Nesenai čia susi įvėrė Lietu
vių Jaunimo Pasilinksminimo 
ir Paščiuos Klinbas. Kol šimtas 
narių susirašys, įstojimo vienas 
doleris. Mėnesinė mokestis 
penkiasdešimts ‘centų. Ligos 
pašelpa penki doleriai savaitei. 
Pomirtinė. — penkiasdešimts 
dolerių iš' kasos ir nuo narių 
po vieną dolerį, kvietkos , au
tomobilius ir muzika. Kliubui 
priklausyti gali visi nuo aštuo
niolikos iki trįsdešimts penkių 
mėtų amžiaus. Narių jau esa
ma apie devynesdešimts. Susi
rinkimai įvyksta kiekvieną 
pelnyčių — Strumilų beisnian- 
te.

Kliubiečiai iki šiol nieko ap
čiuopiamo dar neveikė, o gal 
nesuspėjo? Kiek girdėjau iš pa
čių kliubiečių, tai kai kurie jų 
darbai yra peiktini. Bei teik to.

—Bijūnėlis.

BRIGHTON PARK
Vieths lietuvių domei.

Rinkimu diena jau netoli. 
Lapkričio *2 kiekvienas šios ša
lies pilietis ir pilietė turės nus
pręsti kam pavesti valdžios 
vairą. Per ilgus melus tą vairą 
turėjo republikonai ir demok
ratai. Šios šalies piliečiai, kurių 
milžniška didžiuma yra darbi
ninkai, tečiaus turėjo pamatyti, 
kad, todvi partiji skiriasi lik sa
vo vardais, o ne darbais. Bet 
to neveizint jie iki šiol tą val
džios vairą pavesdavo tai re- 
publikonams, tai demokra
tams.

Atėjo laikas, kada šios šalies 
darbininkai turi rimtai pagal
voti. Pagalvoti apie tai, ar ver
ta remti senąsias kapitalistines 
partijas? Kad visa lai tinkamai 
išaiškinus, LSS. 174*toji kuopa 
rengia prakalbas, kurios įvyks 
šiandie, spalių 29, kaip 7:30 iv. 
vak. Liuosybės svetainėj, kerte 
39 PI. ir Kędzie gatvės, dtalbės 
adv. K. Gugis ir P. Dubickas. 
Visi vietos lietuviai atsilanky-

■
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Dabar Yra Laikas
Pirkti čeverykus

Kokių senai norėjai ir jieškojai krau

tuvės, kurioje parduoda už prieinamą

fe "■>

kainą.
Kinneys duoda čeverykus augščiaus vertės, negu kitoje krautuvėje 

šiame mieste.
Čeverykai Visiems už Prieinamą Kainą

echanics Shoes

10

Vyrams pilnai odos darb

$4.98

iniai Ceverykai
Tikros vertes. Musu kaina

Specialis išpardavimas vaiku čeveryky

Gero išdirbimo, grąžus čeverykai 
iki 8 saizo. Rankoms prisiųti 
padai vien tik

Vaikams ‘ Scout”
tikri armi- 
jos odiniai U M 
čeverykai, ** 
miera iki 
5^, musų 
kaina

Moterims įsei- 
... v l girnai cevery 
kai rudi ir

Ateik anksti, kad vengus susigrūdimu po piety ir vakare

KINNEYS,4713S.Ashland
savo Reikalus patys.

—J. šiaurys.

“Birutes” Koncertas
Nežiūrint, kad ^avo pirmuti

nį sezonui pradėff koncertą Bi
rutė davė be tikivijo vedėjo, vis 
dėlto jis išėjo neblogai. Tiesa, 
naujo palys biru liečia i nieko 
nedavė. Pakartota tik tai, ką 
girdėjome praeitojo sezono Bi
rulės koncertuose.1 Bojt vistidk 
buvo malonu.pasiklausyti senų
jų gaidų, kurios nesensta, o tuo 
maloniau, kad birutiečiai suge
bėjo išpildyti tatai vieni patys, 
pavedę dirigento batutą vie
nam savųjų narių, Antanui 
Ališauskui.

Naujienėle betgi šiame Biru
lės koncerte buvo. Tai ponios 
Z. Sabonienės, smuikininkės, 
pasirodymas. Ji dar nesenai 
Chicagoj, bet kad jau atvykus, 
norėtųsi, kad ilgiau čia pasilik
tų. Norėtųsi, mat, dažniau girdė 
Ii jos smuiką, kurį ji, pasirodo, 
taip šauniai sugeba valdyti, o 
smuikas taip palankiai jos klau
syti. Pirmu savo pasirodymu 
ji palenkė į save chicagicčių 
širdis, ir jie apdovanojo jįj 
gausiais aplodismentais, o taip
jau ir dideliu puikiu gelių glė
biu.

Gėlėmis apdovanota ir p-lę 
Marijona Rakauskaitė, to vaka
ro solistė soprane^ o p-lės Ona 
Rudauskaitė ir Salome Staniu- 
liutė po didelę dėžę “kendžių.”

—Eks.

. DRAUGŲ DOMEI.
Svarbu visiems LSS. VIII Rajo

no nariams.
* Praeitoje ^LSS. VIII Rajono 
konferencijoje nutarta atspaus
dinti tam tikrų atsišaukimų. 
Tuo ikslu išrinkta komisija, 
kuri savo darbą jau atliko. Da
bar kiekvienas musų organiza
cijos narys turi atlikti savo

SAMUEL KULVINSKY
8915 Commercial Avė., 

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

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

Tel.: So. .Chicago 1494.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!! '

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų macltinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

8 galionai už $1.98.
AMERIKA YRA SAUSA 

yra sakoma kad degtine išnyko 
Nėra reikalo rūpintis 

Unior. Mail Order Co., 478

ir 
ant visados, 
apie tai.
National Avė., Mihvaukee, Wis. par
duoda išsunką (extract) iš kurios jųa 
galite padaryti kelis galonus labai ge
ro ir gardaus gėrymo. Jus galite ji 
gerti iš ryto, po darbui, valgant, ant 
piknikų, partijų ir vestuvių, ir Šis gė- 
rymas.yra ant tiek geras, kad kada 
paragaujat jo, norisi daugiau jo. Jie 
gvarantuoja, kad visi bus užganėdin
ti. Vienas pakelis šios išsunkos, iš 
kurios jus galite padaryti 8 galionus 
gero gėrymo, jie parduoda tiktai už 
$1.98. Atsimykit, kad tik nuo šitos 
kompanijos ką jus galite gauti tiek 
išsunkos už taip mažą kainą. Jums^ 
nėra reikalo siųsti jiems pinigus. Vis- 

šį apskelbimą ir pasiųsti jį su savo 
vardu, pavarde ir antrašu. Jie pa
siųs jums, šią išsunką pirmu paštu, ir 

statys išsunką ir 20c persiuntimo'lė- 
šų. Jeigu jus norite išgerti ką nors 
gero, mes patariame iškirpti šį ap
skelbimą ir pasiųsti jį jiems tuojau*, 
ir neužmirškit parašyti savo pavar
dę ir antrašą aiškiai.(

Union Mail Order Co., Dept. 302 
478 National Avė., Milwaukee, Wis.

jie ryto, spalių 30, ateitų Nau
jienų ofisan ir pasiimtų tų atsi
šaukimų liek, kiek jie pajiegsiį? kaą jum reikia daryti, tai iškirpti

• . • 1-k • •/»* 1 flTYcIrnlI'UTM H iv nncJndi

išplatinti. Reikiamos infomia- 
cijos bus suteikta ant vietos. 
Atsišaukimus į 
lingu nevėliau kaip ryto vaka
rą. Kas turi laiko, gali jų gauti 
ir šį vakarą. Butų gera, kad 
atsišaukimų aleitij pasiimti ir 
visi buvusieji konferencijoj dc-

pasiimti reika- Xv. f,'™ lta<la-ju.ms p,”-

Draugai, atlikite savo parei- 
! —Komisija.

Ir žydai ragina dalyvauti lietu
vių demonstraijoj.

platinti kuoveikiapsia. Komiai 
ja lodei ragina draugus, kad budais.

sidomėjusi ta demonstracija, 
kuri rengiama spalių 31 dieną. 
Žydų dienraštis Kurjer seredos 
laidoj išspausdino ilgą straips
nį, kuriame žydai raginami 
remti lietuvius visais galimais

PRANEŠIMAS

Svarbu pranešti savo rėmėjams, 
kad padidinau savo biznį. Dabar 
pertaisom naujus drabužius; senus iš- 
valom ir prašiname vyriškus ir mote- 
i įskųs už prieinama kainą.

V. ŠNIAUŠTA,
1905 Wabansia Avo., Chicago, 111. 

10]. Armitage 68G5.

Musų majoras dar nerezignavęs
Galite buli ramus, Šaunusai 

prohibicijusi oficieris, majoras 
Dah’yniple, dar nerezignavt's. 
Apie tai jis vakar pareiškė tū
liems vietos laikraščiams. ’
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Pranešimai PRANEŠIMAI

Visų Lietuvių Ex-Kareivių 
domei!

Draugai Ex-Kareiviai, į eiles!
Visi buvusieji kareiviai lietuviai, 

kurie tik šiai Kareivių organizacijai 
priklausote, iš visų kuopų atvykite į 
tam tikrą susirinkimą pėtnyčios va
kare, lygiui kaip 7:30 vai. kieme prie 
šv. Jurgio salės, Bridgeporto. Atei
kite paprastais rūbais, be uniformų. 
Čia bus kareiviška formacija ir bus 
parenkami gabesni kareiviai užimti 
tokias vietas: Platoon leaders, Sųuad 
leaders ir GuideS. Be to, bus duotos 
visos kitos instrukcijos kaip tvarky
tis laike demonstracijos nedėlioj, spa
lio 31.

į šį susirinkimą pėtnyčios vakare 
kviečiame atvykti taipgi ir visus ki
tus ex-kareivius, kad ir nepriklausan
čius šiai kareivių organizacijai.

Ex-Kareivių susiformavimas Mark
VVhite Square Parke ir daly

vi! mus demonstracijoj.
Nedėlioj, spalio 31 d., bus didžiausi 

lietuvių demonstracija. Tatai visi ka
reiviai lietuviai, kurie tik tarnavote 
kariuomenėj, iš visos Chicagos ir apie- 
linkių susirinkite, uniformoms pasirė
dę, į Mark VVhite Sųuare Parką, Hal
sted ir 29ta gatvė, nedėlioj, spalio 31 
<1., ne vėliau kaip 10 vai. ryto. Ten 
bus divizijos stotis, čia, visi susiri
kiavę, dalyvausime demonstracijoj. — I 
Kareivių organizacijos vardu kviečia I 
jus visus susirinkti ir dalyvaut de
monstracijoj. — Joseph Elvikis, Sekr. I

Roseland. — Draugystės D. L. K. 
Vytauto No. 2 nepaprastas susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, spalių 29, kaip 
7:30 v. v. Chas. Strumilo svetainėj. 
Visi nariai prašomi atvykti laiku, nes 
turime labai svarbų reikalą.

— A. Grebclis, Rašt.

Harvey, III. — Dideles Prakalbas 
rengia LSS. 228 kp. pėt., spalio 29 d. 
Dudek salėj po No. 15639 So. Kal
stei! g-vė. Pradžia kaip 7:30 vai. va
karo. Kviečiame skaitlingai dalyvaut.

Po prakalbų bus visuotinas pasita
rimas apie dalyvavimą netlėlioj, spa
lio 31, milžiniškoj Chicagos ir apie- 
linkių lietuvių protesto demonstraci
joj prieš Lenkų pastangas pavergti 
Lietuvą. — Komisija.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. ren
gia dideles prakalbas, pėtnyčioj, spa-. 
lių 29, Liuosybės svetainėj, kampas 
Kedzie Avė. ir 39 PI. Pradžia 7:45 v. 
vakare. Kalbės draugai K. Gugis ir 
P. Dubickas. Visi kviečiami atsilan
kyti* — Kp. Komisija.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopos, <leJ 
priežasties rinkimo centrallnio sekre
toriaus ir balsavimo Prieglaudos Na
mo reikalu, susirinkimas lieka perkel
tas j pėtnyčią, spalio 29 d.; 7:30 vai. 
vakaro, O. Tamoliunienės svet., 1447 
So. 49 Avė., ir 15 St. Nariai susirin
kite visi; atsiveskite ir naujų. Mokes
čiai bus priimami nuo visų. Lapkričio 
mėn. susirinkimo nebus, įsitėmykite 
tai. — Kuopos Pirmininkas.

( hieagos Lietuvių Tarybos susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, spalio 29, 8:3( 
v. v., Ažuko svetainėj, 33čia ir Au- 
bum Avė. Visi Tarybos nariai atvy
kite, yra svarbių reikalų. — Valdyba

Draugystė Sūnų Lietuvos Vakaruo
se dayvaus Chicagos lietuvių demon
stracijoj nedėlioj, spalio 31 d. Dėlto 
visi nariai susimkte tą dieną kaip 12 
valanda į Valinčio svetainę, 1732 So. 
Union Avė. — Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo visi nariai malonėsite susi
rinkti nedėlioj, spalio 31, kaip 1 vai. 
po pietų, prie 33čios ir Auburn Avė., 
idant čia susitvarkę dalyvautume vi
suotinoj Chicagos lietuvių protesto 
demonstracijoj prieš Lenkų pastangas 
pavergti Lietuvą Būtinai kiekvienas 
naryžs atvykite paskirtu laiku susi
rinkimo vieton. — Valdyba.

Draugystės Apveizdos Dievo No. 1. 
visi nariai malonėsite susirinkti de
monstracijai prieš Lenkus nedėlioj, 31 
d. spalio, pirmą valnadą po pietų prie 
18tos gatvės ir Union Avė., iš kur vi
si maršuosime į 7th Regiment salę. 
Visi bukite vietoj paskirtu laiku.

— Valdyba.

Cicero — Draugija Lietuvių Tvirty
bė neturės susirinkimo nedėlioj, spa
lio 31 d., o tai dėlto, kad tą dieną bus 
( hieagoj milžiniška lietuvių protesto 
demonstracija prieš Lenkų grobikus. 
1’en visi turėsime dalyvauti. Drau
gijos susirinkimas įvyks lapkričio 6

* Sekretorius.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
extra susirinkimas įvyks subatoj, spa
lio 30 d., 7:30 valandą vakare, papra
stoj svetainėj. Malonėsite visi nariai 
susirinkti, nes turim du svarbiu rei- 
kalu- —• Valdyba 

Brighton Park. — Laisvės Lietuvos 
khubo nepaprastas (ekstra) susirin
kimas bus nedėlioj, spalių 31, kaip 10 
vai. ryto Pociaus svetainėj, 3824 So. 
Kedzie Avė. Visi nariai privalo su
sirinkti laiku, nes turėsime pasitar
ti dėl demonstracijos, o vėliau iš čia 
visi eisime maršuoti. — Pirmininkas.

Brighton Park Keistučio Pas. Kliu- 
bas prisideda prie demonstracijos, ku
ri įvyks nedėlioję, 31 d., Spalio. Na
riai ir narės malonėkite visi stądrink- 
ti prie Lietuvių bažnyčios ant 44 St. 
ir Fairfield A ve. ne vėliau kaip 11:30 
vai. < ieną. Visi esate pageidaujami 
toje demonstracijoje.

Pirm. J. Sholteman 
Sekr. Ji Eringis

Draugystės Lietuvos Sūnų No. 1 vi
si nariai malonėsite susirinkti nedė
lioj, spalio 31 d., kaip 12:30 vai. pie
tų, j Juozo Zelandausko svet., 4531 S. 
Paulina g-vė., iš kur eisime dalyvau
ti Chicagos lietuvių demonstracijoj. 
Būtinai visi susirinkite. — Valdyba.

18-ta Gatvė Lietuvių Politiškas ir 
Pašelpos Kliuhas kviečia savo visus 
narius j extra susirinkimą, kuris bus 
šiandie, Spalio 29 d., Dom. Shemaičio 
Svet., 1750 So. Union Avė., 7:30 vai. 
vakare. Bus tariama reikalu dalyva
vimo Chicagos lietuvių demonstraci
joj. Kiekvienas narys privalo būti 
šiame susirinkime. — Valdyba.

šv. Petronėlės Draugystės narėms. 
Panedčlyje, spalių 25, buvo specialis 
atsirinkimas Draugystės šv. Petronė
lės, šv. Jurgio Par. Svet. (ant Rridge- 
porto). Nutarta dalyvauti Chicagos 
Lietuvių demonstracijoje, kuri įvyks 
nedėlioję, spalių 31, kaip 2:00 vai. po 
pietų. Visos narės, be pasiteisinimų, 
privalo susirinkti šv. Jurgio par. svet. 
kaip 1:30 po pietų.

— Pirm, K otri n a Klimienė.

Draugystės Meilės Lietuvių Am. 
'kstra susirinkimas įvyks subatoj, 
pal. 30, kaip 7:30 v. v. G. M. Cher- 
unisko svet., 1900 So. Union Avė. 
'?us skiriami komitetai tvarkai vesti 
r vėliavoms nešti rengiamoj Chicagos 

lietuvių demonstracijoj nedėlioj, spa- 
’io 31 d. Visi nariai būtinai susirin
kite. — Valdyba.

“Jaunosios Birutės” Vaikų Draugi- 
,a. SLA. 208tos Moterų Kuopos glo
bojama, rengia nedėlioj, spal. 31, 7 v. 
vak., Liberty salėj, kampas 30tos ir 
Union Avė., vakarą Lietuvos našlai
čių naudai. Bus muzikos, dainų, pa
galinus šokiai ir šiaip įvairios pramo
gos. Užjaučiančioji labdarybės reika
lui publika kviečiama gausiai daly
vauti. — Komitetas.

Chicagos lietuvių dainininkų domei.
Pėtnyčios vakare, spalių 29, Mark 

vVhite Sųuare parko (prie 29 ir Hal- 
<ted gatvių) svetainėj įvyks genera- 
!ė lietuvių dainininkų repeticija. Visų 
vietos lietuvių chorų nariai-daininin- 
kai maloniai prašomi atsilankyti. Rei
kės pasimokinti šių dainų:
ėvynė musų”, “Jau Slavai sukilo” ir 
‘Eina garsas ’ nuo rubežiaus”. 
engiamosios spalių 31 dieną lietuvių 
lemonstracijos reikalais. Dainininkai 
orašomi susirinkt lygiai kaip 8 vai. 
vakare. — A. Pocius.

Lietuva,

Garfield Park. — LSS. 158 kp. ren
gia dideles prakalbas ryto, spalių 30, 
kaip 8 v. v. Liberty svetainėj, 3520 W. 
12 St. Kalbės d. P. Dubickas. Visi 
cviečiami atsilankyti.

Po prakalbų bus nepaprastas susi
rinkimas — pasitarimas dėl dalyva
vimo Chicagos lietuvių demonstraci
joj, spalių 31. — Komitetas.

North Sides Draugijų Sąryšis nau
jai Viešojo Knygyno rengia koncertą 
ir balių nedėlioj, spalių 31, Schoen- 
hoficn svet. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus kalbėtojų, dainininkų, monologų, 
naujų šokėjų ir kitokių pamarginimų.

— Kviečia Komitetas.

Roselando lietuviams. — Lenkų im- 
oe i i ai i štai užsimojo, kad praryti Lie
tuvą. Ar leisime jiems? Jei ne, tai 
pakelkime savo galingą balsą taip, 
kad jį išgirstų visafi pasaulis. Lietu
va šaukiasi musų pagalbos, padėkime 
iai. Nedėlioj, spalių 31, visi Roselan- 
lo. West Pullmano, Burnsidės ir apie- 
iinLių lietuviai dalyvaukime demon
stracijoj, marguokime gatvėmis. Butų 
jera, kad prisidėtų buvusieji karei
viai, ypačiai su uniformomis. Kaip 
L vai. po pietų Brolių Strumilų sve
tainėj (158 E. 107 St.) bus didelės 
prakalbos. Kalbės geriausi kalbėto
jai ir bus skaitoma telegramos. Beto, 
bus priimta tinkama protesto rezo- 
iucija prieš lenkų paplėšailas-impe- 
ialistus. Todėl, visi, kas tik gyvas, 
tokito į talką! — Rengimo Komisija.

Pajieskojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU, savo vyro tikro švo- 
'erio, Kazimiera Rapolavičia. Paeina 
š Lietuvos, Šilalės parapijos. Pir- 
miaus gyveno Spring Valley, III. mie
ste, bus jau apie 20-tas metas. Dabar 
ležinau, kur randasi.

Meldžiama atsiliepti nors jo sese- 
'įs, Kaziunė Rapolaitienč, po tėvų 
Stungaitė, Juozafa Stungaitė, ir Vin- 
du. ė Stungaitė. Visos ir jos pirmiaus 
gyveno Spring Valley, III.

Prašau, atsišaukti jos pačios, arba 
kas kitas, greitai pranešti man, nes 
uriu svarbių reikalų. Kas pirmiaus 

praneš, tam paskiriu ir dovanų, viso 
55.00.

Ant šio antrašo:
MRS. MARY STUNGIENĖ, 

5311 So. 33rd Str.
So. Omaha, Nebraska.

PAJIEŠKAU savo švogerio Antano 
Bartininko pirmiau gyveno po no. 1811 
So. Ford St., St. Ix)uis, Mo. Turiu la
bai svarbų reikalą, malonės pats atsi
šaukti, arba kas jį žino pranešti 
šio antrašo:

J. WULINSKAS,
1330 So. Victory St.,

• Waukegan, III.

Nikodemas Radavičius
Atsišaukiu į savo pažįstamus gyve

nančius Chicagoj ir apielinkėje. Aš 
apsigyvenau Chicagoj ant 10 dienų. 
Paeinu iš Nerindaičių, Telšių apskr.

3249 So. Halsted St.,
Chicago.

šio
ant

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

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

FRANCIS VAIČAITIS, 
3425 S. Emerald Avė.

Chicago, III, ~ *

REIKIA DARBININKŲ
moterų“"

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-žEMĖ NAMAI-žEMĖ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpo 14 ir 16 metų amžiaus.

Pastovus darbas.
dirbtuvė.
džiai. Karštas
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Puiki čysta
Gera mokestis pra-

lršokoladas

Į PARSIDUODA Poolruimis, geras 
•! biznis, skersai nuo Ciane Co., gera 

vieta ir didele, yra vieta barberiui ar
ba saliunui. Pardavimo priežastis — 
važiuoju j tėvynę. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

I 3953 So. Kcdzio Avė.

SVARBI NAUJIENA

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj; biznis 
išdirbtas gerai. Pardavimo prie- 

i žastis greitai išvažiuoju į Lietu
vą. x .

158 Kensington Avė.
PAJIEŠKAU tikro brolio Antano 

Lopšos, pirmiau gyveno Nc\v Yorko 
valstijoj, o dabar nežinau kur jis yra. 
Taipgi posūnio Vincento Uginčiaus 
ir tikro sūnaus Aleksandros Lopšos. 
Pastarieji gyveno Chicagoj, o dabar 
nežinau kur. Paėjo iš Kauno rėd., 
Baseinų apskr., Žigaičių par., Ražis- 
kiij sodžiaus. Meldžiu atsišaukti jų 
pačių, arba kas žino pranešti ant šio 
antrašo:

MYKOLAS LOPŠA, 
115 Jule St.,

VVestville, III.

PARSIDUODA saliunas ir 
pool-ruimis su 8 stalais, 
vieta. Pardavimo priežastį 
tirsit ant vietos.

1659 So. Paulina St., 
ant kampo.

Gera
pa-

Nemokėk augštas kainas 
už rakandus krautuvėse, bei 
už senus— sulužusius— stu- 
bose, bet gauk tiesiai iš dirb
tuvės naujus ir už pusę kai
nos pigiau. Galite gauti sek
lyčios setų, lovų, gramafo- 
nų, karpetų ir daugybę kito
kių stubos daiktų. Matyti 
galima vakarais.

K. BALTAS, 
708 W. 30th St.

Tel.: Yards 2455.

Labai Nupiginta Kaina 
Specialis Išpardavimas

JIEŠKO KAMBARIŲ
PA J IEŠKAU garu (steam) 

apšildomo kambario West Side, 
arba North Side, kad ir Bridge
porto apielinkėj. Malonėsite pra
nešti laišku šiuomi antrašu:

A. K. RUŠINSKAS
2300 W. 21st PI. City.

PARSIDUODA grosernė 
lietuvių apgyventoj vietoj 
netoli bažnyčios ir mokyk
los. Parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis pardavimo patir
site ant vietos.

4528 So. Wood St.

PA J IEŠKAU kamabrio bile kokioj 
dalyj miesto. Geistina, kad butų ga
ru apšildomas ir elektros šviesa. 
Meldžiu pranešti per laišką pažymė
dami No. 25.

4528 So. Wood St.

PARSIDUODA: 3601 Lowe Avė., 
krautuvė ir 5 kambariai: maudynė, 
gasas, elektros šviesa, šiltas vanduo, 
garo šiluma. 7 pėdų skiepas. Kaina 
$3,500.00 ant išmokesčio.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

Už STORAGE LfišAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

REJIJUA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA merginos prie abelno ną- 
mų darbo. Šeimyna maža, mokestis 

į savaitę, kambaris ir valgis. 
Atsišaukite tuojaus.

3540 So. Halsted St.
Ant antnj lubų. Klauskite 

Misevičiutės.

Sl 2

PARSIDUODA rašomoji mašinėlė 
su visais lietuviškais ženklais ir ki
tais parankamais. Taipgi ir angliš
kos ir lietuviškos kalbų Lalio Žodynas. 
Matyti galima nuo 5 iki 10 vai. 
karais ir sekmadieniais.

JONAS GRIUNAS 
3153 So. Emerald Avė.

Chicago, III.

va-

PARSIDUODA siuvama mašina, 
“davenport”, ir 3 krėslai, beveik nau
ji, vartoti labai mažai. Parduosiu pi
giai. Galima matyti tarpe 5 ir 7 vai. 
vakare.

SUSE DURAC
1927 Shabby Ct., Chicago, III. 

tarpe 19-tos ir 20-tos

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

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

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

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

AUTOMOBILIAI

Patyrusių šokolado sėmi
mui moterų. Gera alga, nuo
latinis darbas.

Atsišaukite:
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

REIKIA patyrusių mole- 
rų išskirstymui vilnonių at
karpų. Atsišaukite. 
GUMBINSKY BROS.-CO.

2261 S. Union Avė.
REIKIA DARBININKŲ 

_______VYRŲ____
REIKIA angljų pridavėjų. 

$75.00 kambaris ir valgis. Atsi
šaukite prie viršiausio inžinie
riaus.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51st & Cornell Avė.

REIKIA nuolatinio kriaučiaus 
taisyti ir prosyti rubus. Darbas 
ant visada. Gera mokestis. Atei
kit tuojaus.

C. MILLER
240 W. 51st Str., Chicago, III.

Reikia
Trimerių prie automobilių 

žieminio išdirbimo. Gera mo
kestis, geros darbo išlygos.

Atsišaukite:
BIRD — SYKES CO. 
2215 Michigan Avė.

REIKALINGAS kriaučius siuvi
mui vyriškų drapanų. Geistina, kad 
suprastų siuvimo darbą. Atsišaukit 
šiuo adresu:

1437 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

REIKALINGAS senas žmo
gus janitoriaus darbui. Darbas 
pastovus. Mokestis geras.

Atsišaukit:
3321 So. Halsted St.

REIKIA pardavėjo ir kolekto
riaus. Gera mokestis ir komi- 
šenas. Pastovus darbas.

WESTERN & SOUTHERN 
LIFE INSURANCE CO. 
401 So. Cicero Avė. 2 fl.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas apgy

venta tarp lietuvių ir lenkų, 
roj vietoj.

4846 S. Ashland Avė.

ge-

PARSIDUODA gerai apmokantis 
biznis — teatras su 300 sėdynių. Prie
žastis pardavimo, liga. Kaina $1,650.

Atsišaukite:
1153 W. Van Buren St.

Po 6 vai. vak. Klauskite savininko. 
Nėra agento.

ANT PARDAVIMO saldainių, 
cigarų ir mokyklos reikmenų 
krautuvė. Kitos atokios krautu
ves apielinkėje nėra.

3518 So. VVallace St.

Vieno pagyvenimo naujas mūrinis 6 ruimų namas šiltu 
deniu apšildomas, cementuotas basementas, laundry tubs, 
parlor, didelis augštas Ice baksas, gazo pečius. Viskas po 
jausios mados įtaisyta. Kaina $7,000. Įnešti $1,000, likusius 
kaip renda.

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis namas , po .6 ruimus, 
steam heat. Storas ir garadžius po naujausios mados visi įtaisy
mai. Kaina $10,500. Įnešti $1,000, likusius kaip renda.

Penkių ruimų namas, Stucco fu mace heat, naujai cemen
tuotas basementas, laundry tubs, Ice baksas, elektriką, boileris, 
vanos, didelis augštas. Kaina $6,250. Įnešti $700, likusius kaip 
renda.

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis namas po didelius ketu- 
rius ruimus, maudynės, šiltu vandeniu apšildomas, Sun parlor, 
elektra, vanos, cementuotas basementas, laundry tubs. Kaina 
$10,150. Įnešti $1,000, likusius kaip renda.

Ant šito special bargeno pasiskubinkite kas norite turėti 
gerų naujų namų.

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis namas. Visi įtaisymai 
pagal naujausios mados, Sun parlor, elektra, vanos, garu apšildo
mas, cementuotas basementas, laundry tubs. Rendos neša $80 
į mėnesį. Kaina $9,950. Įnešti $1,000, likusius kaip renda.

Dviejų pagyvenimų mūrinis naujas namas po 5 didelius rui
mus, dubeltavi miegamieji kambariai po $40 neša rendos, $80 į 
mėnesį. Įnešti $900, likusius rendom.

Tai yra smagiausios Chicagos vietos ir geriausios transpor- 
tacijos.

Gausite su kiekvienu namu apdraudimo raštą gvarantuo- 
jantį visoj Amerikoj žinomos Chicago Title and Trust Kompa
nijos. Atsišaukite greitai pas

ADAM MARKŪNAS
847 First National Bank Bldg.

68 W. Monroe St.,
Telefonas Randolph 7400

van- 
Sun 
nau-

Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas. Ge
roj lietuviu ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Priežastis pardavimo — 
savininkas apleidžia Chicago.

4458 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj vietoj arti dirbtuvių. Kartu su sa- 
liunu parsiduoda pianas, elektro pum- 
pa, registeris, paveikslai ir užkandžių 
kmbaris. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

3457 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA kriaučių Shopa, se
nų ir naujų darbų, lietuvių apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Pardavimo, savininkas išva
žiuoja į Lietuvą. >

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

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
kitų tautų apgyventa. Gera vieta pi
nigų padaryti į trumpą laiką. Prie
žastis— savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Atsišaukit ant sekamo ad
reso.

3559 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA shovv case tinkantis 
cigarus laikyti; vienas gasinis pečius: 
verdamas ir kepamas ir geri vargo
nai. Parduosiu nebrangiai. Greitai 
atsišaukite:

3235 So. Halsted St.

RAKANDAI
Važiuodamas Lietuvon parduodu savo 
4 kambarių pusnaujus RAKANDUS, 
sykiu ar dalinai — 2 stalu, 2 lovi, 2 
komodos, 2 deskės — viena didelė ofi- 
sinė, antra maža, knygyne šėpa ir 
daug kitokių dalykų. Pardavimas bus 
nuo spalio 30 iki lapkričio 3. M. J. 
Page (lietuvis), 733 W. 18th St., sa
ldino užpakalyj ant 2-rų lubų, galima 
įeiti ir per užpakalines kampines du
ris.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

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

2810 W. Harrison St.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
• ANT LAUKO 

VARTOTŲ KARŲ 
VARTOTU TRUCKŲ

ATEIKITE SUBATOJE ir 
NEDĖLIOJĘ TIKTAI 

50 KARŲ 
TURI BŪT PARDUOTA 

Pardavimo vieta 
TUŠČIOS ŽEMĖS SKLYPAS 

2340 Wabash Avė.
KAINA $100 IR AUGŠČIAU I PARSIDUODA labai pigiai namas 

t TdT I su krautuve, bučeme ir grosernS. Jei-
IjLjInIiVUo ISbivvb I u kuris nupirks šį namą su krautu-

Be nuošimčių ve,.tai padarys puikų biznį. Priežas-
Tioms kurio turi perus naliudi- tis Pardavimo» išvažiuoju į farmas? liems, KUlie Uiti geius panuui Kreipkitės po šiuo numeriu: 
jimus parduosime ant | 2462 W. 46 PI.

IŠMOKESČIO PLENO 
nuošimčio 
įmokėti 
$75 
100 
150 
175 
200 
250 
300 
325 
350 

mokėti

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

mėn. mok.
$25

30
35
40
45
50
55
55
60 

nereikia

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau- 
I 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.

i Paterns daromos sulig mieros, yi- 
šokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

j MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. £TATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien. 
Į4 akro ...............................
!6 akro ...............................
1 akras ...............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
mojau ir kraustykis i įą pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir ________ „
greitu laiku pradės budavoti sau na- I (larbą iki j§moksi. 
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. kia (iarbjninkų. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, luoJaus< Atdą.a 
kuri išeina į upę arba 1 ištaisytas jau ma ^ienomis jr vakarais, 
gatves, kūrins mes parduodame la- 

___ ____ bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra-
PARDAV. PRASIDĖS 9 v. ryte pykite^ C(,k>lk"e‘ .
“Pardavėjai vartoja jūsų kalbą”. L404 st. Chicago, III.
P. S. Karai gali būti peržiurę- Phone Canal 629b

ti pirm išpardavimo prie 
2328 Michigan Avė. ~~ (

Atdara vakarais. | . Į,

Be 
Kaina karo 

$200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
Nuošimčiu

ATEIKITE ANKSTI 
Priimsime seną karą į mainus 

(Nesenesnį kaip 1912) 
IŠRINKTI EIS PIRMIAUSIA 

NEUŽMIRŠK VIETOS 
TUŠČIO LOTO 

2340 Wabash Avė.
MITCHELL AUTO CO.

Subatoj ir Nedėlioj tiktai 
LTS AR GIEDRA

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokinl- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 

*, šimtai šapų lau- 
________ Ateik arba rašyk 
Atdąra vakarais. Mokina-

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

DIDELIS BARGENAS EXTRA BARGENAS
Parduodu arba išmainau automobi- PARSIDUODA trijų flatų mūrinis 

liu ant loto ant Archer Avė, Brighton labai gražus namas, Cicero: trijų aug- 
Parke arba ant kokio biznio. Auto- §tų, cemento skiepas, ant augšto daug 
mobilius gerame stovyje, 1917 m. vietos, ruimingi porčiai iš abiejų pu- 

2640 W. 40 St._________  šių, žodžiu, labai parankus gyvenimas.
VAMAI ! Norintieji įsigyti nuosavybę, nepra- Į

______ “T2-!* -- leiskite šios progos. Greit parduosiu, 
EKSTRA PARDAVIMAS. - iv«įieXa 

Parsiduoda labai geras namas Cice I Į_inų iubų, nedėlioms iš ryto iki 
roj. Namas turi 4 pagyvenimus ir jr vakarais iki 7. Atsišaukite ant 
biznis — saliunas. Priežastis pardayi- gj0 antra§o;
mo — savininkas turi du bizniu; yie- 1312 So. 48th Ct.,
ną priverstas parduoti. Norintieji įsi- | Cicero, 1J1.
gyti namą su bizniu, gera proga likti 
turtingu. Nepraleiskite šios progos, 
nes retai tokia atsitinka. Norintieji 
ątsišaukite pas savininką.

1337 So. 49th Avė.,
Cicero, III.

PARSIDUODA — vienas iš geriau
sių kampų ant Bridgeporto, mūrinis 
namas 8 augštų, 4 pagyvenimų, 2 Sto
rai.

8 augštų, 4 pagyvenimų, 2

J. P. RASHINSKI, 
3200 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

što-

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.

i Nat. School of Garment Designing
I Room 828, 74 W. Washington St.

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

MOKYKLA
Angliškai išmokiname ateivius pa

sikalbėjimo metodą.
Atsišaukite:

LOUIS & CLARK UNIVERSITY
537 So. Dearborn St.

Tel. Wabash 7224.________________

Skaitykite ir Platinkite


