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sako lietuviai
Lietuva nepasitiki lenkais

Naujas “taikytojas” lietuvių su lenkais True translation filed with the post- niaster ąt Chicago, 111., Oct. 9, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Italijos pirklyba su Rusija

Smerkia tautų lygos komisija

Lenkai nesustabdo mušiu su lietuviais 
apie Vilnių

LIETUVA IR LATVIJA NE
PATENKINTOS LENKIJOS 
KORI DORIŲ TARP LIETU

VOJ IR RUSIJOS.

Lletuva smerkta tautų lygos ko
misiją ir kaltina franeuzus at
ėmime iš Lietuvos Klaipėdos. 
Latvija ir nenori lenku kaimy

nystės.

RYGA, spalių 8. — Siūlomo
ji mušiu paliaubos linija tarp 
Lenkijos ir Rusijos yra labai 
nepatenkinančia Lietuvai ir Lat
vijai.

't
Lietuva tvirtina, kad siūlo

moji puidinė taika panaikina 
sutartį tarp sovietu Rusijos ir 
Lietuvos, kurioj Rusija gvaran- 
tuoja laisvą komunikaciją pirk 
lybos tarp Rusijos ir Lietuvos, 
kas pasidarys negalimu, jeigu 
bus tarp Rusijos ir Lietuvos 
sudarytas Lenkijos koridorius.
Erancuza.it prisigrobė Klaipėdą.

Daugiau to, lietuviai skun
džiasi, kad iš jų išplėšta uostą. 
Ve sailles sutartimi, priėjimui j 
prie juros jiems duota Klaipė-i 
da (Memelis), bet kaip sako lie
tuviai, franeuzu ko$' IA 
uoste, visai uždaro Lietuvu 
jurų.

Lenkai puls Vilnių, sako 
lietuviai.

Lietuviai taipjau smarkiai 
kritikuoja tautų lygos komisiją 
Suvalkuose, pareikšdami, kad : 
ji yra vien kamuflažu, kuris 

leidžia lenkų kareiviams verž- 
tis ir toliau ir kad lodei lenkai 
neabejotinai greit eis ant Vii- : 
niaus.

Latviai irgi nenori lenkų.
Latviai irgi yra nepatenkinti 

projektuojamuoju .korida riti, 
kuris juos sujungtų su Lenki
ja. Jų nepasitenkinimas yra re
miamas kariniais motivais. Vi
sos Pabaltijos šalįs bijosi Len
kijos ambicijų ir jos pienų ir 
Latvija visai nenori turėti susi
siekimą rubežiais su Lenkija. -

Aišku, kad projektuojamoji 
mūšių paliaubos linija yra di
dele pergale dėl franeuzų ir len
kų ir Lietuvos ir Latvijos ne
pasitenkinimui pritaria Anglija, 
kurios patarimų nepasiklausta.

I Kodėl lenkai nori atkirsti Lie- • 
tnvą nuo Rusijos.

Lenkai gina projektuojamą
ją liniją tuo, kad ji esanti rei
kalinga atskirimui Lietuvos nuo 
Rusijos, kadangi Lietuva esan
ti draugiška kaip vokiečiams.

Naujienų pinigų siun
timo skyrius atdaras 
kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, suka
tom ir iki 9 vai. vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po piet. 

i taip ir sovietams ii- lodei butų 
i tarpininke, leidžiant bolševiku 
' Rusijai ir Vokietijai statyti pa- 
Ivojiin Lenkiją ir visą Europą. 
Į Lietuviai atmeta visus kaltini-
į mus konskripcijos prieš Lenki- 
i ją ir pareiškia, kad lenkai ty
čiomis skleidžia apie juos vi
sokių prasimanymų liksiu pa
traukti talkininkus, kad jie leis
tų Lenkijai neprileisti Lietuvai 

! gauto lokius rubežius, kurie 
I reikalingi v ra jos ekonominiam ° .I išsivvstymui.

Mušiu paliauba dar 
nepasirašyta.

Lenkų ir rusų sovietų dele- 
I gacijos dirbo ketvergi) naktį, 
I k:»d užbaigus musių paliaubos 
j i: pradines laikos sąlygas ir pri- 
! rengus jas pasirašymui šiandie. 
Kol kas jie dar negalėjo paskir
ti valandos Formaliam pasira
šymui.

Lenku delegatai sako, kad 
dokumentai bus prirengti šian- 
dia ar subatoje ir kad nereikės 
kito protokolo, jei pasirašymas 
bus atidėtas iki subatos.

Abi delegacijos nieko nesako 
kaip stovi darbas įvairiose sub- 
komisijose, kurios visą laiką 

•k be paliaubos dirba.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI NEPERTRAUKIA 
MUŠIU SU LIETUVIAIS 

PRIE VILNIAUS.

Mūšiai pertraukti ne visame 
fronte, bet tik jo dalyje— 

Suvalkuose.

VARŠAVA, spalių 7. ži
nios, kad Lenkijos ir Rusijos 
taikos delegatai pėtnyeioje pa
sirašys Rygoje* mūšių paliaubą, 
tapo šiandie entuziastiškai pri
imtos Varšuvos gyventojų.

Išvakariuose mūšių paliau
bos kariavimas apsistojo visa
me fronte.

Kaslink Lietuvos sektoro, šia- 
naktinis oficialis pranešimas 
sako, kad Lenkijos vyriausioji 
komanda nutarė pertraukti ka
riavimą nuo Prūsijos rube
žius iki Paturcc, tuoj į rytus už 
Varėnos (Vilniaus gub.), 16 
myl. į pietvakarius nuo Vil
niaus.

Matomai, delei' šitos sutar
ties, lenkai neįeis į Vilnių, ku
rio pakraščius pasiekė lenkų 
priekiniai pulkai.

(Taigi lenkai pertrauke mu- 
sius ne visame fronte, o tik jo 
dalyje, būtent Suvalkų gub. ir 
dalyje Vilniaus gub. Jie ten sto
vi maždaug toje linijoje, kokią 
iic laike prie pradžią karo su 
Rusija. Lenkai, matomai, ne
darydami mūšių paliaubos vi
same fronte, palieka sau kelią 
veržties Vilniun ir rytinėn Lie
tuvon, siekiantis užimti tas vie
tas, kurias jie laikė pirmiau —
visą Vilniaus rėdybą. Jie, vei
kiausia ir k&ridoriatia mikatau-

Ar pavyks tautų lygos komisija: užganėdinti godžią ją lenkų laputę, kartu nenuskriaudžiant 
ir Lietuvą?

— ..........— . ... ....... i k . T.-""- V ...... " ' ...... -

ja iki Latvijos rubežiaus, kad 
galėjus užeiti Lietuvai iš šono 
ir užpulti ją iš rylų. Taip sto
vėdami lenkai paskui, su pagel- 
ba Francijos imperialistų, jie 
gali pareikalauti ir visos Lietu
vos. Tad lenkų pavojus Lietu
vai netik nemažėja, bet kasdie 
didėja).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as rcquirctl by the act of Oct. 6, 1917
AMERIKA PRIEŠINASI LEN

KIJOS TAIKAI.

Daro viską kad neprileisti 
nusitaikymo su rusais.

[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON, spalių 6. - 
Jūsų korespondentas patyrė, 
jog Amerikos valstybes depar
tamentas ir Francijos užrube- 
žinių reikalų ministerija koope
ruoja visame kame, kad nelei
dus Lenkijai padaryti taiką su 
sovietų Rusija.

Lenkijos atsakymu buvę, kad 
patogios Rusijos sąlygos ir Len
kijos masių ■ pavargimas nuo 
karo daro negalimu Varšuvos 
valdžiai tęsti kariavimą.

True translation filed vvith the post- 
maste? at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

RUSIJOS JUODAŠIMČIŲ 
PLENAI. .

Daro suokalbius užrubežyje ir 
laukia žuvimo bolševikų

BERLINAS, spalių 7. — Mo- 
narchistines ir demokratinės 
grupes pabėgėlių iš Rusijos vie 
nijasi tuo pamatu, kad jei Le
ninas s uTrockiu bus nuversti, 
Rusija bus atbudavota kaipo 
federuota respublika iš kelių 
didelių valstijų.

Slaptame tų grupių susirinki
me Viennoje šią savaitę tapo iš
dirbti plengi atkariavimui Ru
sijos.

Tų grupių vadovai išreiškia 
viltį, kad žiema, nugalės Trockį, 
kaip kad ji nugalėjo Napoleo
ną, bet jie tuo vistiek perdaug 
nepasitiki.

Jie sako, kad jie bolševikai 
padarys laiką su Holandija ir 
Anglija, iš kur jie galės gauti 
maisto, jie galės mesti visas sa
vo karines spėkas prieš Vvange
lį ir tuo suardyti visus naujųjų 

, Rusijos “gelbėtojų” pienus.

NEW YORK, sp. 8. — Savo 
namuose Burkehavten, N. F., 
pasimirė Williami Young, 73 j 
m., kuris tarp kitko sudramati-,
zavo “Ben Hur”, taipjau 
šė kelatą kitų dramų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Tarp Rusijos ko
munistų

Zinovjevas pripažįsta, kad tarp 
Rusijos komunistų viešpatauja 
nesutikimai, tfžvydas ir biuro

kratizmai.

WASHINGTON, spalių 8.— 
Pasak valstybes departaidt'uto 
gautų žinių, nesenai Petrogra
de įvykusiame. visos Rusijos 
Komunistų partijos suvažiavi
me, centralinio tos partijos ko
mitetų narys Zinovjevas pripa
žino buvimą kivirčų tarp ne
kuriu Rusijos Komunistų par
tijos elementų.

Zinovjevas sakė, kad vyriau
siomis priežastimis nepasitenki
nimo yra skurdas, stoka mais
to ir rusti karinė padėtis. Prie 
to prisideda dar stoka žmonių 
pasitikėjimo savo atstovais cen- 
tralinėje valdžioje , vietiniai 

barniai ir užvydai tarp vietų 
vadovų.

Zinovjevas su susirūpinimu 
pastebėjo augančią sovietų ten
denciją linkui biurokratizmo ir 
pareiškė, kad tas yra svarbiau
sia priežastim nerimavimo tarp 
žmonių.

Kilos žinios departamentui 
praneša iš Varšuvos apie didė
jančias ant ^bolševikiškus su
mišimus Ukrainoje. Gen. Pav
ienio ' armija, kuri perėjo 

Sbruč upę apie rūgs. 23 d. ir 
nesenai buvo prie Vinnicos, da
bar einanti į šalies gilumą.

Kijevas yra priktiškai apgul
tas, sako lenkų generalinis šta
bas. į rytus nuo Kijevo gen. 
Vrangelio kareiviai, veikiantis 
su gen. Machno bandomis ap- 
laiko nuolatinių laimėjimų.

Apkaltino 277 salhrninkus.

ATLANTIC CITY, N. J. sp. 
8. — Grand jury šiandie apkal
tinų 277 saliuninkus už parda
vinėjimą degtinės. <

PINIGŲ KURSAS
Vukar, spalių 8 d. užsienio pinigu 

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

Anglijos 1 svaras ............... $8.52
Austrijos 100 kronų ........... $0.42
Belgijos už $1 ......... frankų 14.05 
Danų 100 kronų ................... 14.05
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos, už $1 ....... frankų 14.89
Italijos, už $1 ............... lirų 25.00
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65 
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $81.05
Norvegų 100 kronu ............... 14.05
ėveirani ioo (frankų .......... M.19 somąsias mašinėles, plukus ir

™

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA VĖL GRĄSINA 
’ RUSIJAI.

Primeta rusams nepildymą pri
žadų, bet rusai irgi tuo pačiu 

atsimoka.

LONDONAS, spalių 8. - An
glija grasino griebties “tikro 
veikimo” prieš sovietų Rusiją, 
jei iki spalių 1(1 d. nebus pada
ryta žingsnių paliuosuoti bolše
vikų laikomus anglų belaisvius, 
sako darbininkų organas Daily 
llerald, kuris šiandie išspausdi
no tekstą notų, apsimainytų 
tarp Anglijos ir sovietų val
džių.

Rusijos bolševikų pirklybos 
misijos galva Leonid Krasin 
atsakė varde bolševikų valdžios, 
kad ji prižadės išpildyti Angli
jos statomas sąlygas, kada pa
ti Anglija išpildys savo dalį 
apie abipusį paliuosavimą visų 
belaisvių ir pertraukimą ka
riavimo.

Pasak Heroldo, Anglijos už- 
I rubežinių reikalų ministerio 
Isarlo Curzon pasiųstoji į Mask
vą nota buvo datuota spalių 1 
d. Ji kaltino rusus “biauriu 
pereženginiu” sąlygų, kurias so
vietai priėmė liepos men. apie 
belaisvius ir propagandą.

Krasinas atsakė spalių 6 d. 
kaltinimu, kad Anglija neišpil
dė savo dalies sąlygų, bet dar 
gelbėjo sovietų valdžios prie
šus.

Krasinas, pareiškė, kad An
glijos valdžia nepranešė net so
vietų valdžiai apie esantį anglų 
rankose skaičių belaisvių Egyp- 
te, Persijoj, Konstantinopolyj 

| ir Batume, kurie nori grįsti į 
Rusiją.

Apie esančius anglų rankose 
rusus belaisvius, ministeris Cur 
zon pasakė savo notoje: “La
bai nedidelis skaičius Rusijos 
pavaldinių yra musų rankose ir 
Anglija nori atsikratyti nuo 
jų. Jie yra laikomi vien kaipo 
būdas priversti bolševikus iš
pildyti savo pažadus”.

; VOKIETIJA MOKA $33 Už 
ANGLIS.

BERLINAS, sp. 8. - Vokie- 
i tijos'-industrines įstaigos moka 
i labai augštą kainą už Amerikos 
1 anglis. Pasak patikėtinų žinių, 
1 Kruppa dirbtuves moka po 2,- 
! 000 markių (nominaliai $500, 
i dabar $33.40) už toną anglių, 
kurių perka iš Amerikos po 1,- 
500 tomj j mėnesį, kad dirbtu
ve galėtų dirbti per žiemą. Krup 
po dirbtuvės dabar Išdirba ra- 

Italija jau veda f luptą pirkly bą 
su Rusija. Neužilgo gal pradės 

vesti ir atvirą pirklybą.

RRYMAS. spalių 8 (Rašo Cbi- 
cago Daily News koresponden
tas Iliram K. Modervvell). 
Italijos ilnpo; tas iš sovietų Ru- 

.• sijos, siekiantis virš 50,000,000 
lirų, buvo vedamas per keletą 
mėnesių slaptais keliais, kad 
išvengus franeuzų ii kitų tal
kininkų komisijų kliudymo. Tą 

•( tvirtinimą Į čia atvykusių bol- 
' šovikų pirklybinių agentų pa
tvirtino ir Italijos valdininkai. 
Tikimąsi, kad abi šalįs apsimai
nys diplomatiniais agentais tuo 
po pasirašymui Rusijos-Lenki
jos sutarties. Tada Italija at
virai padidins savo pirklybą su 
Rusija.

Slaptumas buvo užlaikomas 
delei niekurių šalių, ypač fran
euzų, valdininkų trukdimo at
naujinimo pirklybos įvairiais 
formališkumais. Nors legalės 
Rusijos blokados daugiau ne
bėra, bet Italija nesijautė ga
nėtinai stipria, kad nepaisyti 
franeuzų. šios slaptos intrigos 
parodo kaip Francija ir Italija 
yra atsisikirusios politikoje.

Kilias, kuriuo Rusijos lavo
nu yra gabenami, yra laikomas 
|)aslaptyje. 'Pečiaus yra žino
ma, kad išvežamieji iš (Rusijos 
tavorai kelyje yra taip pamai
nomi, kad jie išrodylų į tavorus 
iš draugiškos šalies. Tie im
portai, žinoma, ekonominiai ne
žymus, bet vertingi italams, 
kaipo ženklas jų sugabumo gau 
Ii pigius tavorus iš Rusijos^ kad 
palengvinus čia sunkią ekono
minę ir finansinę padėtį. Vie
natinis im|x>rtas, kuris buvo at 
vi^ai padarytas, buvo grudai, 
kuriuos atvežė i Neapolį laivas 
Pietro Calvi. Laivui buvo leis
ta nuplaukti į Odesą ir sugrįžti, 
kaiĮangi jis buvo oficialiu laivu, 
naudojamu sugrąžinimui rusų 
ir italų belaisvių. Tuo pasinau
dota ir j Odesą nuvežta vaistų, 
o iš ten atsigabenta grudų.

/Valdžia «daug veikia prisiren
gimui prie pirklybos su Rusija. 
Du Rusijos agentai, Michail Vo- 
dovozov, atstovaujntis bolševi
kų užrubežinės pirklybos depar
tamentą ir Boris Vax, atstovau
jantis Rusijos kooperatyvus, 
gyvena Ryme ir gauna iš val
džios visą pagelbą. Valdžia, ne
galėdama tiesioginiai pirkti iš 
Rusijos sovietų valdžios, kadan 
gi toji nėra prpažinta, sudarė 
iš socialistų kooperacijų spe- 
cialė korporaciją importui ir 
eksportui. Ją veda atstovas 
Gniffrids. To korporacija veda 
tiesiogines tarybas su Rusijos 
agentais, perka importus, par
duoda Italijos produktus, bet 
valdžia atperka importus iš kor
poracijos.

Nors bolševikų agentai turi 
užtektinai pfnigų, bet jie rei
kalauja dalies kreditų, neduo
dant jokios kito užtikirnimo. 
kaip reputaciją sovietų valdžios. 
Tas manevras turi politinį tiks
lą. Jis daromas tikslu sužadin
ti pasitikėjimą ekonominiu 
Maskvos tvirtumu. Sakoma, 
kad daugelis Itahjcs firmų, kad 
ir nenoromis išpraddų, suteiks 
kreditų Vodovozovui ir dabar 
kreditas yra liuosai duodamas.

Tuo tarpu yra išdirbami dide
li pi'irai ateičiai. Italijos va’ 
džia niaro įsteigti reguliarę lai 
vų' !*'iiją tarp Neapolio ir Ode
sos. ir ji mano vesti pirklybą 
ne milionais, bet bilionais lirų.

Valdžia ypač ‘į ri gauti pigių 
Rusip.s grudų. Dabar jos de
ficitai pardavinėjant pigiai mjl 
tnfc ir difoną siekia Ofl&.flfF),- 

000 lirų, kas yra lygiu ketvirta
daliui viso jos biudžeto. Vie
natinė viltis sumažinti tą defi
citą. yra gauti pigių grudų iš 
rytų.

Ir klausimas ne vien pigume, 
bet dar delei įvairių suvaržymų, 
darosi abejotina, ar galima bus 
gauti giudų iš Amerikos, kad 
ir už brangią kainą. Maitinimo 
ministeris Soleri nesenai seka
mai apibudino didelį pavojų 
Italijai:

“Padėtis paliečia širdį visos 
Italijos, kuri nesutinka palai
kyti kokią nors blokadą prieš 
Rusiją. Blokada gal būt ir ga
li numarinti badu bolševizmą, 
bet ji taipgi numarins ir Itali
ją. Aš nesitikiu didelių im

portų iš Rusijos šiemet, bet aš 
sakau, kad kuo greičiau Rusija 
atsisteigs ekonominiai, tuo grei
čiau Italijos padėtis pasidarys 
labiau pakenčiama”.

Nors ir labai mažai kalbėda
mi apie pereitus susižinojimus 
su bolševikų valdžia, Italijos 
valdininkai neslepia savo vil
ties, kad ateityje bur įsteigti 
laisvi ir draugiški ryšiai Vax 
pasakė man, kad Rusija turi 
daug prekių sandėliuose šalies 
viduje ir kad jos galės būti pa ■ 
naudotos pirklybai kaip tik bus 
atsteigta transportacijos siste
ma.

Rurai perkasi Švedijos 
garvežių.

STOCKIIOLM, sp. 8. Lo- 
moiisov, astovavęs sovietų val
džią Londono konferencijoj, at
vyko į čia grįždamas į Rusiją. 
Laike trumpo sustojimo Stock- 
holnie jis mano užbaigti tary
bas apie pristatymą Švedijos 
garvežių Į Rusiją ir pagelbėji
mą inžinieriams pertaisyti 
Ilobus dirbtuvę, kur tuos gar
vežius neužilgo pradės dirbti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA REIKALAUJA 
NUSTATYTI ATLYGINIMĄ.

PARYŽIUS, sp. 8. - /Franci
jos ambasadorius Vokietijoj 
Lamini šią savaitę atvežė iš 
Berlino j Paryžių Vokietijos 
pakartojimą prašymo, kad bu
tų nustatyta tikra suma atlygi
nimo, kokį Vokietija turi už
mokėti. Vokiečių rateliuose 
kalbama, kad (Laurent irgi nu
rodė reikalą nustatyti sumą at
lyginimo, kad neprileidus eko
nominio ir politinio Vokietijos 
susmukimo. Francijos valdžia, 
kaip manoma vokiečių rateliuo- 
seč svarstanti tą prašymą.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TURKIJA TURI TIK $100,000.

O reikia išmokėti mažiausia 
$1,000,000 į mėnesį algomsi.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 8. Turkijos belaisvių mo
teris ir negaunantis algų oficie- 
riai du svkiu šturmavo Turki
jos karo ministeriją, reikalauda 
m i pinigų. 80 m. amžiaus fi
nansų ministeris Sabri Bei pa
rodė susirinkusiai miniai ra
portą. kad ižde yra tik $100,- 
000. kuomet kas mėnesį vien al
goms reikia išmokėti po $1,- 
000,000.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

VOL VII Kaina 3c Price 3c No. 239
True translation filed with the post-master at (’hicago, UI., Oct. 9, 1920 i 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Naujas “taikytojas” lietuvių su lenkais

Lenkai puls Vilnių
sako lietuviai

Lietuva nepasitiki lenkais.
Smerkia tautų lygos komisija

Lenkai nesustabdo mūšių su lietuviais 
apie Vilnių

LIETUVA IK LATVIJA NE- i taip ir sovietams ir lodei butų 
PATENKINTOS LENKIJOS tarpininke, leidžiant bolševikų 
KORIDORIŲ TARP LIETU- Rusijai ir Vokietijai statvli pa-

VOri IK RUSIJOS. [vojun Lenkiją ir visą Europą.
Lietiniai atmeta visus kaltini-

Ar pavyks tautų lygos komisijai užganėdinti godžiąją lenkų laputę, kartu nenuskriaudžiant 
ir Lietuva?

Truc translation filed with the post- master at Chicago, 111., Oct. 9, 1920 
as roquircd by the act of Oct. 6, 1917

Italijos pirklyba su Rusija
Italija jau veda slaptą pirklybą 
su Rusija. Neužilgo gal pradės 

vesti ir atvirą pirklybą.

Lietuva smerkia tautų lygos ko-į mus konskripcijos prieš Lenki-
• •• • 1 _ I J • £•   _  Al* • • * 1 • 1 11 1 *4misiją ir kaltina franeuzus at

ėmime iš Lietuvos Klaipėdos. 
Latvija ir nenori lenkų kaimy

nystė*.

spalių 8. — Siulomo- 
paliaubos linija tarp 
ir Rusijos yra labai 

nepatenkinančia Lietuvai ir Lat
vijai.

Lietuva tvirtina, kad siūlo
moji pradinė taika panaikina 
sutarti tarp sovietų Rusijos ir 
Lietuvos, kurioj Rusija gvaran- 
tuoja laisvą komunikaciją pirk 
lybos tarp Rusijos ir Lietuvos, 
kas pasidarys negalimu, jeigu 
bus tarp Rusijos ir Lietuvos 
sudarytas Lenkijos koridorius.
Francu z a1| pasigrobė Klaipėdą.

* Daugiau to. lietuviai skun
džiasi. kad iš jų išplėšta uostą. 
Ver gailies sutartimi, priėjimui 
prie juros jiems duota Klaipė
da (Memelis), bet kaip sako lie-

RYGA, 
mušiu

ją ir pareiškia, kad lenkai ty
čiomis skleidžia apie juos vi
sokių prasimanymų tikslu pa
traukti talkininkus, kad jie leis
tų Lenkijai neprileisti Lietuvai 
gauto tokius rubežius, kurie 
reikalingi yra jos ekonominiam 
išsivystymui.

dele-

ja iki Latvijos rubežiaiis, kad 
galėjus užeiti Lietuvai iš šono 
ir užpulti ją iš rytų. Taip sto
vėdami lenkai paskui, su pagel-( Tarp Rusijos ko-| 
ba Francijos imperialistų, jie; 
gali pareikalauti ir visos Lietu-! 
vos. Tad lenkų pavojus Lietu-1 
vai netik nemažėja, bet kasdie 
didėja).

Tinę translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

rnunistų

True translation filed with the post- 
master at (’hicago, III., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

ANGLIJA VĖL GRĄSINA 
RUSIJAI.

hiviai, francuzu kontrolė tame i komisijose,
fr 1 - l ~ •^.^.1

uoste, visai uždaro Lietuva nuo 
jurų.

Lenkai puls Vilnių, sako 
lietuviai.

Lietuviai taipjau smarkiai 
kritikuoja tautų lygos komisiją 
Suvalkuose, pareikšdami, kad 
ji yra vien kainuflažu, kuris 

leidžia lenkų kareiviams verž
tis ir toliau ir kad lodei kukai 
neabejotinai greit eis ant Vil
niaus.

Mušiu paliauba dar 
nepasirašyta. «

Lenkų ir rusų sovietų 
gacijos dirbo ketvergi)
kad užbaigus musių paliaubos 
ir pradinės laikos sąlygas ir pri
rengus jas pasirašymui šiandie. 
Kol kas jie dar negalėjo paskir
ti valandos formaliam pąsira- 
š v imti.* i .Lenku delegatai sako? kad 
dokumentai bus prirengti šian- 
dia ar subatoje ir kad nereikės 
kito protokolo, jei pasirašymas 

.’ | bus atidėtas iki subatos.
Abi delegacijos nieko nesako 

kaip stovi darbas įvairiose sub- 
, kurios visą laiką 

veik be paliaubos dirba.
----------------------------- r

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917

LENKAI NEPERTRAUKIA 
MUSIŲ SU LIETUVIAIS 

PRIE VILNIAUS, i

Mūšiai pertraukti ne visame 
fronte, bet tik jo dalyje— 

Suvalkuose.

True translation filed vvith the post- ; 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 ' 
as rcųuiicd by the act of Oct. G, 1917 !
AMERIKA PRIEŠINASI LEN

KIJOS TAIKAI.

Zinovjevas pripažįsta, kad tarp 
Rusijos komunistų viešpatauja 
nesutikimai, tfžvydas ir biuro

kratizmai.

Primeta rusams nepildymą pri
žadų, bet rusai irgi tuo pačiu 

atsimoka.

Daro viską kad neprileisti 
susitaikymo su rusais.

[Iš Federuotosios Presos]
WASHINGTON, spalių 6. - 

.Jūsų korespondentas patyrė, 
jog Amerikos valstybės depar
tamentas ir Francijos užrube- 
žinių reikalų ministerija koope
ruoja visame kame, kad nelei
dus Lenkijai padaryti taiką su 
sovietų Rusija.

kijos masių pavargimas nuo 
karo daro negalimu Varšuvos 
valdžiai tęsti kariavimą.

Latviai irgi nenori lenkų.

Latviai irgi yra nepatenkinti 
projektuojamuoju koridariu, 

kuris juos sujungtų su Lenki
ja. Jų nepasitenkinimas yra re
miamas kariniais motivais. Vi
sos Pabaltijos šalįs bijosi Len
kijos ambicijų ir jos pienų ir 
Latvija visai nenori turėti susi
siekimą rubežiais su Lenkija.

Aišku, kad projektuojamoji 
mušiu paliaubos linija yra di-

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 9, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJOS JUODAŠIMČIŲ 
PLENAI.

Daro suokalbius užrubežyje 
laukia žuvimo bolševikų

ir

gyventojų.
musių paliau- 
apsistojo visa-

kų ir Lietuvos ir Latvijos ne
pasitenkinimui pritaria Anglija, 
kurios patarimų nepasiklausta.
Kodėl lenkai nori atkirsti Lie- 
~—- tuvą nuo Rusijos.

Lenkai gina projektuojamą
ją liniją tuo, kad ji esanti rei
kalinga atskirimui Lietuvos nuo 
Kusi jos, kadangi Lietuva esan

ti draugiška kaip vokiečiams,

i nios, kad Lenkijos ir Rusijos 
taikos delegatai Pėdnyčioje pa
sirašys Rygoje mūšių paliaubą, 
tapo šiandie entuziastiškai pri
imtos Varšuvos

Išvakariuose 
bos kariavimas 
inc fronte.

Kaslink Lietuvos sektoro, šia- 
naktinis oficialis pranešimas 
sako, kad Lenkijos vyriausioji 
komanda nutarė pertraukti ka
riavimą nuo Prūsijos rube
žius iki Paturce, tuoj į rytus už 
Varėnos (Vilniaus gub.), H> 
myl. į pietvakarius nuo Vil
niaus.

Matomai, deki1 šitos sutar
ties, lenkai neįeis į Vilnių, ku
rio pakraščius pasiekė lenkų

BERLINAS, spalių 7. — Mo- 
narchistinės ir demokratinės 
grupės pabėgėlių iš Rusijos vie 
nijasi tuo pamatu, kad jei Le
ninas s uTrookiu bus nuversti, 
Rusija bus atbudavota kaipo 
federuola respublika iš kelių

WASHINGT()N, spalių 8.
• Pasak valstybės departamento 
gautų žinių, nesenai Petrogra
de įvykusiame, visos Rusijos 
Komunistų partijos suvažiavi
me, centralinio tos partijos ko
miteto^ narys Zinovjevas pripa
žino buvimą kivirčų tarp ne
kuriu Rusijos Komunistų par
tijos elementų. *

Zinovjevas Sakė, kad vyriau
siomis priežastimis nepasitenki
nimo yra skurdas, st.oka mais
to ir. rusti karinė padėtis. Prie 
to prisideda dar stoka žmonių 
pasitikėjimo savo atstovais cen- 

t rali ne j e valdžioje , vietiniai 
barniai ir užvydai tarp vietų 
vadovų.

Zinovjevas su susirūpinimu 
pastebėjo augančią sovietų ten
denciją linkui biurokratizmo ir 
pareiškė, kad tas yra svarbiau
sia priežastim nerimavimo tarp 
žmonių.

Kitos 
praneša 
jaučias 
mišinius Ukrainoje 
lenko 1 armija, kuri

Sbruč upę apie rūgs. 23 d. ir 
nesenai buvo prie Vinnicos, da- 

, bar einanti j šalies gilumą.
Kijevas yra priktiškai apgul

tas, sako lenkų generalinis šta
bas. Į rytus nuo Kijevo gen.

i Vrangelio kareiviai, veikiantįs 
, su gen. Machno bandomis ap-

LONDONAS, spalių 8. - An
glija grąsino griebties “tikro 
veikimo" prieš sovietų Rusiją, 
jei'iki spalių 10 d. nebus pada
ryta žingsnių paliuosuoti bolše
vikų laikomus anglų belaisvius, 
sako darbininkų organas Daily 
Herald, kuris šiandie išspausdi
no tekstą notų, apsimainytų 
tarp Anglijos ir sovietų val-

ka-

(Taigi lenkai pertraukė mu- 
ls ne visame fronte, o tik .1°

žinios departamentui 
iš Varšuvos apie didė- 
antLbolševikiškus su- 

Gen. Pav- 
perėjo

Apkaltino 277 salhminkus.

ATLANTIC CITY, N. J. sp. 
8. — Grand jury šiandie apkal
tinę 277 saliuninkus už parda
vinėjimą degtinės. <
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PINIGŲ KURSAS.

Naujienų pinigų siun
timo skyrius atdaras 
kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, suba- 
tomis iki 9 vai. vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 vai.

3 ryto iki 2 vai. po piet.

Slaptame tų grupių susirinki
me Viennoje šią savaitę tapo iš
dirbti pienai atkariaviniui Ru
sijos.

Tų grupių vadovai išreiškia 
viltį, kad žiema, nugalės Trockį, 
kaip kad ji nugalėjo Napoleo
ną, bet jie tuo vistiek perdaug 
nepasitiki.

Jie sako, kad jie bolševikai 
padarys taiko SU Ifolaiulija ir

.kujj*. ^civili .. .Anglija, iš kur jie galės gauti

dalyje Vilniaus gub. Jie ten sto- maisto, jie galės mesti visas sa
vi maždaug toje linijoje, kokią yo karines spėkas prieš Vrange- 
iie laike prie pradžią karo su lį ir tuo suardyti visus naujųjų 
Rusija. Lenkai, matomai, ne- ’ Rusijos “gelbėtojų” pienus, 
darydami mūšių paliaubos vi- j 
šame fronte, palieka sau kelią 
veržlios Vilniun ir rytinėn Lie
tuvon, siekiantis užimti tas vie
tas, kurias jie laikė pirmiau — 
visą Vilniaus rSdybą. Jie, vei
kiausia ir kwridoria«w aeikatau-

NEW YORK, sp. 8. — Savo 
namuose Rurkehav'en, N. F., 
pasimirė William Young, 73 ; 
m., kuris tarp kitko sudramati-, 
zavo “Ben Hur”, taipjau pajp-; 
šė keletą kitų dramų.

spalių B <1. užsienio pinigu

Rusijos bolševikų pirklybos 
misijos galva Leonid Krasin 
atsakė varde bolševikų valdžios, 
kad ji prižadės išpildyti Angli
jos statomas sąlygas, kada pa
ti Anglija išpildys savo dalį 
apie abipusį paliuosavimą visų 
belaisvių ir pertraukimą 
riavimo.

• Pasak Herakio, Anglijos už- 
I rubežinių reikalų ministerio 
Earlo Curzon pasiųstoji į Mask
vą nota buvo datuota spalių 1 
d. Ji kaltino rusus “bjauriu 
perežengimu” sąlygų, kurias so
vietai priėmė liepos nien. apie 
belaisvius ir propagandą.

Krasinas atsakė spalių 6 d. 
kaltinimu, kad Anglija neišpil
dė savo dalies sąlygų, bet dar 
gelbėjo sovietų valdžios prie
šus.

Krasinas, pareiškė, kad An
glijos valdžia nepranešė net so
vietų valdžiai apie esantį anglų 
rankose skaičių belaisvių Egyp- 
te, Persijoj, Konstantinopolyj 
ir Ralume, kurie nori grįŠti Į 
Rusiją.

Apie esančius anglų rankose 
rusus belaisvius, ministeris Cur 
zon pasakė savo notoje: “La
bai nedidelis skaičius Rusijos 
pavaldinių yra musų rankose ir 
Anglija nori atsikratyti nuo 
jų. Jie yra laikomi vien kaipo 
būdas priversti bolševikus iš
pildyti savo pažadus".

VOKIETIJA MOKA $.33 UŽ 
ANGLIS.

BERLINAS. sp. 8. - Vokie-

i

kaina, perkant Įų ne magiau kaip u?, tijos industrines įstaigos moka
>*>bai a»«št«kainirtižAiuerlkos 

$8.52 anglis. Pasak patikėtinų žinių, 

JJ’^lKruppa dirbtuves moka po 2,- 
14.05 į 000 markių (nominaliai $500, 
$2.051 dabar $33.10) už toną anglių* 
25.00 

, $1.65 
$0.45 

$81.05 
. 14.05 

.. $6.19

..^$1.65' kitu« ne kare padarus.

Anglijos 1 svaras ...............
Austrijos 100 kronų ...........
Belgijos už $1 frankų 
Danų 100 kronų ...................
Finų 100 markių ...................
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 .....   lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Trenku 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų .. 
šveicarų 100 (frankų 
Švedų 100 kronų ....
Vokiečių 100 marinų

$8.52 anglis. Pasak patikėtinų žinių.

kurių perka iš Amerikos po 1.,- 
500 tonų j mėnesį, kad dirbtu
vė galėtų dirbti per žiemą. Krup 
po dirbtuvės dabar išdirba ra
šomąsias mašinėles, plukus iv

KRYMAS, spalių 8 (Rašo Chi
cago Daily News koresponden
tas Itiram K. Modervvell). 
Italijos impo.'tas iš sovietų Ru
sijos, siekiantis virš 50.000,000 
lirų, buvo vedamas per keletą 
mėnesių slaptais keliais, kad 
išvengus francuzu i: kitų tal
kininkų komisijų kliudymo. Tą 

' tvirtinimą į čia atvykusių bol- 
' ševikų pirklybinių agentų pa
tvirtino ir Italijos valdininkai, 
'l ikimąsi, kad abi šalįs apsimai
nys diplomatiniais agentais tuo 
po pasirašymui Busi jos-Lenki- 
jos sutarties. Tada Italija at
virai padidins savo pirklybą su 
Rusija.

Slaptumas buvo užlaikomas 
delei niekurių šalių, ypač fran- 
euzų, valdininkų trukdimo at
naujinimo pirklybos įvairiais 
formališkumais. Nors legalės 
Rusijos blokados daugiau ne
bėra, bet Italija nesijautė ga
nėtinai stipria, kad nepaisyti 
francuzu. Šios slaptos intrigos 
parodo kaip Franeija ir Italija 
yra atsisikirusios politikoje.

Kelias, kuriuo Rusijos tavo- 
rai yra gabenami, ^y^tiikomas 
paslaptyje. 'Pečiaus yra žino
ma, kad išvežamieji iš Rusijos 
ta vorai kelyje yra taip pamai
nomi, kad jie išrūdytų į tavorus 
iš draugiškos šalies. Tie im
portai, žinoma, ekonominiai ne
žymus, bei vertingi italams, 
kaipo ženklas jų sugabumo gau 
ti pigius tavorus iš Rusijos,' kad 
palengvinus čia sunkią ekono
minę ir finansinę padėtį. Vie
natinis importas, kuris buvo at 
virai padarytas, buvo grudai, 
kuriuos atvežė į Neapolį laivas 
Pietro Calvi. Laivui buvo leis
ta nuplaukti į Odesą ir sugrįšti, 
kadangi jis buvo oficialiu laivu, 
naudojamu sugrąžinimui rusų 
ir italų belaisvių. Tuo pasinau
dota ir į Odesą nuvežta vaistų, 
o iš ten atsigabenta grudų.

Valdžia daug veikia prisiren
gimui prie pirklybos su Rusija. 
Du Rusijos agentai, Michail Vo- 
dovozov, atstovaujntis l>olševi- 
kų užrubežinės pirklybos depar
tamentą ir Koris Vax, atstovau
jantis Rusijos kooperatyvus, 
gyvena Ryme ir gauna iš val
džios visą pagelbą. Valdžia, ne
galėdama tiesioginiai pirkti iš 
Rusijos sovietų valdžios, kadan 
gi toji nėra prpažinta, sudarė 
iš socialistų kooperatijų spe- 
cialė korporaciją importui ir 
eksportui. Ją veda atstovas 
Guiffrids. To korporacija veda 
tiesiogines tarybas su Rusijos 
agentais, perka importus, par
duoda Italijos produktus, bet 
valdžia atperka importus iš kor
poracijos.

Nors bolševikų agentai turi 
užtektinai pinigų, bet jie ixn- 
kalauja dalies kreditų, neduo
dant jokios kito užtikirnimo. 
kaip reputaciją sovietų valdžios. 
Tas manevras turi politinį tiks
lą. Jis daromas tikslu sužadin
ti pasitikėjimą ekonominiu 
Maskvos tvirtumu. Sakoma, 
kad daugelis Italijos firmų, kad 
ir nenoromis iŠprtid'ių, suteiks 
kreditų Vodovozovui ir cialair 

kreditas yra tiuosai duodamas.
Tuo taipu yra išdirbami dide

li pi mai ateičiai Italijos va’ 
džia mavo įsteigti reguliarę lai 
vų' bują farp Neapolio ir Ode
sos. Ir ji mano vesti pirklybą 
ne milionais, bet bilionais lirų.

Valdžia ypač u ri gauti pigių 
Rusijos grudų. Dabar jos de
ficitas pardavinėjant pigiai mil 
tuš ir difoną siekia

000 lirų, kas yra lygiu ketvirta
daliui viso jos biudžeto. Vie
natinė viltis sumažinti tą defi
citą. yra gauti pigių grudų iš 
rylų.

Ir klausimas ne vien pigume, 
bet dar dek i įvairių suvaržymų, 
darosi abejotina, ar galima bus 
gauti giudų iš Amerikos, kad 
ir už brangią kainą. Maitinimo 
ministeris Soleri nesenai seka
mai apibudino didelį pavojų 
Italijai:

“Padėtis paliečia širdį visos 
Italijos, kuri nesutinka palai
kyti kokią nors blokadą prieš 
Rusiją. Blokada gal būt ir ga
li numarinti badu bolševizmą, 
bet ji taipgi numarins ir Itali
ją. Aš nesitikiu dideliu im

portu iš Rusijos šiemet, bei aš 
sakau, kad kuo greičiau Rusija 
atsisleigs ekonominiai, tuo grei
čiau Italijos padėtis pasidai ys 
labiau pakenčiama”.

Nors ir labai mažai kalbėda
mi apie pereitus susižinojimus 
su bolševikų valdžia, Italijos 
valdininkai neslepia savo vil
ties, kad ateityje bu- įsteigti 
laisvi ir draugiški ryšiai Vax 
pasakė man, kad Rusija turi 
daug prekių sandėliuose šalies 
viduje ir kad jos galės būti pa • 
naudotos pirklybai kaip tik bus 
atsteigta transportacijos siste
ma.

Rusai perkasi Švedijos 
garvežių.

STOCKHOLM, sp. 8. Lo- 
moiLsov, astovavęs sovietų val
džią Londono konferencijoj, at
vyko j čia grįždamas į Rusiją. 
Laike trumpo sustojimo Stock- 
bolme jis mano užbaigti tary
bas apie pristatymą Švedijos 
garvežių Į Rusiją ir pagelbėji
mą inžinieriams pertaisyti 
Hohns dirbtuvę, kur tuos gar
vežius neužilgo pradės dirbti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA REIKALAUJA 
NUSTATYTI ATLYGINIMĄ.

PARYŽIUS, sp. 8. - Franci
jos ambasadorius Vokietijoj 
La u H'n t šią savaitę atvežė iš 
Berlino į Paryžių Vokietijos 
pakartojimą prašymo, kad bu
tų nustatyta tikra suma atlygi
nimo, kokį Vokietija turi už
mokėti. Vokiečių rateliuose 
kalbama, kad (Laurent irgi nu
rodė reikalą nustatyti sumą at
lyginimo, kad neprileidus eko
nominio ir politinio Vokietijos 
susmukimo. Francijos valdžia, 
kaip manoma vokiečių ratcliuo- 
seč svarstanti tą prašymą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
TURKIJA TURI TIK $100,000.

O reikia išmokėti mažiausia 
$1,000,000 į mėnesį algomsi.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 8. Turkijos belaisvių mo
teris ir negaunantis algų oficie- 
riai du svkiu šturmavo Turki
jos karo ministeriją, reikalauda 
m i pinigų. 80 m. amžiaus fi
nansų ministeris Sabri Bei pa- 
rocl? s u si rinte lįsti a i miniai ra
portą. kad ižde yra tik $1OO.- 

000, kuomet kas menesį vien al
goms reikia išmokėti po $1,- 
000,000.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Nepamirškit

kad šiandie vakare MUdta S*- 
Uj 4-toa kuopos Balius.



NAUJIENOS, Chicapo, III.

DEBS’O KAMPANIJAI KONCERTAS
Rengia Debs’o Kampanijos Fond. 

Nedėlioj, Spalio 17,1920 
Ashland Auditorium.

Carmen’s Hali
S. Ashland Blvd. ir 

W. Van Buren St.

Pradžia 3 vai. po pietų.
Tikietų kainos $1.10 ir 55c. 

su kares taksais.

Jau nekalbant apie seniau
siautusias epidemijas šiltinę (Jį
ir dizenteriją; ligas džiovą, t ra- M 
ebomą irsylilį, bet štai pasiekia ĮJ 
mus žinios, kad musų sostinė jr,® 

-1 u
Lietuvoje J

Vilniuje apsireiškė cholera.
Tai tokia šiandie 

piliečiu padėtis sveikatos žvilg- 2 
sniu.

Šiam koncerte dalyvauja žino
mas rusų pianistas M. Bogus- 
lawski. J. Malkin, celistas, mu
zikantas Chicaięos Symphony 
Orkestrus ir buvęs Boston’o 
Symphony Orkestras. S. Stran- 
don, soprano.

Maloniai kviečiame atsilanky
ti visus lietuvius ir paremti 
Debs’o Kampanijos Fondą.

Kviečia koncerto KOMISIJA

Lietuvos Raudonasis Kry- u 
žius sukurtas tikslu teikti viso- O

t’**-

Subata, Spalių 9 d., 1920
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13KONCERTAS
Nedėlioj, Spalio (October) 10 d., 1920 m. 
PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJ 

1657 Biue Island Avė.
Programo Pradžia 8:00 vai. vakaro

PROGRAMAS
1. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

vedamas S. Diliaus

Didelis Iškilmingas

KONCERTAS
Rengiamas per dienraštį
“LAISVA RUSIJA”

(The Daily Free Russia).

Nedėlioję, Spalio lOtą d., 1920
Pradžia 3 vai. po piet. ■

ASHLAND AUDITORIUM (CARMEN’S HALL) 
Van Buren & Ashland Blvd.

Dalyvaus simphoninė Orchestra susidedanti iš geriau
sių muzikantų po.vadovyste garsaus artisto — kondukto
riaus KARL RECLZEH, taipgi' ir garsus operatiški daini
ninkai ir solistai.

Gerai žinomas Amerikos žurnalistas ir oratorius Isaak 
esenai sugrįžęs iš Sovietinės Rusijos, specialiai 
šio koncerto ir kalbės apie Sovietinę Rusiją.
ii,2 atsilankykit ant šio Iškilmingo Koncerto ir 

nrie padarymo jo materijališkai ir dvasiškai pa-

McBride, n 
pribus ant ;

sekmin
vos Rus
Ashland

.i po $1.00 ir po 75c. Juos galima gauti “tais
os” ofise, 1722 \V. Chicago Ave.ir Koncerto dienoj 
A uditorium.

a

kią pagalba, kur tik ji yra 
kalingų.

šitos piakilnios įstaigos išli- S 
c 
M 
M 
■ 

Metų surinkti $100,000 Lietu- S 
vos Raudonajam Kryžiui. Šita, 
Dr-ja iki vienam centui visus 
pinigus perduoda Lietuv. Baud. 
Kryžiui, todėl lietuviai ir lietu
vaitės, meldžiame ateikite tal
kon ir padėkite surinkti pasiža
dėtą sumą pinigų.
Dr. A. L. Graičiunas, Cent. rast.

kimiausia atstovė Amerikoje 
yra Lietuvai Gelbėti Draugija, 
km i yra nusiskyrusi iki Naujų

GRŪMOJA IR SALIUNAMS

19 
(d
U

IS

2. J. Butėnas, Basso
“Kalvis” Ballada

3. O. Rudauskaitč, soprano
<i Kaitink šviesi saulute, .... M. 
b Bitutė ............................................ M.

4. K. Kraučiunas, Tenor
Širdele moterų .........

5. J. Butėnas, Basso
Prolague Pagliacci .

6. S. Staniuliute, Alto
a lopšinė .....................
b Bernužėli nevoliok

7. J. Butėnas, Basso
a Liubov (Rusiškai) .................  J. Blehmon
b Utior (Rusiškai) ................... V. Gartveld

'HBBHBNBBBBfflBBBHBBBBBBKBBBEin3SIBE953QB^II0BBĘ]K1HHH  QąifiBBBBBBBBnBQIBaSfiiaEI»BHBRB3BBBBBBBBa-i

M. Petrauskas

Petrauskas
Petrauskas

G. Verdi

R. Loncavallo

..... St. Šimkus
M. Petrauskas

8. F. Jakutis, Tenor
Paskutinė vasaros rožė, ...........

9. O. Rudauskaitč, Sopraną
a Kur Bakūže samanuota .......
b Love me to-day ......................

10. .T. Butėną-.. Basso
a Rusija Brangi ...............................
b Naują svietą ėmėm griaut, R

Airių Daina

St. Šimkus
.......... Bali

J. žiūronas 
I’lanųuette

11. O. Rudauskaitč, Soprano, S. Staniuliutč, Alto
Duetas a Valio Valuže.......... M. Petrauskas

b Plauke sau laivelis,....... St. Šimkus
12. K. Kraučiunas, Tenor, J. Butėnas, Basso.

Duetas. Badaujančių giesme, M. Petrauskas
13. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

vedamas S. Diliaus

a

Valdžia žada imti nagan ]■ 
tukstiyitį saliunininkų. Jį

Naujienose jau buvo rašyta, M 
kad valdžia žada traukti tieson 
ir galbūt užgriebti daugelį vie
tos bravo:*.!. Tai dėlto, kad 
juose, dirbama “byrąs su kiku”. 
Ja išdirbame “nyrbyre” esama 
net keturi ir penki procentai a 
“kiko”, kitaip sakant nikolio- J

Vakar lėčiau* jau paskelbta, 
kad valdžia imsianti nagan ir 
daugelį slunininkų, kuriu 'tą 

“byrą su Idfru” pardavinėja. Jų 
esą net luklasntis.

Bus blogai, ponas “prohibi- 
šinas” nesnaudžia...

Unė Babickaitė North Sideje
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 226 Kuopa rengia

Koncertą ir Bailiu.
Nedėlioj, Spalio (Oct.) 10,1920

ZWIAZEK POLEK SVETAINĖJE, 1315 N. Ashland Avė.
_ Įžanga 50c ir 75c.

7. Solo, daina ....................... z....  A. Chepaitis
Akompanuoja pijanu p-lė Aldona Riugiutė

8. Solo, daina ..........................  J- A. Lengvinas
9. Extra. . z

PROGRAMAS
1. Orkestrą po vadovyste
2. Kalba.............................
3. Solo, smuiką, ..............

Akompanuoja pijanu p-lė Aldona Riugiutė 
. ......................... '

Solo, daina ..
Solo, smuiką,
Akompanuoja pijanu p-lė Aldona Riugiutė

Dr
.......... Grušo
A. Montvidas
Mikas Rugis

4 <akys artistas .... Vincas P. Norbutas 
p-lė Unė Babickaitė 
p-lė Irena Sadgvisk

Po Koncertui linksmus šokiai.
Kviečia KOMITETAS.

Antras Šio Sezono Vakaras
Pradžia 6:30 vai. vakare. ’Statoma scenon trijų veiksmų dramą

edarbe”
10 d. Spalio-October, 1920

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2212 W. 23rd PI.

Geriausiomis spėkomis rengėmės at
kartot tikrai, kaip turi būti perstatyta 
Bedarbė.

Gabia;
yra sui
tikrai gi

Visi iki vienam i Meldažio svetainę.
L. L. KLIUBO KOMITETAS

^os spėkos iš visos Chicagos 
jUkta. Pamatę perstatymą 
sitės.

KBHBHSaSUBBIBBBBBBBBKeiHBinitSHai!IBKBEaiQISDISna

Gerbiama Visuomane
L

Nepraleiskit šios progos, kur bus 2 sykiu atkar
totą 4 veiksmu drama

“BEDARBE
Spalio (October) 10 dieną, 1920, M. Meldažio svet., 
2242 West 23 Place. Pradžia 6:30 valandą vakare.

Los geriausiai žinomi artistai, tai be abejonės 
ir atvaizdinimas bus geresnis negu praeitame sykį. 
Režisorius P. Sankunas.

Visuomenė labai reikalavo pamatyti 2rą sykį 
“Bedarbę”, tai ir pamatys. Mes buvome priversti1 
atkartoti ir nesuvilioti visuomenę su pilna užduo
timi. Su prielankiu užkvietimu,

Lietuvių Laisvės Kliubo Komitetas. n 
M 
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PAVEIKSLAI
Tie paveikslai yra atvežti iš Lietuvos, jų yra 150. 

Pamatysite savo gimines, miestus, Kauną ir Vilnių 
ir Lietuvos kareivius ir visokius atsitikimus Lie
tuvoje.

— Bus rodomi —
Panedėlyje, Spalio-October 11 d„ 1920 m.

Pradžia 8 vai. vakare.
švenĮo Jurgio Parapijos. Svetainėje, 

Kampas 33 ir Aubum Avė.
Visi Bridgeporto Lietuviai ir Lietuvaitės esate 

kviečiami ant šitų paveikslų rodymus, kas neatsilan
kysite gailėsitės. Naudingiau bus ateiti pažiūrėti 
šių paveikslų negu ant kokių kitų teatrų kur yra 
mokama po $1.00 arba 50c., o čia bus tiktai dide
liems 25c., mažiems 10c.

Visas pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės Išga
vimui.

Kviečia visus, Bridgeporto Stoties VąĮdyba.

rengiamas per
Jaunų Lietuvių Amerikos Tautišką Kliubą

Nedėlioj, 10 d. Spalio (October), 1920
Mildos svetainėj, 3138 So. Halsted Str.

Pradžia G vai. vakaro. Įžanga 35c y patai su “vvar tas”
>

Meldžiame gerbiamų publiką atsilankyti ant šito iškilmingo ba
liaus, nes bus proga praleisti linksmai laiką. Bus visokių šokių iki 
vėluimf nakties. Kviečiame visus atsilankyti be skirtumo: jaunus, 
senus ir mažus. Su pagarba RENGIMO KOMITETAS.

IŠKILMINGAS 
FARMERIŠKAS KOSTUMŲ

Rengiamas per
L. S. S. 4-tą KUOPĄ

Subatoje, Spalio-October 9 dieną, 1920 m.
MILDOS SVETAINĖJ^ 

3138 So. Halsted St.
Orkestrą P. V. Sarpalius

Tikietai: Vyrams 55c, moterims 35c, su war tax 
rradžia 8 vai. vakare.

atsilankyti Rengimo KOMITETAS.

Iškilmingos Sokakluves 10 Mėty Gyvavimo
■— Rengia —

Draugija D. L. K. Vytauto No. 2, Roseland, III.
Nedėlioj, Spalio (October) 10 d., 1920

Chas. Strumil Svetainėj,
158 E. 107th St., Roseland.

Prasidės lygiai 7:0t> valandą vakare.
Scenoje statoma Bronislovo Vargšo Trijų Veiksmų Dramą.

“ŽMONĖS”.
Sulos Lietuvių Scenos Afyletojų Ratelio Seniausi ir Gabiausi Artistai.
Drama “Žmonės” dar tik pirmu sykiu Rpsęlande, Gerbiamą publika 

vėl 'turės progą phtnatyti vieną iš geriausių veikalų jau mirusio rašytojo 
Br. Vargšo. Dr-ja L. D. K. Vytauto No. 2 yra yiona iš progresyviškiausių 
Draugijų šioje apielinkėje, — ji yra skaitlingiausia nariai.; ir daugiau mo
ka pašalpos į savaitę kaip Bile kokia kita draugija. Ji yra įsteigusi Naš
laičių Fondą, iš kurio šelpia mirusių narių našlaičius. Draugija L. D. K. 
Vytauto No. 2 savo surengtais vakarais yra pasižymėjusi (Roselandiečiai 
dar pamena “Valkatą”, “Du Broliu” ir kitus) tai ir šįkarią manome ,kad 
nevienas be priežasties nepasiliks namie nepamatęs. Po lošimui šokiai 
prie goriausios muzikos. J. Ivanauskas pasižadėjo būti su visu savo buriu.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.

/"...................... ......... .................

j METINIS TEATRAS IR BALIUS
Rengia

Did. Liet. Kun. Keistučio Pas. ir Pol. Kliubas 
Subatoje, Spalio-October 16 d., 1920 m.

C. S. P. S. Svetainėje,
1126 W. 18 gatvė

t Stato scenoj vienveiksmę dramą,
SALOMĖJA

z Ilorodienčš duktė.
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės. Jei norite praleisti linksmai 

laiką, užkviečiame atsilankyti ant augščiau minėto vakaro. Pama
tysite pirmu kartu lietuviškoje scenoje niekur nematyto veikalo.

Salomėja, tai yra didelis, gražus ir žingeidus veikalas. Taigi 
Keistučio kliubas savo spėkomis jk rstatys.

Gabiausi artistai vaidins, todėl nepamirškite Spalio 16 dienos.
Po perstatymo bus smagus lietuviški šokiai, griežiant p. Grušo 

Orchestrai iki vėlybos nąkties.
Pasarga: Duris atdaros 6:30 v. v. Uždanga pasikelia 7:30 v. v 

įžanga $1.00, 75c ir 50c. Kviečia KOMITETAS 
t

Parengtas
LIET. RYTMETINĖS ŽVAIGŽD. PAŠELPOS KL UBO

Subatoj, Spalio (October) 9 d., 1920, 
SCHOENHOFFEN SVET., 

•^kampas Ashland ir Milwaukee Avė.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 65c su padėjimu drapanų.

Muzika p. F. JERECK.

Puikiausia 5-kių
Veikmių Drama

IETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APSVIETA”

Nedėlioj, Spalio 10,1920
C. S. P. S. svetainėje, W. 18-tos gatvės 

__________Chicago, III. > į \

Durįs atsidarys 6:00 vai. v. Pradžia 7-t^ val. vakaro

Gerbiamoji publika, nuoširdžiai kviečiame atsilankyki, 
nes veikalas Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vie
nas iš puikiausių veikalų (iki šiolei) Lietuviškoje kalboje su- 
dramatizuotas drg. Pabarškos. Kas skaitė apysaką Kapito
nas Velnias, tas, be abejonės gerai supras jo vertę ir nepra
leis scenoje jo nepamatęs, o neskaičiusiems iš širdies pataria
me jį pamatyti, nes tai bus be galo puikus ir žingeidus persta
tymas.

Pirmą Kartą 
Stato Scenoje

Taipgi lošime dalyvauja gabiausios spėkos k. t.: P. Sto- 
gis, J. Šimkus, J. Daugėla, p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienė, 
J. Gulbinienė, T. Pabarškienė, kiti ir kitos, 

z
Režisierius M. Dundulienė.

Po perstatymui šokiai.

• Kviečia visus KOMITETAS.



Subata, Spaliu 9 d., 1920

! KORESPONDENCIJOS
Brooklyno Misterija.

Kas Užmušė šš. Marijos 
Karalienės Aniolų Bažny

čios Vargonininką?

i P.isikalbėjimas su šeimyna pas 
kurią Kibortas gyveno.

(Nuo Naujienų koresp.)

CUNARD LINUOS

Brooklyn, N. Y. — sila dalis 
raporto yra pasikalbėjimas su 
ž aonėmis, pas kuriuos Kibor- 
t išgyveno daugiau kaip tre
ji:; metus. Lie žmonės (ai Pet
ro Kisieliaus šeimyna, 370 
( >and st., Brooklyne. šeiiui- 

1 raikė ir šeimininkas, kuomet • 
pamatė mane, buvo labai ne
it ąsos, bet mąn paaiškinus, 
kwd nieko nebus bloga, jie tapo 
drąsesni.

Ar gyveno pas tamstas ve
li uis? paklausiau.

Moteris, p. Kisielienė, matyt, 
n suprato ką reiškia žodis “ve- 
'i nis” ir kažin ką nusakė pati- 
si i.Bet p. Kisielius greitai al- 
j: ’.<ė: “Taip, taip!” Ir paaiškino 
moteriai plaunančiai drapanas, 
kad velionis tai reiškia miręs 
• niogus, šiuo atveju ’ vargoni
ninkas.

Išplaukia Spaiio^October 12=tą dieną
į

HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ PER ANGLIJĄ
Hamburgas ............................................ $125.00
Liepojos ................................................... $145.00

Pridedant $5.00 War Tax
Kreipkitės pas arčiausia Cunard agentą

Kaip tamstų santykiai 
v) su vargonininku?

Labai geri! - Ir tęsė 
’i u moteris. — Jis buvo toks 
(eras ir linksmas, ir aš jį mylė- 
ir.u, kaip tikrą savo vaiką. Jis 
v’t ką man pasisakydavo, ką tik 
ji; žinodavo. Jis sakydavo, 

kad aš esu jam kaip motina.
Ar ilgai jis gyveno pas

nstas?

bu

to-

Medicinai
SFmach BItters

’.r.t.r—!

Pa<k 
mųjų mc

;os krautuvė- 
■;ur bilc krau 

Jeigu jūsų krautuv- 
pareikalauk pamėginimui 

prisiųsdami money 
pasiųsta C. O. D.

as iš žolių šaknų ir žievių vartoja
moj senose šaipe. Geriausios nete- 

, negromuliavimo, turint ga. ų ir vi- 
ių pilvo priepuolių. Priimnur, gerti, 
.as ir pasekmingas paliuosavimui vi- 

Parsiduoda visose pirmos klc 
rišku produktu, vi 
luoti ji. 
tai

o galiono, 
Arba bus

šokių 
šaunus 
durių.
sc. Esar.t mcdicir 
tuvėj galima par< 
ninkas neturi jo, 
butelio, penktadali 
order ant $1.75. 
už $1.90.

THE LEDCO BITTERS CO.
Dept. K. 2154 Lincoln Avė., Chicago, 111. 

Reikia agentų.

Ar jauties blogai?
Ar neturi tikro apetito? Turėk po ranka 
buteli

Tai jau bus daugiau kaip 
' ;.s metai. Jis kaip atvažiavo į 

ookfyną, lai gyveno pas kitus 
tpic porą mėnesiu, paskui gy- 

no pas žydą apie dvi nedėlios 
•• “atsimufino’ 

■ bar mat jau
pas mus. Tai 
bus daugiau, 
Niekad, kad 

nebuvome su-tmsla žinotum 
i rūstinę. Aš u;
:.d jis buvo teisingas, geras ir 
\ kam blogo nepadarė. Ncdė- 
\ij susirinko į pagrabą choro 
?t rginos, - ašarose paplukdė 

is namus beverkdamos ir 
. i esčio, kaip jis joms buvo

NAUJIENOS, Chicago, III

D r. A. R, Blimnthal

Biznio IšpardavimąLankykit Einanti iš

KRAVETS STORE

£

Telephonai:

VAIKAMS SIUTAI.

Vaikams pančekos 19c
Vyriškos bovelnines pirštinės ’J ‘{j

Vaikams kepurės 49c

v

*

'u

I

v •

kus. Vai.: nuo 
Nedaliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

XKIU SPECIALISTAS 
kis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yr> 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą* 

Mes vartojam 
pagerintą Oph 
thalmometer. Y 
patinga doma at 
Kreipiama į vai 
9 ryto iki 9 vak 
9 iki 12 dieną 
Ar. kam p 47 Si 
Yards 4317

iTOMACH
Tai liūdnas atsitikimas, — 

'č pritariau. — Girdėjau, kad

ra

tik $37.00

NEPAPRASTA PROGA 
uodą dėl neužmoketos rendos už palaikymą: 

musų palaikomojo sandelii 
augAtos rųšies kalbamąją mašiną ii 

(tyčioms — taibuvo geriausi ra
kius turėjome sandely] ir kuriuos turim* 

b i kokią kainą, n< s mums reikia vietos 
yra geriausios, kokias tik galima pirkt) 

is ir vertos po $800.00. Mes parduosime jas- 
37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordu

Mes išleido: 
(storadžio) 3 
17 eilių ra kardu st 
k 
P

rakandų eilės yra vėliausios mados 
tikra mėlina ir ruda oda, aštuo 

u ir kaurais. Idant jas apveitinus 
. t. Jeigu jums reikia vikt reles a» 

rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro 
•.ii gv a rantuojame, kad sučedysite be 

kai bikur mieste ar priemiestyj

duoti už 
\iktrolo 
už pinig 
net po : 
ir adatų

Seklyčiom 
devynios apmi 
nios šilko veli 
reikia jas par. 
ba seklyčios i 
gos, mes t kr:

nt 75 nuošimčius.Mes pristatome
Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.

NATIONAL STORAGE CO., 
\shiand Avr., kampas 21-mos gatvėb.202:

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptieką

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

3103 South Halsted Street
Visas stakas kurin įdėta tūkstančių dolerių vertes, augštos vertės drapa

nų, kepurių; moteriškų, vyriškų ir vaikams aprėdalų etc. turi būti išparduo
tas, kad apnuoginus sienas ir kitus rakandus.

Daugelis naujų papiginimų bus į kelias dienas.

Ateikite Tuojaus
Tūli siutai parduodami tokia kai

na, kuri paskatins tamista prie grei
to pirkimo. Pardavojamas po $27.50, 
o dabar po.......  $14.95

MOTERIŠKOS DRAPANOS. /
Moterų tvirto serge šilko dresė,

kaina ........ $11.85
Vienas skyrius vyriškų siutų tin

kančių patrenų, kaina $32.50, o par
siduoda už ...B............. $19.85

Kitas skyrius vyriškų puikių siutų 
visokio saizo ir spalvos, kaina $35.00, 
parsiduoda už ....  $22.45

OVERKAUTAI
Visi o verkautai padaryti iš geriau

sios materijos. Padirbti dėl šio rude
nio, kurie parsiduoda po $65.00. Siu- 
liname už $19.85 iki............$29.85

Vyriški pasirėdymui marškiniai 
vertės $3.50, dabar tik....... $1.98

Flaneliniai marškiniai vertės $3.00, 
parsiduoda už ......  $1.69

Union siutai vertės $4.00, parsi-
duoda už ......... $2.29

Vyriškos šilkinės pančekos, vertės 
$1.25 parsiduoda už .............. S5C

Darbinės pančekos

Tamsiai mėlino serge andarokas 
vertės $12.00, parsiduoda už $6.45

šilkinės jakutės vertės $7.50, par
siduoda po ...... .....................$3.85

Moteriškos šilkinės pančekos ver
tės $1.25, parsiduoda po ....... 6SC

Moteriškos bovelnines pančekos 
p°................................................. 14c

Didelė daugybė vyriškų kelinių bus 
siūloma už $1.98 ir augščiau.

Vieno skyriaus vaikų siutai vertės 
$6.50, parsiduoda po ... $3.85

Vaikams Union siutai ....... 79c
n%xwi

Vyriškos armijos pančekos o
V;!

z;

čia visai keletas iš daugelio musų nupiginto išpardavimo pasiulijimas.

L?g pasidėjęs, tai reiškia, kad 
’yvenote santaikoj.

-Ne. Knygutes jis turėjo 
save. Kada mums davė ži- 

vd, kad jis jau negyvas ir atėjo 
•; nuiėt ruimą, kur jis gyveno, 

: aš pati išverčiau prie visų 
l iu, kad matytų kas ruime jo 
i i, kad paskui nebūtų bėdos, 
i idonie marškiniuose įvyniotą

ii1 kontraktai
Tik tamsta

:ž 300 dolerių i 
r. i 300 dolerių.
:id loska gerai užranki t, kad 

i )ASų buvo tik už 300 dolerių. 
‘ rmiau knygutė buvo pas ku- 
i.:'.ą, bet Kelios dienos prieš 
' i t j, nabagas atsiėmė, kaip
duodamas.

(Bus daugiau.)

INDIANA harbor, ind.

Andais Indiana Harbor Au- 
litoriume buvo surengtos var- 
'u Lietuvos Laisvės Paskolos 
n-akalbos su paveikslais. Kal- 
lėtojais buvo B. Yasiulis, vieti- 
iis; ir iš kažin kur atvykęs V. 
Vaškas. Pirmas kalbėtojas ra
ino visus pirkti nors po vieną 

L. L. P. Boną, bet antrasis, Vaš
us, tai ypač pasižymėjo socia- 
islų plūdimais. Jis tvirtino, 

’ ad lie, kur nepirkę Lietuvos 
donų, tai arba esą lenkų šnipai, 
rba jiems vienos strunos 

'rodydamas j galvą) trūkstą, 
fat, visai nemokinti lietuviai, 
mip tik, girdi, atvažiuoją į A- 
neriką, lai tuojau stverias už 
lidžiausių knygų ir norį viską 
Teitai išmokti iš tų knygų; ko

(Seka aut 6 pusi.).

Ateik Tuojaus j 'Kravets Store, JI03 South 
Halsted Street,) Kampas 3los Gatvės. 

Atdara kas vakaras, atdaras nedėldieniais kol neliks nieko.

Vienu Laivu Tiesiai
į Libavą

jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parūpinant Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpą laiką.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir čekius. *

Mes turime šimtais prirodymų už Musų teisingumą
Visais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Avė.

Tel.: Yards 145.
Chicago, III.

✓

PALIKTA STORAGE’Y
$35.00

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dideli> 
Victrola, kaip naujas 
vertas 

$35 
ant 10 metų Taipgi 
daugel L 
pigiai | 
Turime ____
sulyg šios dienos ra 
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus 
Priimami Liberty 

Bondsai.* Veltui pristatoma.

WESTERN FURN1TURE 
STORAGE,

2810 W. Harrifion St.. Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak.

ir nedėliomis iki 4.

$185, u ž
Gvarantuotas

tetų taipgi 
kitų daiktų 

parduodamų, 
labai gražią

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Res. 1139 Independence Blvd. Chica$< 
Tek phone Van Gom 294

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, | 
Vaikų ir visų chroni&kų ligų i 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone 17 ver 9693 

Valandos: 10—11 iy j; 2—3 po piel ■ 
7—8 vak. Nerišlioms 10—12 dieną

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedeldienius.

Ofiso Tol. McKinlcy 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaruntuojame 

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

Arti 38-th Street

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

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

Valandos: 9 iki 9 vakare

✓

j

♦ \ ‘

. ... •

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų Ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 6 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet 

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
Ifl 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 kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija1 1025 W 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal
3110 arba 367

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St.. kampas 
T.eavitt St. Phonc Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 

Į W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

Oi. M. Stmicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

M
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R)

iuI K

a 
it
K
Ui

Tel. Boulevard 21G0
Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

330.3 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Dr. M T STRIKOI ’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 VV. 47 St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po’pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal/ 18
Ofiso valandos: nr 10 ryto iki 

8 vaka
Rezidencija: 2811 7. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Pullman 342 ir 3180
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Are., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORl’E
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp.Marahfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157
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Ar Nemylėtum Praleisti Kalėdų 
šventę su Savo Giminėmis 

Lietuvoje
Jei negali parvažiuot,

PALINKSMINK JUOS
Pasiunčiant jiems pinigų.

Daryk Tai Dabar
Žiema ateina, galbūt jie reikalauja tavo pagalbos.

Pinigai pasiųsti DABAR j Lietuvę per šią didelę 
State Banką, pasieks tenai i trumpą laiką. 

Delei informacijų

Pasimatę su p Rapolu Goži pas langeli No 4

PEOPLES
Didelis Bankas

ANT KAMPO

17th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

KORESPONDENCIJOS

Brooklyno Misterija.
Kas Užmušė šš. Marijos 
Karalienės Aniolų Bažny

čios Vargonininkę?

P.isikalbėjimas su šeimyna 
kurią Kibortas gyveno.

(Nuo Naujienų koresp.) 

(Tąsa)

pas

Brooklyn, N. Y. — šilą dalis 
laporto yra pasikalbėjimas su 
ž .nonomis, pas kuriuos Kibor-

Tie žmonės lai Pet- 
šei mylia, 370

šeimi- 
kuomet 

ne
paaiškinus,

GUNARO LINIJOS
A a U I T AN I A

Išplaukia Spalio-October 12-tą dieną
i

HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ PER ANGLIJĄ
Hamburgas ............................................ $125.00
Liepojos   ..........................  $145.00

Pridedant $5.00 War Tax
Kreipkitės pas arčiausią Cunard agentą

jn ; metus, 
r.) Kisieliaus 
( .and sL. Brodklync 
rinkė ir šeimininkas,
pamatė mane, buvo labai 
ir asus, bet mąn
I d nieko nebus bloga, jie tapo 
dvasesni.

Ar gyveno pas lamstas ve
li nis? paklausiau.

Moteris, p. Kisielienė, matyt, 
n suprato ką reiškia žodis “ve- 
’i .nis” ir kažin ką nusakė pati- 
sr i.Bet p. Kisielius greitai al
są kė: “Taip, taip!” Ir paaiškino 
n; deriai plaunančiai drapanas, 
kad velionis tai reiškia miręs 
niogus, šiuo atveju’ vargoni

ninkas.
Kaip tamstų santykiai bu 

vi su vargonininku?
Labai geri! — Ir tęsė to- 

’i u moteris. — Jis buvo toks 
. ras ir linksmas, ir aš jį mylė- 

’CU, kaip tikrą savo vaiką. Jis 
va ką man pasisakydavo, ką tik 
jis žinodavo. Jis sakydavo, 

kad aš esu jam kaip motina.
Ar ilgai jis gyveno pas

įlįstas?

Ar esi nuvargęs? Ar jauties blogai? 
Ar neturi tikro apetito? Turėk po ranka 
butelį

Ledco Medicinai i
S tom ach Bitters

Padarytas iš žolių šaknų ir žievėj vartoja
mųjų m< ricinoj senose šalįse. Geriausios nete- j 
kus apetito, negromuliavimo, turint garų ir vi
sokių kitokhj pilvo priepuolių. Priimnus gerti, i 
šaunus tonikas ir pasekmingas paliuosr.virjui vi
durių. Parsiduoda vizose pirmos klejos Krautuvė
se. Esant medicinišku produktu, visur bllo krau į 
tuvej galima parduoti ji. Jeigu jūsų kiautuv- 
ninki.s neturi jo, tai pareikalauk pameginimui - 
butelio, penktadalio galiono, prisiųsdami money 
order ant $1.75. Arba bus pasiųsta C. O. D. 
už $1.90.

THE LEDCO BITTERS CO.
Dept. K. 2154 Lincoln Avė., Chicago, III.

pas mus. Tai

Niekad, kad 
nebuvome šli

NAUJIENOS, Chicago, III.
■»«*<

| Dr. A. R. Blumentlial

Biznio IšpardavimąLankykit Einanti

KRAVETS STORE

Telephonai:

VAIKAMS SIUTAI.

19cVaikams pančekos

49cVaikams kepurės

L
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'r.
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¥
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•jie: K*
kus. Vai.: nuo 
Nedaliomis, nuo 
1649 S. Ashland 

Telephone

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

✓ 
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3103 South Halsted Street
Visas stakas kurin įdėta tūkstančių dolerių vertės, augštos vertės drapa

nų, kepurių; moteriškų, vyriškų ir vaikams aprėdalų etc. turi būtį išparduo
tas, kad apnuoginus sienas ir kitus rakandus.

Daugelis naujų papiginimų bus į kelias dienas.

Ateikite Tuojaus
Tūli siutai parduodami tokia kai

na, kuri paskatins tamista prie grei
to pirkimo. Pardavojamas po $27.50, 
o dabar po.......  $14.95

MOTERIŠKOS DRAPANOS. /
Motery tvirto serge šilko dresė,

kaina ........ $11.85

Reikia agentų.

NEPAPRASTA PROGA
rsickoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleido!ne iš musų palaikomojo sundelk 
(st o radžio) 3 augštos rųšies kalbintąją mašiną ii 
17 eilių raka, du seklyčioms — taibuvo geriausi ra 
kandai, takius turėjome sandely] ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainų, nes mums reikia vietos 
t iktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $800.00. Mes parduosime jas 
r.‘ t po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordu 
ir adatų.

Seklyčiom- rakandų eilės yra vėliausios mados 
devynios apmušto-; tikra mėlina ir ruda oda, aštuo 
nios šilko veli'.: u ir kaurais. Idant jas apvei tinus- 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia vikt rotos a> 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro 
gos, mes t krai gvarantuojame, kad sučedysite betik $37.00 gos, mes t krai tfvarantuojame, kad sučedysite be 

nt 75 nuoŠimčius.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 
Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedaliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 So. Ashland A ve., kampas 21-mos gatvfib.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Kiekio* Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III. i-|
■(■H■

k?

Vienas skyrius vyriškų siutų tin- 
kančiij patrenų, kaina $32.50, o par
siduoda už .......   $19.85

Tamsiai mėlino serge andarokas 
vertės $12.00, parsiduoda už $5.45

n

Tai jau bus daugiau kaip 
‘ ;.s metai. Jis kaip atvažiavo į 
B’ooklyną, tai gyveno pas kitus 
įpie porą mėnesių, paskui gy- 
■' no pas žydą apie dvi nedėlios 
” “atsimiltino”

• bar mat jau 
’c.'P trys melai.

msta žinotum, 
ii uslinę. Aš už
: I jis buvo teisingas, geras ir 

L kam blogo nepadarė. Nede- 
:.j susirinko j pagrobę choro' 

: rginos, ašarose paplukdė 
; is namus beveikdanios ir 

: esčio, kaip jis joms buvo 
is.
-Tai liūdnas atsilikimas, —

"v pritariau. — Girdėjau, kad 
v ikos knygutes laike pas tum
ias pasidėjęs, tai reiškia, kad 
\yvenote santaikoj.

-Ne. Knygutes jis turėjo 
’ s save. Kada mums davė ži- 
?';t, kad jis jau negyvas ir atėjo 
•p'iurėt ruimą, kur jis gyveno,
• : aš pati išverčiau prie visų 

1 iii, kad matytų kas ruime jo 
;a, kad paskui nebūtų bėdos, 
i idome marškiniuose įvyniotą
•akinę knygutę, liberty bonsų 

tž 300 dolerių ii* kontraktai 
r. i 300 dolerių. Tik tamsta 

' ad loska gerai užrašykit, kad 
; rasų buvo tik už 300 dolerių. 
‘ rmiau knygutė buvo pas ku- 
ugą, bet kelios dienos prieš 
' i tj, nabagas atsiėmė, kaip 
'duodamas.

(Bus daugiau.)

fNDIANA HARBOR, IND.

Andais Indiana Harbor Au- 
l’loriume buvo surengtos var- 
’u Lietuvos Laisvės Paskolos 
rakalbos su paveikslais. Kal- 

‘ėtojais buvo B. Yasiulis, vieti- 
usi ir iš kažin kur atvykęs V. 
Vaškas. Pirmas kalbėtojas ra
ino visus pirkti nors po vieną 

L. L. P. boną, bet antrasis, Vaš
us, tai ypač pasižymėjo socia- 
istų plūdimais. Jis tvirtino, 
ad tie, kur nepirkę Lietuvos 

’ionų, tai arba esą lenkų šnipai, 
rba jiems vienos strunos 

'rodydamas j galvą) trūkstą, 
lat, visai nemokinti lietuviai, 
'.jip tik, girdi, atvažiuoją į A- 
neriką, tai tuojau stverias už 
lidžiausių knygų ir norį viską 
‘reitai išmokti iš tų knygų; ko

(Seka ant 6 pusi.).

H

Kitas skyrius vyriškų puikių siutų 
visokio saizo ir spalvos, kaina $35.00, 
parsiduoda už ............ $22.45

OVERKAUTAI
Visi overkautai padaryti iš geriau

sios materijos. Padirbti dėl šio rude
nio, kurie parsiduoda po $65.00. Siu- 
liname už $19.85 iki... .........$29.85

Vyriški pasirėdymui marškiniai 
vertės $3.50, dabar tik $1.98

Flaneliniai marškiniai vertės $3.00, 
parsiduoda už »..... — $1.69

Union siutai vertės $4.00, parsi
duoda už ................... $2.29
.1 ■„ I I ,■■■■— I ....... .... I.... . .... ........ .

Vyriškos bovelninės pirštinės ’J jj

Vyriškos šilkinės pančekos, vertė 
$1.25 parsiduoda už ..............

Darbines pančekos 12c
B

i

šilkines jakutės vertės $7.50, par
siduoda po ...... $3.85

Moteriškos šilkines pančekos ver
tės $1.25, parsiduoda po ....... 6SC

Moteriškos bovelninės pančekos 
po................................................. 14c

Didelė daugybė vyriškų kelinių bus 
siūloma už $1.98 ir augščiau.

Vieno skyriaus vaikų siutai vertės 
$6.50, parsiduoda po ... $3.85

Vaikams Union siutai 79c
Vyriškos armijos pančekos 3DC

čia visai keletas iš daugelio musų nupiginto išpardavimo pasiulijimas.

Ateik Tuojaus j Kravets Store, 3103 South 
Halsted Street, Kampas 3los Gatvės 

Atdara kas vakaras, atdaras nedėldieniais ko! neliks nieko.

Vienu Laivu Tiesiai
j Libavą

jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpą laiką.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS j Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir čekius.

♦
Mes turime šimtais prirodymų už Musų teisingumą

Visais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Avė.

Tek: Yards 145.
Chicago, III.

PALIKTA STORAGE’Y 
$35.00

Re*. 1139 Independrnce Blrd. Chicafi 
Tekphon»> Vau tturan 994

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų* i 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone l.'r ver 9693 

Valandos: 10—11 ty j; 2—3 po piet į 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

ir

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ifi Californijos

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius. 
-------------------------------------- ---------- 
------------------------ ----------------------- d

KIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yr» 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph 
thalmometer. Y 
patinga doma at 
Kreipiama | vai 
9 ryto iki 9 vak 
9 iki 12 dieną 
Av. kamp. 47 St 

jphone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų Ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet 

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
IS 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 
1Xth St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal
3110 arba 367

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halstad St 
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

m;

Telephone Yards 5032

Oi. M, Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

O

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, 111.

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelė 
Victrola, kaip naujas 
vertas 

$35 
ant 10 metų Taipgi 
daugel kitų daiktų , 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražią

fe 
B 
O

.....  _ I
Gvarantuotas

$185, u ž

tetų laipgi 
kitų daiktų

Bulyg šios dienos ra 
kandų seklyčion)* 
(parlor). Reikia ma- i 
tyti, kad apkainavus , 
Priimami Liberty i 

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FITRN1TURE 
STORAGE,

2810 W. Harrtson St., Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak.

ir nedaliomis iki 4.

PRA^EšlįlAS
Dr. M T KTRIKOI ’|S
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

; 1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

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

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

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

Valandos: 9 iki 9 vakare

fe 
■ 
fe

w 
v 
fe 
fe

DR. YUŠKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 6.3rd St. 

Tei. Prospect 3466

Tel. Pullman 342 ir 8180
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselandė.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield a».
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 <
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Ir Latvija 
nenori Lenkų.

----------------------- I

Pranešama, kad Lietuva 
yra labai nepatenkinta tuo, 
kad rusai sutiko duot Len
kijai “karidorį” pagal ryti
nį, Lietuvos rubežių. Liet, at 
stovai nurodo, kad tai prieš
tarauja toms taikos sąly- 
gams; kurios buvo nustaty
tos tarpe Lietuvos ir Rusi
jos. Tos sąlygos sako, kad 
tarpe Lietuvos ir Rusijos tu
ri būt tiesioginis pirklybinis 
susisiekimas.

Rusai sulaužė savo žodį, 
duotą Lietuvai.

Bet tai lenkų ir rusų su
tarčiai nepritaria ir latviai. 
Jie nenori turėt lenkus savo 
kaimynais. Į lenkus jie žiu
ri, kaipo į plėšikus, kurie ga
li kiekvieną valandą pasikė
sinti ant silpnesnės tautos.

Jeigu galutinoje tai
koje tarp rusų ir lenkų 
pasiliks tas “koridoris”, tai 
latviai savęs apsaugojimui 
turės susitarti su Lietuva. 
Už tokią sutartį jau senai 
stoja Latvijos socialdemo
kratai, taip pat kaip ir so
cialdemokratai Lietuvoje.

Delei prezidento 
rinkimų.

Mažiaus kaip mėnesis be
paliko iki Suvienytųjų Val
stijų prezidento rinkimų. 
Per tą laiką kiekvienas pilie
tis turi rimtai apsvarstyt, 
už ką jisai balsuos.

Yra pas mus žmonių, ku
rie sako, kad dalyvaut šalies 
valdžios rinkimuose never
ta; girdi, iš to nieko gera ne
gali išeiti. Bet tai yra tuš
čia pasaka. Kas-gi butų, 
jeigu žmonės nesinaudotų 
savo teise rinkti valdžią? 
Valdžią tuomet pastatytų 
tie, kurie nori sėdėt ant žmo- 
.nių sprando, ir jie valdytų 
šalį taip, kaip jiems patin
ka.

Balsavimo teisė yra tam, 
kad žmonės galėtų išsirinkt 

tokią valdžią, kuri tarnautų 
jų reikalams, o ne engtų 
juos. Kas atmeta balsavi
mą, tas remia priespaudą, 
despotizmą.

Žmonėms, kurie nenori 
despotizmo, klausimas turi 
būt ne apie tai, ar balsuot ar 
ne, o'tiktai apie tai, kaip ar
ba už ką balsuot

Tarpe kandidatų, kurie 
nori patekti į prezidento vie
tą, yra du kapitalistų sėbrai 
— republikonas Hardingas 
ir demokratas Cox, ir du 
darbo žmonių draugai — so
cialistas Debs ir farmerių — 
darbininkų partijos atstovas 
Christensen. Pirmuoju du 
stoja už tai, kad Amerikoje 
pasiliktų tokia pat tvarka, 
kaip dabar, t. y. kad milio- 
nai žmonių kurie vos uždir
ba sau duonos kąsnį, krautų 
lobius kapitalistams. Tarp 
republikono ir demokrato 
šituo žvilgsniu nėra jokio 
skirtumo.

Socialistų kandidatas yra 
priešingas tokiai tvarkai. 
Jisai nori, kad darbo vaisiai 
tektų tiems žmonėms, kurie 
pagamina juos, o ne turtin
giems dykaduoniams. O kol 
šitokia tvarka dar nėra įve
sta, jisai reikalauja, kad 
darbininkų ir visų darbo 
žmonių būvis butų kiek ga
lint labiaus pagerintas.

Viduryje tarpe kapitalistų 
kandidatų ir socialistų kan
didato stovi farmerių-dar- 
bininkų atstovas. Jisai ne
labai pritaria dabartinei 
tvarkai, bet jisai grieštai ne
stoja iH’ieš ją. Jo nuomone, 
dabartinę tvarką reikia tik
tai šiek-tiek pataisyti ir ji 
bus gera.

Piliečiai turės pasirinkti 
tarpe šitų trijų kandidatų 
rųšių. Kam yra geras ka
pitalizmas, tas balsuos už re- 
publikoną arba demokratą; 
kas tikisi, kad kapitalizmą 
galima pataisyti, tas balsuos 
už Christenseną; o kas visai 
nenori kapitalo viešpatavi
mo, tas balsuos už Debsą.

Pasirinkt kandidatą reiš
kia—nusistatyt, kokia tvar
ka turėtų būti visuomenėje.

Sindikalistai 
keičiasi.

Ta darbininkų judėjimo 
srovė, kuri Europoje vadinai 
si “sindikalizmu” (o Ameri
koje “industrializmu” arba 
aidoblizmu”), paskutiniu lai
ku pergyveno stambių at
mainų.

Franci jos sindikalistai 
pripažino, kad politinis vei
kimas darbininkams yra 
reikalingas. Pirma jie nie
kindavo politiką ir sakyda
vo, kad darbininkai turį 
veikti “tiesoginiu budu”, t. 
y. daugiausia streikais. Ga
lutino darbininkų pasiliuo- 
savimo priemone jie skaitė 
tiktai generalį streiką.

To negana. Pripažinda
mi dabar politinį veikimą, 
Franci jos sindikalistai išven
gė nukrypimo į bolševizmo 
pusę. Jie nesutinka, kad 
darbininkų išganymas esąs 
ginkluotuose sukilimuose ir 
pilietinėje karėje; vietoje to 
jie sako, kad darbininkai tu
ri organizuotis ir stengtis 
sistematinga kova įgyti vis 
dauginus įtakos valstybėje, 
idant pagalios visai paėmus 
ją į savo rankas.

Todėl Francijos sindika
listai nesenai įvykusiame 
savo kongrese nutarė dviejų 
trečdalių balsų didžiuma at
mesti komunistų Internacio
nalą, kurio programas yra 
grieštai priešingas tokiam 
nusistatymui.

Tokioje pat pakraipoje 
plėtojasi ir Italijos sindika- 
įizmas. Skaitytojai žino, 
kad toje darbininkų judėji
mo audroje, kuri nesenai bu
vo kilus Italijoje (ir kuri dar 
šiandie nėra visai praėjus), 
sindikalistai užėmė lygiai to
kią poziciją, kaip parlamen
to atstovas Turatti ir kiti 
nuosakus socialistai. Jie at
sisakė daryt ginkluotą suki
limą, prie kurio ragino Ita
lijos darbininkus komunis
tai; ir jie taip pat nepritarė 
tam, kad darbininkai, nieko 
nepaisydami, stengtųsi pasi
laikyt dirbtuves sau, kaip 
patarė anarchistai. Jie pa
reikalavo, kad kapitalistai 
pripažintų darbininkams 
daugiaus teisių dirbtuvėse ir 
kad tą pripažinimą patvir
tintų valdžia kartu su par
lamentu.

Taigi dviejose šalyse, kur 
sindikalizmas buvo labiau
siai išbujojęs, sindikalistai 
jau atmetė savo senąją pu- 
siau-anarchistišką poziciją 
ir įstojo į tas vėžes, kurio
mis senai eina socialistai.. .i-1.'.    i-—
’ Apžvalgų . Į / :x~-- ' ' " - -r ' 4
VĖL LAIMĖJO LENKTYNES.

“Laisvės” melagiai vėl “su- 
bylino” visus melagius.

Anądien klerikalų “Draugas” 
buvo parašęs, kad socialistai 
valdo Rusiją, Vokietiją ir Bul
gariją ir kad jie tenai jau įve
dė arba ketina įvesti vergiją. 
Tai buvo labai didelis melas.

Bet Brooklyno chamunistų 
organas parodo, kad jisai mo
ka dar storiau pameluok šios 
scredos numeryje jisai sako:

“Socialistų ir demokratų 
užvaldytoje Vengrijoje grįž
tam baudžiavos laikai.”

Kiekvienas žmogus, kuris 
skaito laikraščius, žino, kad 
Vengriją valdo ne demokratai 
ir ne socialistai, o militariniai 
diktatoriai.

Po to, kai pei nai tenai sus
muko komunistų diktatūra, su 
Belą Kuu pryšakyje, tai vald
žia pateko trumpam laikui į 
darbininkų unijų ir socialistų 
rankas. Ji tečiaus gyvavo tik
tai kelioliką Valandų. Įsiveržu- 
sieji į Vengriją Rumanijos ka
reiviai kartu ąu Vengrijos žan
darais nuvertė tą valdžią ir 
suareštavo josios narius. Tapo 
įsteigtas karininkų teroras.

Šita teroristinė valdžia išžu- r
dė daugybes žmonių, socialistų 
ir darbininkų judėjimo darbuo
tojais prigrūdo* kalėjimus, pa
smaugė. socialistų spaudą, suar
dė socialistų organizacijas. 
Prieš tą valdžią visų šalių socia
listai pakėlė protestą, darbinin
kų unijų Internacionalas pa
skelbė jai tarptautinį boikotą, 
pasiremiant daugiausia atsišau
kimais, kuriuos išleido Vengri
jos socialistinės unijos ir so
cialdemokratų partija, atsikrei
pusios į visų šalių darbininkus 
su prašymu pagelbos.

O ‘Laisvė” dąbar sako, kad 
Vengriją valdą socialistai ir de
mokratai! Nachališkesnių me
lagių dar tur-but pasaulis nėra

Iš KLERIKALINĖS 
FILOSOFIJOS.

i -----------------------

Cliicagos “Draugas” rašo:
“Liet u vystės reikalai ver

čia parodyti abejiems, ii’ de

mokratams ir Irepubliko- 
nams, kad mes nesame tešla, 
dėlto balsuokime už republi- 
likonus.”

Idant parodžius republiko- 
nams, kad mes nesame tešla, 
tai mes turime už juos balsuo
ti 1

Tešla “Draugo” redaktoriaus 
galvoje.

—o—
“Moksliškam” straipsnyje, 

“Asmuo ir Nuosavybe”, “Drau
gas” sako:

“Socialistai lengvai gali 
tvirtinti, buk nuosavybė nie- 
kuoini nesiremia ir nėra rei
kalinga.”
Kur “Draugas” girdėjo tokią 

nesąmonę? Socialistai nie
kuomet netvirtino, kad “nuosa
vybė niekuonri nesiremia” ir 
kad ji “nėra reikalinga.’’ Socia
listai kovoja ne prieš nuosavy
bę apskritai, o tik prieš tam 
tikrą nuosavybės formą.

Šiandie visuomenėje viešpa- 
tauja privatine nuosavybe ne 
tiktai tų daiktų, kuriuos žmo
nes vartoja privatiniems savo 
reikalams (kaip, pav. rūbai, bu
tas, ir 11.), o ir tų daiktų, kurie 
yra reikalingi visuomenės gy
venimui ir kurie yra vartojami 
visuomenišku budu (žemė, ka
syklos, dirbtuvės, gelžkeliai). 
Sočiaiistai-gi sako, kad visuo
meniško vartojimo ir visuome
niško reikalingumo daiktai tm 
ri priklausyti visuomenei. Vie
nok privatinę asmeniško varto
jimo daiktų nuosavybę jie visai 
neketina panaikinti.

Taigi socialistai visai nėra 
priešingi nuosavybei. Jie nėra 
absoliučiai priešingi nė privati
nei nuosavybei. Jie nori panai
kint liktai vieną privatinės nuo
savybės rūšį, būtent, kapitalis
tinę nuosavybę.

“Draugas,” kuris nežino to
kio paprasto dalyko, parodo, 
kad jisai yra visiškas ignoruo
tas socializmo moksle.

—o—
“Draugas” smerkia 

dystę. Sako:

Pirmiausia yra 
teisė. Žmogžudystė
džiausią neteisybė. Ji ne ką 
daugiau daro, lik atima iš 
žmogaus jo gyvybę, kurią jis 
turėjo teisę ir priedermę pa
silaikyti.”

Gerai. Bet kodėl “Draugo” 
vienminčiai Lietuvoje, krikš
čionys demokratai, priešinosi 
mirties bausmės panaikinimui? 
Tiktai per didelį socialistų užsi
spyrimą tapo įrašyta j laikiną
ją Lietuvos konstituciją punk
tas, panaikinantis mirties baus
mę.

Dabar tečiaus mirties baus
mė Lietuvoje lapo vėl įvesta. O 
krikščionys demokratai juk 
kontroliuoja Lietuvos Seimą.

Jeigu atimt žmogui gyvybę 
yra didžiausia neteisybė, tai 
kuo “Draugas” pateisins savo 
vienminčius Lietuvoje, kurie 
pritaria tai neteisybei?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Prieš organizuotus darbininkus

I

[Iš Federuotosios Presos]

Washington. —' Visa rodo, 
kad kongresas šią žiemą ar ne
paprastoj savo sesijoj, kovo 
mėnesy, bandys pravesti įstaty
mą, kuriuo visiems federalinės 
valdžios ' darbininkams bus 
draudžiama priklausyti Ameri
kos Darbo Federacijai. Pašto 
darbininkai kadir netiesiogi
niai, vis dėlto, republikonų par
tijos kandidatui Hardingui da
vė suprasti, būtent, kokia yra jo 
nuomonę šituo taip svarbiu 
klausimu. Numanu tečiaus, 
kad šitas sumanymas bus pra
vestas. »

Kova prieš sumažinimą algų.
[Iš Federuotosios Presos]

. Detroit. —- Gavę žinių, kad 
pirmą dieną spalių mėnesio bus 
sumažinta algos, septyniasde- 
šimts penki unijistai “moldc- 
riai”, dirbantys Šimeli Casting 

žmogžu-

gyvybės
yra di-

kompanijos dirbtuvėj, mete 
darbą.

Tenka pažymėli, kad kalba
moji kompanija iki šiol buvo 
skaitoma viena lų, kur su savo 
darbininkais elgiasi '“sąžinin
gai”.

žada nepasiduoti samdytojų 
užmačioms.

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — New Yorko A- 
malgamatcd Clotbing Workers 
unijos jungtinė taryba rengiasi 
atkaklion kovon su vietos rūbų 
siuvimo firmų asociacija, kuri 
ir vėl noii pravesti taip vadina
mą “piece work’ą” — darbą 
nuo sinkių.

Neužilgo tuo klausiniu pra
sidės tarybos tarp samdytojų ir 
darbininkų įgaliotinių.

Žinių agentijos darbininkai 
organizuojasi!.

[Iš Federuotosios Presos]

Nevv York.— Gautomis Žinio
mis, tuli Aksociiit<-<l Prens žinių 
agentijos darbininkai pradėjo 
kampaniją, kad visus tos agen- 
tjijos darbininkus patraukus 
atatinkamon unijon. Darbas 
einąs sėkmingai.

Rinkimų kampanijos reikalais.
[Iš Federuotosios Presos]

xNew York. — Spalių ketvir
tą dičną vietos socialistai čia su
rengė didelį rinkimų kampani
jos mitingą. Kalbėjo Socialis
tų Partijos kandidatas į vicc- 
prezidenlus, Seymour Siedinau. 
Žmonių buvo labai daug. Sted- 
manas stipriai smerkė prezi
dento VVilsono “kelurioliką 
punktų.”

ANGLIJA.
Nenori kenkti Socialistų 

Partijai.
[Iš Federuotosios Presos]

Portsmouth. —. Vienas žy
mus Amerikos United Mine 
Work*ers unijos darbuotojas 
andais kreipėsi į Anglijos ang
liakasių unijos vadą, Robert 
Smilic, kad jis sutiktų atvykti 
į Jungtines Valstijas ir prisidėti 
prie kampanijos už Farmcr-La- 
bor partijos kandidatą Chris- 
lensehą. Smilic tečiaus atsi
sakė. Savo atsakymo Robert 
Smilic pareiškia, jogei jis anaip 
tol nėra priešingas Farmer-La- 
bor partijai. Bet jis taipjau ne
norįs kenkti ir Socialistų Parti
jai, kurios kandidatas yra drg. 
Išilginius V. Debsas.

RUSIJA.
Daktarų suvažiavimas.

[Iš Federuotosios Presos]
Kopenhagen. — Gautomis ži

niomis, rugpiučio mėnesy Mas
kvoj įvyko visos Busijos dakta
rų suvažiavimas. Po ilgo ir ati
daus svarstymo, daktarų suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, 
kuria pareiškiama, jogei dakta
rai privalo savo veikimą derin
ti su Busijos darbininkų veiki
mu.-

MEKSIKA.
Streiku banga Meksikoj.
[Iš Federuotosios Presos]

Mexico; City. — Nuo to laiko, 
kaip Meksikoj kilo naujas na 
minis karas, visoje šalyje sekė 
visa eile streikų. Didžiausio 
susiurpinimo tečiaus pridarė 
geležinkeliečių ir. ūkio darbi
ninkų strėikaj- Pirmasai tuo. 
pavyko užbaigti — susitaiky
mu. Phts Meksikos preziden
tas turėjo įsimaišyti. Darbi
ninkai grįžo darban ląimėję vi
sa, ko tik jie reikalavo. Ūkio 
darbininkų reikalavimai taip
jau dalinai išpildyti.

Vis dėlto, ūkio darbininkai 
daro didelio susirūpinimą sam
dytojams. O lai dėl to, kad jie 
jau nebepasitenkina vien tik 
statymu reikalavimų samdyto
jams, bet buriasi į savas profe
sines sąjungas. Samdytojai 
•nujaučia, kad dėl to ateity 
jiems teks turėti labai daug 
“nesmagumo.”

VENGRIJA. 
Reakconinkų šėlsta.

[Iš Federuotosios Presos]
Vienna. — Gautomis žinio

mis, Vengrų reakcininkai, bu
delio ' Jlorthy’o vadovaujami, 
vis dar tebetęsia savo darbą —

terorizuoja gyvtntojus. Ęad | “prosperily” blankimas, kol 
prisidengus nuo svieto akių, kas nieks negali sumatyti. Aiš-
jie teičiaus pakvietė ministeri- ku tečiaus viena, kad mes jau 
jon ir vieną socialdemokratą, turime nedarbą ir kad tas ne-
Ar jis pasiūlymą priėmė, dar 
nežinia.

Nedarbo šmėkla 
artinasi.

Išrodo, kad senieji “gerieji” 
aikai jau praėjo. Ta “prospe- 
rity,“ kurią buvo sukoręs didy- 
sai pasaulio karas, jau pradeda 
blankti. Kasdieną vis didesnės 
minios darbininkų išmeta
ma gatvėn. Bedarbių armija 
didėja; nedarbo šmėkla vis la
biau beldžiasi j darbininko du
ris. Artinasi sunkus šios šalies 
darbininkams laikai.

y .. į šalies proletarija, kokie bus jo
StambK-ji iios Jahes pramo-’(laviniai> tai prikiilu nuo 

nnunkni. kurie didžiojo lioro . daugelio jVairių priežasčių. Vie- 
metu taip nesvietiškai pralobo dalykas I)n||1)s (efia*s 
dabar-nori atsikvėpti. Jie ge- ir (labar yra ai-k[ls Naujagai 
ra. nujaučia iš kurio, pusės |)avojus (|ar lal)iau lur-s :.1)U_ 
vejas pučia . Kol Europa buvo di„li «<>» Saite. .iarbinink...: 

reikalinga to. be kurio sekn.in-, jisai> galų ga|e dar s|i su. 
gus karo vedimas buvo negali-: jlings ir paža(lins juog k((vai už 
mus, ji pirkosi lai iš Amerikos. : gal-uliniJ jų pasi|iUosaviinų nuo 
Pirko.1, kadir dar taip nenore-1 sių )lieluJ ]K.n(irHOmen5s slogu. 

čio —■ kapitalistinio gaminimo 
tvarkos. — Genių Dėdė.

nebuvo, 
kiek rei- 
butų su-

Daugelis

dama. Kito kelio jai 
Ji turėjo mokėti tiek, 
kalauta, nes kitaip ji 
smukusi.

Dabar kili laikai.
dalykų, be kurių pirma ji ne
galėjo apsieiti, šiandie jai daro
si beverčiai. Šiandie, be kita, ji 
labiausia reikalinga tik Ameri- ' 
kos duonos. Bet dėl suirutės 
pinigų rinkbje ir duona jai da
rosi nebeįperkama. Amerikos 
doleris Europai pasklarė tary-1 
lum kokia šmėkla. Už vieną'- 
amerikiečio' dolerį europietis' 
turi pakloti visą krūvą savųjų i 
frankų, lirų ir markių. Europic-i 
tį visa lai netik erzina, bet sta- J 
čiai desperacijon varo, šito da
vinys yra toks, kad europietis j 
stengiasi kuomažiausia pirktiesH 
j»au reikalingų daiktų iš Ameri
kos. Perkasi jis tik tai, be ko 
nieku budu negali apsieiti.

Aišku. Amerikos prekėms > 
rinka darosi vis siauresnė. Ir 
tolyn ji dar labiau turės siaurė
ti, — bent tol, kol nesusilvar- Į 
kys pinigų rinka. O kada kapi-1. 
lalislas neturi kur iškišti savo; 
prekių, Jai pirmas žingsnis jam į 
yra — uždaryti dirbtuves; “at
sikvėpti’ kol suverstosios san
dėliuose prekės bus “kur nors“ 
ir “kaip nors” iškištos.

šitaip jau ir daroma, šios ša
lies lobininkai jaiį uždarinėja 
savo dirbtuves, arba jeigu ir 
neuždarinėja visai, tai paleid
žia iš jų žymią didį savo alginių 
vergų. Jie kuria nedarbą. Kaip 
plačia vaga eis šitas mūsiškės

Automobilius, 
suris savo eko
nomiškumu o- 
peravime.
Gražia išvaiz

da subu< lavoj i- 
me. Visais pa
togumais sėdė
jimo ir važia
vimo.

Žema kaina. Pralenkia visus kitus automobilius. Delei persitikrini
mo malonėkite atsilankyti pas mus, mes noriai patarnausime išban- 
dimui. Parduodam “cash” arba lengvais išmokėjimais. Taipgi pri
imam jūsų seną carą mainais. Turim ir vartotų nuo $200 ir augščiaus.

‘ B. JANUŠAUSKAS’ ir P. VIZGIRDAS.
Western Aulo Sales 6113 So. Mestern Avė.

darbas tolydžio darosi vis pla
tesnis ir gilesnis. Tuksiančiai 
darbininkų jau neturi darbo, o 
todėl ir to, kas labiausia reika
linga dėl “prosperity”. Kada 
daibininkas negali sau reikalin 
giausių daiktų nusipirkti, tai 
nuo to kenčia ir nedarbinin
kai — pirmiausia mažieji ver
teivos.

Gana. Auksojr palaimos šaly 
jau kuriasi senas, bet visuomet 
naujas kapitalistinėj tvarkoj 
pavojus. Kuriasi industrinis 
krizisas. Nedarbo šmėkla jau 
beldžiasi j darbininko duris. 
Kaip šitą pavojų pergyvens šios

'■ .. . ... m

Kazimieras Gugis
♦ ADVOKATAS

Vetfa vUokhu reikalai, kaip kriminaUlkuoe* > 
taip ir oiviliiktioee teismuose. Daro Įj 

vieoMtu dokumentui ir popierae s

Namų Ofisas <
3223 8. Hiltted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 131d

Mlesto Ofisu J I 
127 N. Dearborn $1 į 

1111-1! UūIlyBIdt F 
Tel. Central 44111

MBA'

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureaa 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
25 Eaat WaKhington St.
Marshail Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

.Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.



Subata, Spalių 9 d., 1920 NAUJIENOS,

Balsas Iš Lietuvos
Kasdien šaukia piniginės pagelbos nuo 

giminių, draugų ir pažįstamų.I išgirskit Jį
Ateikite musų Bankan

UNIVERSAL STATE BANK 
Mes pasiunčiam pinigus Lietuvon į 4 savaites ir pri

statėm kvitas su parašu paties priėmėjo.
Mes parduodam laivakortes ant visų linijų į Lietu

vą ir iš Lietuvos atgabenimui.
Mes parupinam pasportus važiuojantiems.
Parduodam draftus ir kitų šalių pinigus pagal die

nos kursą.
Naudokitės visi, kurie nors ir vėliau norite važiuoti 

Lietuvon, dabartiniu žemu kursu markių.
Lietuviai pas lietuvius!

Darykite biznį su stipriu valstybiniu Banku.
Šiame Banke visus reikalus galima atlikti savoj 

prigimtoj kalboj.
Padėti pinigai yra tinkamiausiai apsaugoti, 

ir juos galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois. 
Dėlei šventės Columbus Day, Utarninko, Spalio 12, banka bus uždary

ta. Atlikite reikalus Subatoj ir Fanedėlyj.

<

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigsn Aventte

Raportas gale dienos, Spalio 8, 1920, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

SKOLOS
Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis ........................  10,000.00
Neišmokėtas uždarbis .... 68,359.87 
Neišmokėti dividendai ....... 106.00
Palikta taksams ir procen

tams .............................. 7,899.90
Depositų ......................  2,767,442.26

Viso atsakomybės $3,053,808.03

l

TURTAS
Paskolos ir atrokavi- 

m'ai ..................... $1,594,055.93
Perdėtis ..............................  2,085.66
U. S. Bonai ir certifi-

katai .........................   171,385.71
Municipal ir korp. bonai 780,181.44 
Karės tapimo stampos .... 832.00
Rakandai ir įtaisos ....... 6,831.56
Real Estate ..................   982.75
Revenue stempos ............... 157.14
Cash ir kitų bankų sko
los ...............................  497,295.84

Viso turto ........... $3,053,808.03
Sausio 2, 1918 — depozitai ...
Rugsėjo 8, 1920 — depozitai .

Užaugo depozitai

ASA WIERSEMA, Prezidentas 
GEORGE DALENBERG, Vic-r 

Direktorių ir
Chas. H. Brandt
Hernian L. Barnęs
Theophilus Schmid 
George Dalonberg Chas. E. Reading

VAI^TUINIS TAUPYMO BANKAS

$1,112,666.48 
2,767,442.26

$1,654,775.78
VIRŠININKAIs NICHOLAS W. WIEBSEMA, Kas.
prez. FREDERICK J. VVIEftSEMA, p.-k.

Patarėjų Komitetas
Asą Wicrscma
Cntrlnes DeHaan
Nicholas \V. \Viersema
Frederlck JAViersdma

Pradėk Nuo Mažiausia
Turėsi Daugiausia

Gedemino Skolinimo ir Btidavojimo Bendrove
Brighton Parke, Chicago, III. 

atidarė naciją seriją, 6-tą d., Spalio (October) 1920. 
Susirinkimai yra laikomi kas Sereda, 8-tą vai. vak.

Prano Stasiulio Real Estate Office, 
4438 So. Fairfield Avė., arti Lietuviškos Bažnyčios 
Akcijų (Šerų) kaina 25c ir 50c, arba ant sykio gali

ma padėti po <$100.00 kiekvieną akciją.
Nelauk, ateik ir prisirašyk. Dabar yra geriausias 

laikas. Veltui pinigų nemėtyk, bet taupink.
Taipgi skoliname pinigus geriausioms išlygoms.

Suminta gėlė
Vaizdelis.

(Tąsa)

Pasigirdo durų varstymas. 
Vladas dar labiau išplėtė akis, 
kad nepraleistų progos pamaty
ti Emilija. Sužibėjo ir laukia
moji šviesa. Emilija1 užžibino 
žvakutę, pastate ant stalelio, 
abiem rankom pasitaisė plau
kus, ir atsisėdo ant lovos. Jis da 
bar jau gerai galėjo matyt visą 
Emilijos kambarį, apjuodavu- 
sias sienas, iš dešinės -paveiks
las,bet koks—suprasit buvo sun 
k u. Ant lovos balavo priegalvė
lis, rankšluostis ir kiti drabu
žiai. Emilija, minutę pasėdėju
si, atėjo prie staliuko, išsiėmė 
knygutę, atsisėdo parėmus gal
vą ir pradėjo skaityti. Žvaku
tės šviesa tiesiai apšvietė jos 
veidą.

Ilgą laiką.Vladas stovėjo kaip 
įkaitas negalėdamas ja atsigėrė
ti. Mintyje viskas maišėsi, vis
kas užsimiršo, tik jautė troški
mą prisiartinti, gėrėtis, džiaug
tis ir pasilikti su ja amžinai.

škino pirštais į stiklą, Emilija 
kruptelėjo, atšoko nuo lango, 
knygute iš rankų iškrito že
mėn; išplėtusi akis žiurėjo 
priešais.

želėjo Vladas.
Ji prisilenkė, iš šalių ran

komis uždengus šviesą, žiūrė
dama pro stiklą:

—Kas ten?
—Aš. Atidaryk.
Pažinusi, ji pradarė langą ir 

klausiamom akini žiurėjo į jį.
Vladas norėjo pasakyti jai ką 

nors malonaus, bet kažin-koks 
sunkumas užgulė jam krutinę, 
ir negalėjo sugraibyti žodžių; 
liežuvis neklausė, tik plepėjo, 
pats nesusivokdamas ką.

—Jau gult rengiesi? Dar ank
sti... Emilija, balandėli, išeik 
čia... taip sode gražu...

—Negaliu, ponas. Tat ir lyt 
pradeda. Eik ponas vidun, šuty
si.. .

—Kodėl negali? Dar ne vė
lu... Eik čia...

Emilija išbėgo iš savo kam
bario. Turbūt pašaukė ją po
nia. Vladas ilgai žiūrėdamas 
laukė sugrįšiant, bet ji vis ne
grįžo. Dangus apsitrąžikė juo
dais debesiais, pradėjo ' smar
kiai lyti. Vaga, kuri vedė van
denį į šalis nuo* stogo buvo pra
kiurusi ir negynė nuo jo sienos; 
lietaus lašai kaip skruzdėlės 
pradėjo bėgti už apykaklės per 
nugarą. Po akacija tiek pat 
negalima išsigelbėti; per lapus 
dideliais lašais tiško net iki že
mės. Mieste kur-ne-kur matyt 
šviesos žiburėliai; visur tyla tik 
lietaus teškenimas per medžių 
lapus vis didinos. , Vladas ne
pamatė, kuomet Emilija sugrį-

- •' • v

Lietuviai Važiaokit Tiesiog i Lietuva
KAINA I EIDKUNUS — $130.40

PASPORTUS PARŪPINAME GREITAI IR ATSAKANČIAI.
PINIGUS SIUNČIAME PAGAL DIENOS KURSĄ, O ANT SUMOS 

VIRŠ $1000.00 DAR PIGIAU.ŠIMTAI ŽMONIŲ IŠVAŽIAVO PER MUS IR VISI PASIEKĖ LIETUVĄ 
LAIMINGAI.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRAITIS ir S. L. FABIAN Vedėjai.
809 West 35th Street. (Kampas Halsted) Chicago. 

ATDARA VAKARAIS: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.

Musų Pinigai 
yra padėti 
LIETUVOS

Prekybos ir Pramonės 
RANKOJE 

specialiai dėl 
išmokėjimų Lietuvoje.

Tas užtikrina siuntėją pinigų 
per mus greitu išmokėjimu ir 
pristatymu pilnos sumos priėmė- 
jui.

Atsiųskite mums Pašto Money 
Orderį, o mes, išmainę ant auk
sinų pagal dienos kursą, išduo
sime musų Money Orderį ant 
Lietuvos Banko, kurį patys pa
siųsite Lietuvon.

N /

Parduodame laivakortes į Lie
tuvą per Hamburgą, Libavą ir 
kitur. Atitraukiame gimines iš 
Lietuvos.

Darome daviernastis ir kitus 
dokumentus.

Musų Centralis Ofisas yra Chi- 
cagos vidurmiestyje.

Apielinkės gyventojų patogu
mui ofisas atdaras ir nedėlioms.

Visais reikalais kreikitės prie

Baltis Gonsultation Burnaujnc.
35 So. Dearborn St.,

< ieago, III.

lė-

ŽEMOS KAINOS DABAR
Didžiuma kainų nupuls šią žiemą, 

bet
LOTŲ KAINOS KILS

Pardavimai susimažino po budavojimo pabrangimo. Ateinantį pavasarį 
suos mažiau budavojimas; bus didesnis lotų reikalavimas ir jų kainos pakils.

Pasinaudok likusių kelių savaičių puikiu oru ir nusipirk Didelį Lotą Pigiai ar
ti gerų dirbtuvių kur galima dirbti.

Paimk State Str. karą į West Pullmaną
Ofisas atdaras šiokiomis dienomis nuo 9 iki 6; panedėliais, seredomis ir su-
VAAMVkM -- ----------------

batomis nuo 7 iki 9 vakare; nedėlioj nuo 2 iki 4 po piet.

A. J. SM1TH & SON
12000 So. Halsted Str. . West Pullman,

Phone: Pullman 242
Chicago, III.

SJBBBU3HBHEEBEBEEB3 K ■■■!■■■■ EBKBHBSBK
KIMBARK STATE BANK, 108-ta gatvė ir Michigan Avė., Roseland

>\i nrvvfw\ 1)^ ■DIRECTORS:’ E
D. Van V/yngarden M
John 11. Dckkcr 
C. W. Coleman

u. v*. lvvi.’ivcvo ......v. ]M. 1*. Ryan __
ĮGYK pačedump įprotį, nes tai yra svarbiausias dalykas jūsų gyvenime. Upm-etiumu 

kine knygelė. Jeigu busite taupus, jus įgysite pasisekimą ten, kur kiti aplaikė vien nepasisekimą. Pradėk 
taupyti pinigus tuojaus padėdami juos ant 3% j šįVALST1JINJ BANKĄ B

. Miesto Chicagos ir Cook pavieto valdžios laiko pinigus šiame Banko. ... M
Skoliname pinigus ant nuosavybių, apdraudžiamo nuo ugnies visose apdraudos kompanijose ir parduoda- įq 

me laivakortes.Bankos valandos kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietA Subatomis 9 ryto iki 12 pietų. Seredos ir Subatos va- Bl 
karais nuo 7 iki 8:80. I------------------------------------------------------------------------- - _ MrarcirManiMnMlHKiianiMHaitBHMHHaaanHEIHHa

OFFICERS:
C. W. Coleman President
D. Van Wyngarden Vice-Pres.
J. C. Astrauskas Asst. Cashier

darant langą. Jis pribėgo pabar 
škino į stiklą, langas atsidarė.

(Bus daugiau)

rišt

Musr užsiėmimas.
Peikame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame j 
teismą už pcrkalbetoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4517 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

O pačėdumo ženklu yra ban- ĮJ

M karais nuo 7 iki «:ou. (BB BĮ H ■ w M g a M ■ M a ■Am*; q a a« ■ a«* ■ ■■»■■■■■■■■■■■«■■■■■K DR vaitu§h o d
Cicero State Bank

48th AVENUE AND 25th PLACE
__  CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00 
Resources .................................   $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Spbalomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 'valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į senų Tėvynę.

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dentistas 

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
i CICERO, ILL.
J Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 

- iiskiriant nedėlias^ ir jęrędąs^

n 
n 
0

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner

Lietuvis Akių 
į Specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
Iihdo, skaudamą akių karštį, atitai 
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimai 
daroma su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. N< 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SU, kampa. 

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

Mano specialia gydymas yra chronik 
kų, — nerviškų ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki b
1553 Wt 47th St.

_ »
Phone Drover 966(1

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insuranve & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa
gal dienos kursą.

Tel. Yard« 8654
Mrg. A. Michniewich

AKUSERKA
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.

3113 S. Halstcd St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

ii

(Priminimo valandos nuo 8 iki | 15&3 W. 47
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. v ak, I Kam[)a, AgWand A,e 
3325 So. Halsted St.. Chicago, J Phon<

Svarbus Paskelbimas
• ___ ___ _Svarbus Paskelbimas

STATE SAVINGS BANK
•V

f KRAUS
•■J 1341 Hilwaukee Avenue, Chicago, Illinois
E Seniaiisis Valstijinis Bankas ant N. W. Siunčia Savo Pinigų Siuntinio Skyriaus Manadžerj
| Poną P. ROSENHOUSE SPECIALI ATSTOVĄ LIETUVON "
ii Ar nori pasiųsti pinigų, kad jūsų draugai tikrai gautų prieš Kalėdas? Jiegu taip, tai atsišauk į Banką tuojaus. 
ižS Musų atstovas bus į dvi savaiti nuo šiandien Kaune ir ypatiškai prižiuręs ir kitas Lietuvos vietas, visur ir 
B kiekvieną užsakymą, kuriuos pasiims su savim. - Nepraleiskit šios Progos.
® KRAUSE STATE SAVINGS BANK Turtas $14,000,000.00 Atdara šiandien iki 8 vai. vakare.
IftiillIlIlIliKiliililIlIlIlSIilISIIIIilIlIlIlIlIlIlIllISHIlIlISIUIIlllfiBIIIIIBIHSSBSHIlIBBaillBlIlIilIHIlIlIlIlIBIIilIlIlfiBIIHHBIHri
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Amerikos Dovanos
Kalėdoms

Savo Giminėms
Lietuvoje

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

Pirmutinę Lietuvių Valstijini Bankų Amerikoje

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO 

22-ros ir Leavitt gatvių
Kapitalas ir perviršis

$245,000.00
Turtas daugiau kaip

$1,480,000.00
Valandos: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, 

Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 vakare.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President 

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

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

Atidarą Seredos Vakarais

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

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame1 Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suka
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakaro.

KORESPONDENCIJOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

mokinti •profesoriai ir per Iro
jus metus negalį išmokti, tai jie 
nori išmokti per tris mėnesius, 
na, ir susimaišąs jų protas [ Va
škui, matyt, pirmutiniam taip 
atsitiko . “Man bevažinėjant 
po Lietuvą,“ pasakojo Vaškas, 
“vienam Suvalkų redybos mie
stely prie manęs priėjo viena 
labai suvargus moteriškė ir 
klausia: poneli, ar nematei kar
tais mano sūnelių Amerike? 
Paklausiau: kaip vadiniesi?
Stanulienė. Atsakiau, kad ne 
.žinau, nors aš juodu gerai ži
nau, jiedu gyvena New Yor- 
ke ir p įklauso prie socialistų 
13 kuopos.” Mat, jis rinkęs au
kas Raudonajam Kryžiui, lai 
Staniuliukai jam už rankų paė
mę traukę atgal ir nedavę veik
li, “Bet lai ne vieni Staniuliu
kai taip daro, visi socialistai 
trukdo musų veikimą,” poškė
jo Vaškas. Ir čia vėl ėmė juo
dinti, kiek beišmanydamas, so
cialistus.

Mano nuomone, toks “kalbė
tojas“ nelik nepaskatiiia žmo
nių pirkti Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų, bet dar labiau juos 
nuo to atstumia, nes klausyto
jai tik piktinasi tokiomis ko- 
lionėmis. Ir Lietuvos Misija, 
kuri susirūpinus Lietuvos Lais
vės Paskola, geriau padarytų su 
stabdžius tokius nešvarius kal
bėtojus, nes Lietuvos ‘ pas
kolos įeikaiui jie patarnauja 
lygiai taip, kaip ta meška vie-
n uoli ui.

Prakalbų laiku buvo parody
ti keli paveikslai iš Kauno a 
pielinkės, taipgi keletas kariuo
menes vadu ir kareiviu.

Kauniškis Lietuvis.

Daktaras
J. LEBOVITZ, M. D.

dirbęs per trejetą metų 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 Dearbom 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

Mes padedam išpardavi mui šią Pėtnyčię ir Subatę 
3442—3444 So. Halsted Str.

I

Užsakymai paštu ar telefonu nebus priimami

Vyru prosyti kalnieriai po

19c
Vyrų šventadieniai marš

kiniai verti $3.50

$2.69

Vaikų siutai mieros 9—17 
išpardavimui

$7.98
Vilnų ir Worsted

Vilnoniai Blanketai verti 
$15.00

>9.19

Vyrų extra mieros šventa
dieniai marškiniai

$1.98
Vaikų Makinavv kautai 
pilnai vilnų verti $15.00

$9.50
Sieninės megstinės užlai
dos

Moterų $10 užsimetimo 
sweateris

$6.98
Megstinės užlaidos už po
rą

$2.75
$4.50 — $5.50 — $7.98

Jaunuolių siutas, viena 
kaina, apie 75 siutai

$7.49
Mieros 3 iki 8 gerai pasiū

ti ir labai madingi

$3.98

Vyrų vilnoniai sweateriai

$5.00
ir augščiau

Kaldros vertos $14.00

$8.00
taipgi $6.50—$5.75—$5.00

■

Plunksnų svaras

69c 89c
Audeklo apvalkalai Bohe- 
mian, balti arba rausvi

N
H

13

Ii

P. MAKAREWICZ, *
1757 W, 47th St., Clmgo, TO
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Nekurios iš vidurmiesčio krautuvės išsidirbo

sau reputacija ant augštos klesos graznų. Mes-gi tu

rime eilę deimantų, laikrodėlių ir šliubinių žiedų, ant

• kurių mes padėsim savo reputacija. Musų kainos yra

tinkamos. PIRM JUS IŠVAŽIAVIMO Į EPROPĄ

PASIIMKIT DEL SAVO MYLIMŲ PREZENTA iš

musų stebėtino parinkimo.

Mes atstovaujame Elgin laikrodėlius.<

S. A. IGI.OWITZ
4641 So. Ashland Avė.,

antros durįs j šiaurę nuo aptiekos.

Vilnonės Matarijos 
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 

siutų ir overkautų. Tamista sutaupiusi $15.00 ir tu
pėsi geresnę drapaną ir geresnio išdirbimo.

Siųsk materijos savo giminėms į Europą. Jie 
reikalauja jų.

THEO. COHN WOOLEN CO.
1441 Milwaukee Avė.

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

3.00

4.75
5.25

7.00
8.00
materijų dėl savo

įigiiHinimiiHiiiimr
Telephone Yards 1532

DR J. KULIS
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. ■

R

Graikiškos Serbentos.
Skryniose po 56 svarus, centai 

svaras. Kam mokėti augštas kai
nas už razinkas, jeigu serbentos at
sako tam pačiam tikslui.

Prisiųsk pinigus su užsakymu, $14 
skrynia.

THE PILOT GROCERY 
1133 No. 5th Springfield, Illinois 

Bell Plione Capitol 329

Ant Pardavimo
f

Negirdėta proga įgauti gražų 
dviejų pagyvenimų murini namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. 
Pirmos klesos knygynas ir cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga- 
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynės abiejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas, 
2 pėdų ir IK colių storas. ^Grindįs 
basemęnte cementinės. Garu šil
domas visas namas. Suros nau
jausio įtaisymo, 1-mas pagyveni
mas — pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautvė, kampas 47-tos ir 
Wood gatvių. Grindįs muro, du
rįs ir langai aržuoliniai. 2-ram pa
gyvenime durįs ir langai taipat 
aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį viduti
ne kaina dėlto ,kad išyažiuoju į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ, 
1757 West 47th Sereet, 

Chicago, III.
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Dvasia

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, krauj»*užnuodijimu, inkstų 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

Persikėlimo
Išpardavimas

Ateikit pirma musų persikėlimo ir pasinaudokit 
dideliais bargenais

ARMY ir NAVY KRAUTUVĖJE
4713 So. Ashland Avė.

Rusižkos ir Turkiškos Vanta
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

'rūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dcltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie* 
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių 'simptomų turi, tegul atei- . 
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku. /*;

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki B vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

&
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Subąta

*11 Kaleliuose
šerno Draugų Būrelio 

Susirinkimas.
bus laikomas subatoj, spalių 9
d., kaip 10 vai. vak. J. Kulio

Lietuvos Ūkininko Draugija. 
Tiesa, kai kada ji neišlaiko lini
jos, bet tai mažmožis. Gi visos

WEST PULLMAN
Užmirštas kampelis.

Atsimenu, kadaise westpull- kuopos

ras, o dar kiek vėliau Chica
gos Draugijos Sav. Paš. Ben
giasi prie savo vakaro ir LSS.

nariai. Vadinas,Į Jl/o» UI I ICll 1 i lu/4 III \ 11 VlOVo nUuUU LILI) IV Cll LC MOV VVVOlĮJtrH M* **«^**w<*«

i kitos musų pašalpoj draugijos iraniečiai jau besirengi? “stiby- northsdiečiai subruzdo.
arbii pilnai atsidavusios kleri- tinti” ir roselandiečius. Čia i 
kalų malonei arba visai ne- buvo susispietęs ylių didokas

. . i ura c i turi savos hmios ir todėl link- hm ehs gabių ir veiklių žmonių.Aphekos kambam, 32ov ?>.' . . „ u... v . , .. ., . T. . ... x. . ; sla ten. kur vejas pučia. Viešajam musu veikimuiHalsted gvė. Visi nariai ir šiaip J 1 J
užjaučiantys rašytojo Šerno rei-l 
kalni kviečiami atvykti.,

Š. D. B. Valdyba.

Politinės organizacijos tėra

\VF.ST f-j n v

M ūsų o r gan izacijos.

visose kitose

pa-
šalpos ir politinių.

Prie pažangiausių 
draugijų įeikia skaityti 1>r“ro i MerkaliSJcieji 
Vinco Kudirkos Draugiją. An- -- —
troji, nepasiduodanti klerika- r

Beje, segamą nedėldienį į- 
vyks Chicagos Draugijos susi
rinkimas. Butų gera, kad jau 
atsilankytų visi draugijos na
tini. — Northsidietiė.

T0WN OF LAKE LIETU
VIAMS ŽINOTINA. 

Sekamą panedėlį prasideda 
glų kalbos pamokos.

an-

eme
kol

klerikatiškieji l“vienyhininkai”. 
Savo skaičiumi “vienybinin- 
kni” socialistų kuopą viršija, 
bet darbu socialistai juos toli 
pralenkia. Mat. klebonija ne- 

• visuomet linkusi “juodajam” 
j Organizacijos darbui vadovauk 
' Pas “vienybininkus“ ji ateina 
< ir pažadina juos veikti tik 
tuomet, kai reikia — aukų, ar
ba kada pajunta, jogui “libera-

. j lai” ir socialistai gali išinšuli 
paša pos j^s j* “visų pozicijų”, šiaip 

J “vienybininkai” 
An' j tenkinasi tik — nedeldienio pa

maldomis. Vis dėlto, tenka pri
pažinti, kad klerikalų įtaka čia 

T. Pūtima? Ms” !(,ar yĮin slil)ri ir pažangiem- 
&Arnk’A į siems reikės nemaža dirbti, kol 
AKbuthikA !.ią visiškai nugalės.
A ! ’hiu geroka valanda kaip

VIIUUSIU |West Sid-j t sukurtas vie- 
noioų ligose; knygynas. Knygynas
oestingid 
tu ligoti

kone išimtinai vadovavo socia
listai. Taip betgi buvo lik 
“anais gerais laikais,” kada 
mes dar nebuvome paliesti di
džiojo karo audros ir kol musų 
organizacijoje buvo taip vadi
namoji “šventa ramybe.”. Trum 
pa i sakant, kol musų Sąjun
ga dar nežinojo “bolševikų”, 
nė “menševikų“. Kada šie at
sirado, musų veikimas 
smukti. Jisai smuko tpl, 
pagalios suiro ir vielos
kuopa. Dabar West Pullma- 
nas yra tik toks “užmirštas 
kampelis”.

Kasžin, ar ilgai taip bus? Be
rods, laikas jau butų nubusti ir 
vėd stvertis darbo. Lietuvių dar
bininkų čia nemaža. Kelių pa
starųjų melų patyrimai juos 
turėjo išmokinti, kad tos svajo
nes, apie kurias taip dažnai 
jiems kalbėjo tūli karšto budo 
bet menko išsilavinimo as
mens, neišsipildė. Be savos or-

tTniversity of Chicago Scttle- 
mente ir vėl prasideda anglų 
kalbos bei istorijos painokos. 
Scttlementas yra prie 4630 
Grosą avė. (netoli Ashland ir 
47-tos gatvių). Pamokos pra
sidės kaip 7:30 vai. vakare. Mo
kyklos vedėja yra gerai vietos 
lietuviams žinoma darbuotoja, 
p-lč Lydia M. Schmidt.

Lietuviai, kurie norėtų pra
mokti anglų kalbos ir kitų nau
dingų dalykų, tegul pasisten

gia lankyt šitą mokyklų.

Naujos medžiaklės

šimp taip verčiasi, nors galėlų; g(l„izacij()S ir be rinltai apgal.

<* —————— - i --

dK G K. CHERRYS 
Hi TUVIS DENT18TAS

2201 V» 22nd & Se. Lcavitt Sts. 
CHICAGO.

Valandos: 9:30 rytu iki 12 dieu* 
ąuo 1 JK) pietų iki 9 vakaro

rei stis kur kas geriau. Dėlei i 
to betgi tenka kaltinti ne jo 
Įkūrėjus, bet pačius westsidie- 
čius: dideliu veiklumu jie dar 
niekuomet nepasižymėjo, 
suprantama, bloga, bet 
čia nepadarysi. Gal 
nors...

Lietuvių čia yra ylių 
būrys. Taipjau ir

Tai 
nieko 
kada

DR. C. K. KLIAUGA j
DEN TĮSTAS

1821 So. E iislcd St., Cbicafo, III. 
kumpas ISth St.

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

volo veikimo mes nieko gera 
neatsieksime.

Tūli žmones šilą jau perma
to, lik jie dar neturi pakanka
mai drąsos, kad padarius dar 
vieną žingslį pirmyn. O tas 
žingsnis, mano husimanymu, 
yra sukurti čįą. LSS. kuopą.

CI(/ ls ; Draugai, gana laukti, kad mus 
... ^t.u,lumo.’ paliuosuotų Maskva ar kas nors lik lenta rasai moku kitu nei ki(,,s K()|‘ mw ų# nesllsior. 

nesnnleresuoja, kaip - losimu oaniz„„sir,„, kol nesu8lil)pinsi.
Neperdėsiu pasaky

damas, kad tuo žvilgsniu musų 
VVest Sidė tai kone antroji 
“Oleika”. — Senas Vilkas.

- - 4-   ■■ — ——■

AREŠTAVO VIENĄ LIETUVĮ 
Sako, kad tai “pavojingiausi 

šalininkai anarchijos’’ bei prie
vartos; rasta svarbių doku

mentu.
Ke t vergo vakare federalės vai 

džius agentai , surengė naujų 
medžioklę. Ką i pi r visada — 
gaudyta “raudonieji”. Laikraš
čių žiniomis, valdžios agentams 
pavyko sugauti “idų pavojin
giausiu anarchijos šalininku, 
kokie tik yra žinomi šioj ša-

ir šokiais.
Jiedu yra: lietuvis saldainių

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

siųsk savo paveikslą, kad atgaivintų mu
su širdis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 
yra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
eios ypatos atgaivina praeiti; laikų ryšius 
be žodžio. 0 tamista užganėdinsi save ir 
savo .draugus, kad atlankysi musų payeik- 
stę. J. p. RASHINSKI,

3202 So. Halsted St.Atlas Art

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

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimų ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerų patarnavi
mų ir gražų darbų.
3130 SO. KALSTEI) STREET

Drover 6369..

m e savo klesos organizacijų 
to! nieką gera nebus. Tatai 
bruskime ir sukurkime 
LSS. kuopų. Sąjunga dabar pa
siėmė didelį darbų atlikti. Ji 
nutarė leisti savo organą Ban
gų. Todėl ir musų pareiga yra 
prisidėti prie to didelio darbo. 
Sukurti kuopą čia, rodos, ne
sunku. Kiek man teko kalbė
tis su tūlais draugais, tai jie 
norėtų tai padaryti, tik ne vie
nas neturi pakankamai drąsos, 
kad šilų darbų pradėjus. Gal 
čia jiems galėtume padėti mes, 
roselandiečiai? Mes esame ar- 
tymiausieji jų kaimynai ir jau 
turime savo kuopų. Pagalvo
kime, draugai—Roselandietis.

NORTH SIDE

su- 
čia

Northsidiečių darbuotė.
Jau turime žiemos sezoną. 

Įvairios vietoj draugijos stro
piai prie jo rengėsi ir jau pra
deda veikti. Sekamų nedėldie
nį rengia savo pramogų vakarų 
vietos SLA. 226 kuopa. Neuž- 
ilgio bus Kriaučių Kliubo vaka

Aisangs Padėtiems Pinigams
Security Bank

X OF CHICAOO
Mihv&ukee Avė. cor. Carpenter St

NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM
■_________________ _______________________ L___________________

1% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu.^Dėžės
Mainoma 2Svetixvtšaliu IPinigai

Atdara ir terr: ir;

MAGDH. “M., kaip man niiįti gal- R 
t<i l ISbandUau l isokiat mazgojimut, J 
trinkimui, .muilą virau . ir vitkai las I

nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu plein- 9 
kanu... Man gėda net darom !” • i

M A HE. “Nu, tai kam tau. kęst be- 2 
reikalingai I Žiūrėk, kokie mano ptau- I 
kai gražus, švelnus ir čuttl. <> tai 2 
todėl, kad aš vartoju IIUEELES l” į

Kas tai yra RUFFLES? Ar I 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- | 
piantįs vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia i 
plaukų ir odos sustiprintojis, g

kuris prigėlbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal x 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt Į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j

O pp ĮT> Kr « 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- g 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai g 
pridėti prie kiekvienos bonkutės "Jei negausite jūsų aptickoje, tai ? 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar nioney order šiokiu adresu: 5

—'•—L'. A3. RICHTER 6tCO., 3Ž6-330 Broa<lway, New York

Ssugok akių regėjimų

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-(os gatvės; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekos

Tčmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri
sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai plčtojančiųsių 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. Kana 7b 
Centai, taxus priskiriant, 
duodama vaistinėse, 
bevertį substitutą, 
kad butų šis parašas:

1 ....... ....- ......... ............................... .. ..................... .............................................................

Parduodame laivakortes į Lietuvą ant geriausių lai
vų, gauname pasportus į trumpą laiką.

Mainome ir siunčiame pinigus pagal dienos kurso, grei
tai ir atsargiai.

Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakaro. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 3 po pietų. * ' .

Kreipkitės ypatiškai arba rašykite:

M. Edutis & Co. •'
S r*.’. I.u Sulr. St., Kuom SOS, Chicugo, III,

Sankrova
Aprėdnly laikrodžių- 
ir

Marijona Daugirdiene
JVIirc pelnyčio] Spalio 8,.
1920.. Turėjo 86 m. amžiaus., 

Paliko 4 sūnūs ir 12 anūkų. Iš 
Lietuvos paėjo, Suvalkų redy- 
bos, Kalvarijos gmino, Bartinin
kų parapijos. Amerikoje išgy
veno 17 metų. Laidotuvės bus 
iš namų 1719 So. Newbery Avė.
9 vai. ryto, panedėlyj, 11 d. Spa
lio j Dievo Apveizdos parapijos 
banžnyčią. Gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Halsted St.), Jonas Jasinskis 
(laikraščiuose jo vaidas skel
biama kaipo Nicolai John Jaz- 
ziriski) ir tūlas rusas, John Ho- 
locny, gyvenąs 1330 S. AVestcrn 
gatvėj.

Tų pačių laikraščių žiniomis, 
pas juodu rasta daug nelegali
uos literatūros ir šiaip svarbių 
dokumentų. Pas Jasinską, gir
di, rasta netoli pusę tono ko
munistinės literatūros. Tūli 
žmonės tečiaus sako, kad ta 

“literatūra” buvus kone išimti
nai tik neišparduotieji senų laik 
raščių numeriai, pav., Brook- 
lyno 7“Laisyė”.

Abudu arėsi uolieji žmones 
kol kas dar nepaliuosuoli. Jei 
tikėt laikraščiams, tai jie busią 
atiduoti į atatinkamųjų įstaigų 
rankas, kad deportavus.

Kiek areštuotieji žmones yra 
pavojingi valdžiai, lai lik jie 
patįs ir valdžios agentai teži
no. Bridgeporlo lietuviai te
čiaus pasakoja, kad Jasinskas 
esąs paprasta verteiva, kuris no 
rįs gauti “kostumerių” kad ir 
iš “kaires” by tik turėjus lai, 
ką žmones vadina doleriu.

[Vėlesnėmis žiniomis, abudu 
sulaikytieji asemnįs reikalau
jami užsislatyti po 20,000 dol. 
kaucijos — kiekvienas. Kitaip 
jų nepaliuosuosią. Be to, jie
du buk esą išdavę ir kelis kitus 
'savo draugus, kuriems jau iš
imta varantai ir kurie tuoj bu- 
siq arcžtiioti. Savo j ic-
du jvelę “po aštraus kanianti- 

nejimo”— policijoj. Taip bent

R. URBONAS, 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 
121 W. 47ih 8L, Chicago, III.

Phone Drover 3173

ant dugno kiekvieno pakelio. 
Jeigu negalite gauti savo apie-
ant dugno kiekvieno

linkinėj vaistinėj, .pasiuskit’ 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, UI. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

Mirė Marijonu Šimkiene, po tėvais 1 
Overlingmtč, 1 d. Spalio, 1920, 7 vai. 
vakare. Paėjo iš Kutiimi kaimo, ši-1 
lalės parapijos. Gyveno Amerikoj 8 ' 
metus iv susilaukė 27 metus amžiaus. 
Paliko savo vyrą dideliame nuliudi-1 
me, Vincentą Šimkų. Tapo palaido
ta šv. Kazimiero kapinėse‘3 d. Spa
lio, 1920 m.

Lieka dideliame nubudime 
VINCENTAS ŠIMKUS, 

234 W. 46th Str., Chicago, III.

ras ir talentingas dainininkas. ■ 
Jį žino ir Chicagos lietuviai. 1 
Falai daug kalbeli apie jį nėra 
reikalo. Tenka pažymėti tik 
liek, kad šį kartą p. Butėnas tu
rus progos dar geriau pasirody
ti. Ir lai deltos priežasties, kad 
jisai čia ant pagrindų išeis ne 
kartą ir ne du, o bent kelia tą 
kartų. Tam juk ir pats vakaras 
pavardyta Butėno koncertu.

Pramogų-koncertų mylėtojai 
to's progos tegul nepraleidžia.
' . —• K. V.

STATYS DAUGIAU GYVENA
MŲJŲ namų.

Nori sukelti dvidešimt milionu 
dolerių.

Chicagos real estate verteivos 
bei keli kiti bankininkai tariasi 
sukelti apie dvidešimt milionu 
dolerių naujų gyvenamųjų bu
tų statymui. Darbas gal bus 
pradėtas sekamą pavasarį.

BANKINIKAS VYKSTA 
LIETUVON.

rcL
linkiniu daiktu; gramofonų.

i e kalbose; armonikų ir 
dių instrumente; brltvy, 

. :j naudingų daiktų..
\ iskas, kas reikia, o ypač muzika- 

tentai.

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

JURGIS DAUGIRDA.
"t

Darė kratą ir pas naujienietį 
Aglinską.

Tų patį vakarų te^yeikiausia 
tie patįs agentai buvo atėję ir 
naujienieČio, d. Juozo Aglins
ko, krautuvėn, 3238 S. Halsted 
gatvėj, čia irgi jieškota tos 

pačios “nelegalinus literatūros”. 
Bet kad čia nieko nesurado, tai,

Par- 
Neimkit 

Tčmykit,

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

! KUR
savininkų, valdžios agentai iš
ėjo savais keliais.

BUTĖNAS CHICAGOJE. 
Verta jį išgirsti.

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYčIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Erto- 
pos metodą nuo visokiu ligų. •

Mes turime tą sekretą kuriuoin PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistui PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTAKAS TO 15 COMPANY
PROF. J. BALTRENAŠ,

1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417

Nori sutvarkyti pinigų siunti
mo reikalus.

šiomis dienomis išvažiuoja į 
Lietuvą Kraųsc Stale banko pi
nigų siuntimo skyriaus vedėjas, 
p. Rosenhouse. Jisai aplankys 
visus didesnius Lietuvos mies
tus, kaip Kauną, Šiaulius, Pa
nevėžį, Mariampolę ir 1.1. Jo 
keliones tikslas yra kuogrei- 
čiausia sutvarkyti pinigų per
siuntimo reikalą.

P-s Bosenhousc pats yra eu
ropietis, ilgoką valandą gyvenęs 
Lietuvoj ir Busijoj. 'Lodei Savo, 
misiją jis tikisi atlikti kuoge- 
ria usia.

pas. Tų sekre- 
PAŠLOVINTI

Chicago, III

Pilsen Audrtoriųme rengiama 
p ra m og ų1 vak a ra s- k o n ce r ta s. 
Bengia jį Chicagos '„Lietuvių 
Vyrų Choras. Be paties choro 
koncerte dalyvauja ir lietuvis 
dainininkas, p; Butėnas.

Butėnas jau spėjo pasirodyti 
Amerikos lictuviams kaipo ge-

SUČIUPO BUVUSĮ 
“PRYČERĮ”.

Apsukęą savo “kostumerį”.
šiomis dienomis tapo pa

JOHN KUCITINSKAS 
L a w y e r 

LI ETŲ VIS A D VUK A T A S 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: ,9,,ryta į# (i.yąkure, 
SubatomLs: 9 ik: 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE, 
Egzaminuoju Abatraktnz 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legnliš- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir- 

Mortgečių ant lengvų sąlygų 
tVest Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Statę Ban
kus, 2201 VV. 22nd St., Cor. Learitt 

Tel. Canal 2552.

Tol, Randolph 2898
A. A. SLĄKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Saite St.

Valandos-: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Pancdėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Or. W. Yuszkie wicz 
1 GTDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paialyzių ir kitas visokias vidurių li- 

Į gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 8 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III. 

Phone: Humboldt 5849

JCKlfEHKjjCSIIl ■■■■□■

g Reumatizmas Sausgele. 3

u

u
■

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,
Laikrodžiai,

JEWELRY
STORE

Aūksybė, Coluni- 
bijos Grafonolas ir

rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, 111.

2)

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.

Aušros Mokykloj šie 
skyriai; ,

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų 
tematikų.

Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk 

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir

M a-

Nėsikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
•— -raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) juo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėta.s ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Jiistin Kulis
3253 So. Halsted S.1. Chicago, III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”’, augalais gydylies,

M■
M .kaina 50 centu

n

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis
išpardavimas !

$35^000 drabužių sandėlis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta. NuŽe- 
nunimas nuo $1 iki $15.

\iskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už-

t sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė- į liausiu ir paprastų madų, po $15, $20, 
J $25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $87.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaiki) ir kūdikių oveikotai $8.50 ir dau 
ginu.

Vyrų ir vaikų mackinavvs $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.

Detroit Lietuvių Atydai!

Kurie reikalaujate tikrų bei 
teisingų vaistų ar sanžinišky

moteris visi neatldeliodami patarimų kaslink gyduolių, teik- 
piduč/kite tuoj. Austos Mo- sitė; kreiptis pas lietuvių ap- 
kykla seniausia ir geriausia, tiekoriu, kuris visokiame reika- 
Mokįname dienomis ir va- ie jus pilnai užganėdins.
barais.

Prisirašyti galima visada 
3OQ1 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

Su guodone,
J. J. SMAILIS, PH. G 

2210 Jos. Campau Avė. 
kampas Evaline,



m nu PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Spaliu 9 d., 1920
REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAl-ŽEMfe NAMA1-ŽEMĖ

trauktus tii 
('hiimbers, 1 
siu kaltinam 
viena sava

>n
unijas. Ji

is tuo. kad apsukęs 
kostunierį” par- 

(iuotlamiiA jam lutos kompani
jos Šerų net už dešimtį tuks
iančiu (totorių. “Kostumiorį" 
jisai apsukęs tuo, kad tikrinęs 
jam, jogei kompanija daranti 
dideliausių pelnu, kuomet tik
renybei šito neesą.

“The Herbert Spencer Literary So
ciety vvish to muko anncuncement of 
the grand debate \vhich they are ar- 
ranging for Sunday, Oct. lOth, at 
8:00 P. M., in the School Assembly 
of the Hoffman Pivparatory School, 
1537 N. Rubey St. Subject: “Di l 
Bacon Write Shakcspearc’s Dramas?” 
Henry George Greenberg, LL. B., af- 
firmative, and Samuel A. Hoffman, 
?L A. negative.

An evcellent musical program ha; 
been arranged for the occasion, \vhich 
program wi|l be participated in by the 
fdllovving musicians: George Perlman, 
violinist, Albert Goldberg, pianist, 
and Carl C. Lundgren, vocalist.”

1

Kvitino".

Užvakar naktį tapo palaidota 
Illinois Equal Suffrage asocia
cija. Gavusios lygių politinių 
teisių su vyrais, sufragistės to
dėl nutarė savo organizaciją 
“kvitinti”.

Roseland. — Draugija D. L. K. Vy
tauto No. 2 rengia teatrą ir balių ne- 
dilioj, spalių 10, kaip 7 v. v. Stru
milų svetainėj 158 E. 107 SI. 
statoma trijų veiksmų drama 
nės”. Po lošimui šokiai. Grieš Iva 
nausko muzika. Visus kviečiame at 
silankyti. — .Komitetas.

žmučo keturis žmones.

Neatsargus automobilistai už 
suvažinėjo ke- | 

Vienas automo-

LG D-jos 47 skyriaus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, spalių 10, kaip 10 vai. 
iš ryto Liuosybės svetainėj 1B22 Wa- 
b msia Avė. Visi nariai prašomi susi
rinkti, nes turėsimo dėl svarbių rei- 
k ilų pasitarti. — A. Vaitas, Rašt.

M c.n KBŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO..

1918 Prairie Avė., Cor. 20tb St.

VYRU
REIKIA ~ ’

Paprastų darbininkų. 
Mašinšapėn, naktiniam 
darbui. 60 centų per 
valandą.

Atsišaukite:

PARSIDUODA grosernė kartu su 
namu ir 2 lotais. Biznis išdirbtas 
nuo 10 metų. Lietuvių ir kitų tau
tų apylinkėje Namas medinis, trjs 
fintai ir Storas, basementas didelis ir 
cementuotas. Gera proga padaryt pi
nigą, nos parduodame pigiai, 
stačiai nuo savininko.

8616 Vincennes Avė.

NEPRALEISKITE PROGOS.

Pirkit

JOSLYM MFG. & 
SUPPLY CO., 

3700 So. Morgan St

PARSIDUODA saliunas. Geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Gera proga, padaryt pinigų.

701 De Koven St., 
kampas Dės Plaines.

Parsiduoda už pusę kainos 2 medi
niai namai ant 1 loto, 1 namas pa
gyvenimų. po 5 kambarius; antras 
1 pagyvenimo, G kambarių. Namai 
randasi Brighton Parke, lietuvių ko- 
lionijoj. Arba mainysiu imt bile ko
kio biznio, lotų arba automobiliaus. 
Atsišaukit prie savininko.

4538 So. Ilonore St.
1 lubos, iš fronto.

PARSIDUODA du bizniai, saliunas 
ir pool-ruimis, sykiu ir namas. Na
mas yru didelis 50 pėdų pločio ir 150 
pėdų ilgio, 6 dideli kambariai, elek
tra, gazas, vanos ir t. t. Iš priežas
ties mirties šeimynoj noriu parduoti 
greitai, šią savaitę.

P. GEDMAN
1337 So. 52nd Avė., Cicero, 111.

turis 
bilistas^ sulaikytas.

inoncs.

RINKIM DIENA ARTI

PARINKĖJŲ (seleetors). 
50 gabių merginų dirbti

scenoj ant žarnų dėl dešrų. Pa- 
stovus darbas, gera mokes
tis. Puikus darbo kamba
riai. >Geriausis laikas iš ry
to ir po piet. Atsišaukit pas 
superintendentą.

LS*S. 4 kp. rengia šaunų farmerių 
balių subatoj, spalių 9, Mildos svetai- 

! nėję 3138 
Iv. v. Vist iame atsilankyti.

— Rengėjai

8

OPPENHEIMER
CASING CO.

1020-28 W. 36th Str.

REIKALINGAS vienas geras kriau- 
čius ir vienas bushelmanas. Geram 
žmgoui gera užmokestis.

ROSELAND PEOPLE’S TAILOR, 
10715 Michigan Avė. 

Pullman 3499.

AtnuMUBHAAi

PARDAVIMUI namas ir saliunas 
prie parko; galiūnas iš fronto, 4 kam
bariai iš užpakalio ir 8 kambariai 
viršuj; taipgi garadžius dėl 3 auto
mobilių. $12,000 cash. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą po num. 154.

PARSIDUODA medinis 2 augštų 
namas. Labai gerame padėjime. Lie
tuvių kolonijoj. Pardavimo priežastis 
— važiuoju ant farmos. Bargenas. 
Atsišaukite pas savininką

1328 — So. 50th Ct.,
Cicero, 111.

PARDAVIMUI

PARDUODU — automobilių, elekt
ros šviesa ir starteris; gerai bėga, 
gražiai atrodo tik už — $475.00. Ga
lite matyt, nuo 5 iki 9 
subatomis ir nedėliomis 
iki vakarui.

J. TARVID, 
1414 So. 50th Avė.,

vai. vakare 
nuo 12 va).

PIGYBA
PARDAVIMUI:— Puiki ir labai gera 
lova, su springs ai s ir matrasu — kai
na $25. Puikio medžio ir labai patogi 
i kambarius deskike — kaina $18. 
Kreiptis: M. J. Page, 733 W. 18th St., 
2-os lubos, saliuno užpakaly ir įeina
ma iš užpakalio per kampines duris.

Cicero, II).

RAKANDAI.
UŽ STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

PARSIDUODA. — Puikus pirkimas 
2 augštų, plytų namo po 5 kambarius. 
Elektros šviesa, naujai išpuošti. Tuoj 
parsiduoda. Nuo 4 iki 7 po pietų, 
kas dieną. Kaina $4,500 ant išmokes- 
čio.

3722 So. Union Avė.

PARSIDUODA/—
2 flatų, 4 ir 4 kamb., namas. 

Gera apygarda. $300 iki $500 
cash. Kaina $2250. Veikit grei-

PARSIDUODA muro namas, 4 pa
gyvenimai po 5 kambarius, kožnas su 
visais įtaisymais. Parsiduos labai pi
giai. Jūsų pinigai atneš jum 12 pro
centą. Priežastį patirsite ant vietos. 
Savininkas ant pirmo augšto nuo už
pakalio.
948 W. 36th arti Morgan St.

JEI NORI VISADA LAIMĖTI
Ateik pas mumis, mes perkam, par

duodame ir mainome namus, farmas>, 
lotus, bučeines ir grosemes. Visa 
tai padarome greitai, pigiai ir gerai.

S. P. SUROMSKI CO. 
3346 So. Halsted St.

Chicago, III.tai.
J. McDONNELL SYSTEM 

3517 Archer Avė.
Porai pradedančiai namų užlaikymų 

mes turime dabar savo pardavimo kam 
bary i 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 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 špilkų. Gvarantuo- 
ta 10-Čiai metų. Liberty Bonds pri-1 
imama. Tai yra stebuglingas barge- (

Pristatymas dykai.
SOUTH WEST STORAGE

2102 W. 35th St., arti Archer
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis iki 4 vai.

PARSIDUODA — 2 augštų medi 
nis namas. Užpakalyj garadžiu.; 
Atsišaukite.

24th St. A 48th Avė.
Tel. Cicero 5533, 

Cicero, 111.

NORIU GAUTI paskolinti arba 
pirkti Lietuvių Istorijos Simano Dau
kanto II knygą. Kas ją turi, malo
nės man pranešti, arba nurodyti kur 
"alima ją gauti, už ką busiu labai 
dėkingas.

P. J. KĘSELIS,
3724 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

REIKIA patyrusių popierių 
per rinkėjų, pastovus darbas, $25 
į savaitę. Ateikit pas
ACME WASTE PAPER CO., 

1213—15 W. 15th Str.

ANT PARDAVIMO, 6 kambarių 
namai. Elektr. šviesa, fumace. Gra
žioje vietoje, ant Boulevardo. Kaina 
$4,700, reikalinga įmokėti $2,000.

1119 W. 67th St. (Marųuette Rd.) 
Tel.: Englevvood 6873.

19 kp. susirinkimas įvyks 
spalio 10 d., Mark Whito 

Sųuare svetainėje, inžinruimjo kam
bliuose. Pradžia 1:30 po pietų. Visi 
nariai prašomi atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes turime daug reikalų dėl 
aptarimo. — Kp. pirmininkas.

LDLD. 
nedėlioję,Šalies rinkimai dabar vir-Į 

šija viską. Jus gaunat dau
gybę politiškų apskelbimų 
ir kortelių, ir jus neišmanot r 
nei už ką balsuot, todėl kad ■ 
perdaug visokių skelbimų iri 
tūli jų negana aiškus. Visai k 
kitas dalykas su pasirinki
mu gyduolių dėl pilvo ligų. 
Jus tikrai žinote, kad tokia
me atvėjuje geriausia gy
duolė už visas Trinerio A- 
merikoniškas Elixiras Kar
čiojo Vyno. Kiekvienas, ku
ris išbandys jį vieną kartą,b-vės 
nenorės imt kitokių sutai- 
symų, todėl, kad jis jausis i 
taip kaip p. George Ivcick, |

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 1 
:p. susirinkimas įvyks nedėlioj, spa

lių 10 d., 10 vai. ryto, M. Mcldažio 
Svet., 2212 W. 23 PI. Visi nariai pra
šomi atsilankyti — yra svarbių rei
kalų. — K. Baronas, Sekr.

Ileloit, Wis. — Nedėlioj, spalių 10, 
įvyks didelės prakalbos Eaglo Svet. 
G t and St. Rengia jas šven. A. Drau
gystė. Pradžia kaip 2:00 vai. po pie- 

. Kalbės Liet. Am. Rūbų Išdirb.
i pirm. A. Karsokas apie Lietu- 

s reikalus. Visus kviečia atsilan- 
ti. — Komitetas.

t

v<

Draugystes Lietuvos Vėliava Ame- 
kuris štai ‘ką parašė mumsIpM No. i susirinkimas jvyks n«iė- 

k x i lioj, spalių 10, kaip 1:30 vai. p. p.
Pavis Sųuare Parko svetainėj prie 45 
ir Paulina gatvių. Visi nariai prašo
mi susirinkt laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

iš St. Louis> Mo. 1 d. rugsė
jo, 1920 m.: “Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras Karčio
jo Vyno tikrai man pagel- 
bingas.” — Trinerio Angeli- 
ca Kartusis Tonikas — tai 
kita puiki gyduolė. Tasai 
gerasis tonikas yra reikalin
gas dėl atsigavimo nuo di- 

b dėl prida- 
audrutini- 
gyduolių 
turi šias

lioj, spalių 10, kaip 1:30 vai.

Lietuvos Dukterų Draugystės mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, spa
lių 10, kaip 1 vai. po pietų, Fellow- 
sl.ip svetainėj — ant 33 PI. Visos na
rės prašomos atvykti laiku, turime dėl 
svarbių reikalų pasitarti.

— Valdyba.

REIKIA —
Moterų taisymui maišelių 

mašina. Kreipkitės:
C. SCHWARTZ & CO.
1264 Blue Island Avė.

SU

REIKIA —
Patyrusių veiterkų. Darbo 

vai. nuo 9 iš ryto iki 7 po pietų; 
nuo 8 vak. iki 6 ryto.

3502 So. Halsted St.

REIKIA

3 patyrusių moterų pardavė-

me

kurios jieško pastovios vie-

su geriausia ateiČia pakėli
algos. Alga iš pradžios

$25.00 į savaitę.

LUSTIG’S DEP’T. STORE.

PARSIDUODA bučemė ir 
grosemė lietuvių kolonijoj. Par
davimo priežastis, partnerių ne
sutikimas. Klauskitės Naujienų 
ofise po No. 154.

PARSIDUODA saliunas, biz
nis geras, visokių tautų apgy
ventoj apielinkej, daugiau
sia lietuvių ir lenkų. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos. Atsilankykite bile kada.

648 W. 120 St., 
West Pullman, III.

PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
stalais, labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sienines šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga ir aisbaksis. Vieta di
delė, galima padaryti saliuną, bar- 
beršapę arba kitą biznį.

E. P.,
3953 So. Kcdzic Avė.

nas.

Avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius
sykiu
deda

4 kambarių rakandus, 
arba atskirai, kaip nauji, 
iš trijų šmotų seklyčios
užmokėta $200, parduosiu už

visus
susi*
seto,

delio nuvargimo 
vimo gyvybės ir 
mo nervų. Jūsų 
pardavėjas tikrai 
gyduoles dėl jūsų. 
Triner Company, 1333-45 S. j
Ashland Avė., Chicago, III. •

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro ge
neroliška repeticija įvyks nedėlioj, 
spalių 10, kaip 11 vai. ryto, Mildos 
svotaiąėj. Visi choristai prašomi at
vykti — būtinai. Vakare reikės da
lyvauti Butėno koncerte.

— K. Vaičiuška, Org.

REIKIA į Cafteriją jaunu 
moterų anVtrumpų darbo valan- 

Nuola- 
M.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučemė, arba mainysiu ant sa- 
liuno ar automobilio. Atsišau
kite greitai.

710 W. 33rd Str.

buvo
$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 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA visi rakandai, kar- 
petai, pianas, gramofonas, seklyčios 
setas, lovos *ir t. t. Galima pirkti vi- 

turisus
būt

Praneuimas
Butėno Koncertas. — J. Butėnas j 

duos pirmą koncertą nedėlioj, spalių I 
10 d., Pilsen Auditorium, 1657 Blue 
Island Avė. Pradžia 8 v. vak. Be 
J. Butėno dalyvaus dar Chicagos žy
miausi solistai ir solistės, taipgi Chi
cagos Liet. Vyrų Choras. Tikimės, 
kad publika gausiai susirinks.

— Ch. L. V. Choras.

“Apšvietos” rengiamojo veikąlo re
peticija bus šiandie, spalių 9, kaip 8 
v. v. bute 3240 Emerajd Avė. Visi 
lošėjai prašomi atvykti laiku.

— Komitetas.

Ketvirto VV'ardo Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalių 10. kaip 1 vai. po pie
tų. Mildos svetainėj. Visi nariai pra
šomi susirinkt laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų.

— M. M. Juodis, Pirm.

dų į generalę cafteriją. 
tinis darbas. Vai. 11:00 A.
iki 2:30 P. M.

Atsišaukite:
SWIFT & CO.

Employment Div.
Gen. Office Union Stock Yards
Phone: Yards 4200, Loęal 136

PARSIDUOpĄ grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj. Parda
vimo priežastį patirsit ant vie
tos.

3443 So. Aubum Avė.

kartu ar atskirai. Viskas 
parduota iki panedėlio.

F. V1ZGINT, 
3314 S. Morgan St. 

2nd floor front

R E I K I A DARB1NINKI

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Greitu laiku. Pi
giai. Priežastis pardavimo 
— einu j kitą biznį.

3355 W. 38 St. *

PARSIDUODA 5 kambarių pir
mos klesos rakandų setai. Didelė 
proga pasinaudoti ir kas norės fin
tas $27.00 rendos. Visi parankumai. 
2123 W. Rooscvelt Road, 3-čių lubų 
Phone: Canal 4867'

Galima matyti per visą dienų, ge
riausiai nuo 5 iki 9 vai. vakaro.

Lietuvių Mechanikų ir Amatninkų j 
susivienijimo susirinkimas įvyks suba
toj, spalių 9 d., 8 vai. vak. Aušros I 
svet., 3001 S. Halsted St. Visi kvie- I 

atvykti, yra labai svar- Į 
— P. Jakavičia, Pirm. I

3001 S. 
čiami būtinai 
bus reikalas.

'aj ieškojimą i 
SMENV J IEŠKOJIMAI

REIKIA pardavėjo pardavinėjimui 
musų medikališkų pilvui bitterių; di
delis komisas; specįališki paskatimai 
automobilių savininkams. Atsišaukit 
pas Three Star Bitters Co., 2001 Blue 
Island Avė., kampas 20th Str. Klaus
kit Mr. Weiskopf.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
su properte arba be, visokių tautų ap
gyvento] vietoj. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastis — mirtis moteries ir 
vienas negaliu apsidirbti. Parduosiu 
pigiai.

2334 N. Ma.ior Avė., 
Ilanson Park

Tol.: Albany 8409

PARSIDUODA ? ruimų 
parduosiu labai pigiai, fomiČiai 
geri. Kurie nori pirkti tai 
proga.

Kurie nori pirkti

1335 So. 49 Avė., 
Cicero, III.

forničiai, 
labai 
gera

Lietuvon Mylėtojų Draugystės mė
nesinis visuotinas susirinkimas įvyks 
subatoj, spalių 9. 7:30 vai. vak. A. 
Urbono svet., 3388 S. Aubum Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

Aš ONA SARAPINAITĖ-D. pajieš- 
k ui savo pusbrolių Kazimiero ir Ma- 
teušo Sarapinų, Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, Šeduvos parap., 
Alksnupių kaimo, jie patys ar kas 
juos žino, meldžiu širdingai atsišaukti 
laišku į “Naujienų” ofisą No. 155.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

North Side. — Lietuvių Rytmetinės 
rengia 9-tą 

spalio, 
kampas 
Pradžia 
Jereck.

Komitetas.

Žvaigždės Paš. kliubas 
rudeninį balių, subatoj, 9 d 
1920 m. Schoenhoffeno svet., 
Ashland ir Milvvaukee Avė. 
7:30 vai. vak. Muzika F. 
Kviečia visus.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirin- 

spalių, 
1315 N. Ash- 

Nariai malonėkit susi1- 
Tie. kur persikėlėt j ki- 

savo adre- 
Shaikus.

PAJIEŠKAU savo švogerkų Patro- 
nės, Liudvikos ir Onos Vizgirdukių iš 
Žemaičių kaimo, Lukšių parap. Gy
veno Lynn, Mass. Turiu labai sva> 
bų reikalą. Malonėkit atsišaukti 
čios ar kas jas žino pranešti šiuo 
resu:

ANDRIUS SUTKAITIS, 
1701 So. Canal St., Chicago,

pa- 
ad-

III.

ILLINOIS GAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

PARDUODU išvažiuodama i vaka
rus ronio odos koutą. visai kaip Bail
ias; voverių kailių kalnierius Y* il
gio. Taingi parduodu gyvenimo ra
kandus (furniture).

MRS. GOODHUE.
4247 Kenmore Avė.

1-mas apart.
Tel.: Wellington 2534.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

Parduosiu už $195 puikiausia ,$500 
vertės overstuffed 3 šmotų šilko ve
lnio 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, bliudni etc. Už priei
namą pasiųlymą. Nepraleiskit šios 
progos.

Residencija: 1922 S. Kcdzic Avė.

REIKIA “FITTER UPS”

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

PARSIDUODA Restauranas (val
gykla) Lietuvių angvventoj kolonijoj 
ir taipgi visokių kitų tautų. Biznis 
išdirbtas per dvvlika metu. Biznis 
eina gerai. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą po num. 146.

>1 AMAI-Jil'.Mf

kimas įvyks nedėlioj, 10 d. 
Związek Polek svet., 
land Avė. 
rinkt laiku.
tų vietų, būtinai priduokit
są.

Darbininkų 
susirinkimas įvyks

Duonkeplų 
subatoj,

Lietuvių 
unijos 
spalių 9, kaip 8 v. v. svetainėj 3301 ! 
So. Aubum Avė. Visi nariai prašo
mi ateiti — būtinai. Yra atsiųsta! 
unijos knygučių. Todėl ateikite ir, 
atsiimkite jas. — R. A. Priedis.

PA.TTEŠKAU dėdės Kazio ir Vinco 
Staniulių. Girdėjau, kad gyveno Du- 
I ois. Pennsylvania, anglių kasyklose. 
Iš Lietuvos paeina Mari.iamnolės An- 
skričio. Balbieriškiu parapijos. Turiu 
labai svarbų reikalų, todėl jie patįs ar 
kas apie juos žino, meldžiu man pra
nešti už ka busiu labai dėkinga.

MARIJONA KUNCEVIčIUTfi, 
902 Island Avė.,

Rockford, III.

REIKALINGAS kriau- 
čius ant visados.
PETRAS MTKALTUNAS

2507 W. 47 St.
McKinley 4011.

PARSIDUODA grosemė geroj vie
tok lietuvių apgyventoj. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos. Atsi
šauki t pas:

M. SKERTON,
G002 S. State Str.

Phone Wentworth 6645

PAILSI DŲ D A arba mainau ant ma 
žesnio mūrinį namų, 4 metai staty
tas, Storas ir 4 pagyvenimai, elek
tra, gazas, vanos ir kiti parankumaf. 
Pandos neša $103.00 į mėnesį. Galima 
nupirkti su mažai pinigu.

ALEX K’ASINSKIS 
930 W. 35-th Place.

RANDAI
Draugystės Meilės Lietuvių nepa

prastas susirinkimas įvyks subatoj, 
spalių 9, kaip 7:30 v. v. A. M. Cher- 
naucko svetainėj 1900 S. Union Avė. 
Visi nariai prašomi atvvkt laiku, nes 
turime daug svarbių reikalu.

— Valdyba.

ANT RENDOS —
Moderniškas Dortor ofi

sas. Atsišaukite
4630 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Bučerio, gera užmokestis, 

sišaukite tuoj aus.
CHERRY & OMINSKI, 

671 Maxwell St.

PARDUODAM bučernę ir grosemę 
su Fordu. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Geras biznis. Turim1 parduo
ti greitu laiku. Pardavimo priežas
tis —- nesutikimas draugi].

Atsišaukite nas:
4555 So. Paulina Str. 

Chicago, III.

PARSIDUODA medinis 4 pragyveni 
mų namas. Rendos neša $42.00 j mė
nesį, turiu parduoti į 30 dienų, 
žiuoju į Lietuvą.

J. PAULIKAS 
536 W. 83 St.

Vft-

TURfiK NAMĄ Už $150.00

At- PARSIDUODA didelė mėsos krau
tuvė ir grosemė. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo arba kito
kios nuosavybės, 
vininką, no No. 

2009 So.

Atsišaukite pas sa-

SI.A. 226 kp. rengia nuikų koncer
tą nedalioj, spalių 10. Zwiazrk Polek 
svetainėj 1315 N. Ashland Avė. Pra
džia kįtfp 6 v. v. Visus prašome ap
lankyti — kuoskaitBngfausia.

— Rengėjai.

IŠSIRENDUOJA 5 kambariai 
ant 2-rų lubų, elektra, gazas, 
maudynės, skalbykla skiepe.

S. JANKAUSKIS 
4831 W. Ne vada Str. ę>

REIKIA bušelmano 
presmano.

Atsišaukite r »
M. H0RWITZ,
3354 W. 12th St.

ar
Halsai St.

Chicago, III

PARSIDUODA .saliunas, gera vie
ta. parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastis išsiskvrimas partneriu. No
rinti geros vietos atsilankykite Bile 
kada.

2859 Lowe Avė.

Padėsime tamistai įsigyti nuo
savą namą. Leiskite mums pa
rūpint didelį lotą ir pabudavot 
smagų namą; pagal pageidavi
mą lėšų išmokėjimą ir visą kon
strukciją ant lengvų mėnesinių 
išmokėjimų. Rašyk šiandien pas 
mus arba pašauk — ofisas atda
ras nuo 9 iš ryto iki 9 po pietų.

2952 Milwr.ukee Avė.
Room 14.

PARSIDUODA medinis namas 5 
kambarių, elektros šviesa, gazas, va- , - 
nos, beismentas ir 2 tvartai. Taipgi I 
parduodu 5 kambarių rakandus už 
$3,500. Vieta labai graži, priežastis 
pardavimo, pirkau biznį. Matyt 
Įima visados.

A. M.
10236 Michigan Avė.

Roseland, III.

PARDAVIMUI namas 5 kambarių, 
2 lotai. Galima laikyti gyvulių. 
Kreipkitės prie savininko. Nuo 3 
po piet esu namie.

5125 S. Tripp Avė.

ga-

Mainyk Lotus.
Jeigu turi lotų, kuris neneša jokios 

naudos, tai aš juos išmainysiu į PIR
MUS MORGEČIUS, nešančius 7% į 
metus. Atrašyk laiškų, o aš pribu
siu ir tamstai pilnai paaiškinsiu kaip
tamsta gali greitai pasipelnyti.

A. LEBECKI, 
3261 So. Halstcd St., Chicago, III.

TIKRAS BARGENAS

Parsiduoda puikus namai, puikiau
sioje apielinkėje, netoli Logan Sųuare. 
Naujas mūrinis namas pastatytas pa
gal naujausios ir puikiausios mados. 
2 flatų, 5 ir 6 kambarių. Gasas, elek
tra ir maudynės garu apšildomos. Ce
mento skiepas ir vėliausios mados sto
gas ir pastogės; dideli mūriniai por- 
čiai, puikus apsodintas lotas didumo 
32X125 pėdų. Kainuoja $14,000.00. 
Parsiduoda už $9,400.00. 4829 Nevad.1. 
St.

2. Naujas mūrinis namas, 2 puikų:; 
fintai 5 ir 6 kambarių. Gasas, elek
tra, ir maudynės garu apšildomos. Ce
mento skiepas ir dideli mūriniai por- 
čiai ir garadžius. Lotas 31X125 pė
dos. Kainuoja $12,000.00 parsiduoda 
už $9 300.00. 2719 Canton St.

3. Kampinis plytų namas labai ge
roj biznio vietoj. 3 puikus flatai ii 
Storas. Visos vigados. 1835 Waban- 
sia Ave.«

4. Naujas puikus namas ir 2 lotai, 
$3.200. 4906—1908 Schubert Avė.

5. Puikus mūrinis namas ir 2 fla
tai 5—5 kambariai ir visos vigados. 
$4,200. •

6. Naujas Bungalow, 7 kambariai. 
Lotas 37XI25 pėdos. Visos vigados. 
$5,500.

7. Puikus mūrinis namas 5 flatų: 
G—G—5—4—2 kambariu. Visos viga
dos $10 000.

8. Mūrinis namas 3 puikus flatai: 
6—6—6 kambarių. K. vandens apšil
domas $9,300.

9. Puikus plytų namas 2 flatų, 7—7 
kambariai, visos vigados, ant South 
Hamlin Avė. $7,500.

Turiu ir daugiau visokių, didelių ir 
mažų namų ir juos mainysiu ant lotų 1 
arba ge>os farmos. Kam tokie namai j 
vrą reikalingi, malonėkite kreiptis 
tuojaus, nes į trumpą laiką turi būt 
parduoti arba išmainyti. Apie išlygas 
pasimatykit su

JOHN A. WALULIS, 
1649 North Girard Avė.

Tarpe North Avė. ir Wabansia Avė. 
top floor

Chicago.

FARMŲ BARBENAI.
160 akrų, gražus sodai, puikios stu- 

bos, 2 kluonai, kietis, vištininkas, 
kiaulininkas, šilti, muro fundamento 
tvartai. - Tos fannos savininkas pa
kliuvo 8 metams kalėjiman prie sun
kių darbų. Farma verta $14,000. Gi
mines parduoda už $12,000.

76 akrai, veik nauja mūrinė stuba, 
10 kambarių, barnė, su šiltais tvar
tais. š{met gauta už vyšnias $700. 
Didelis obuolių ir grušių sodas. Gera 
ganykla, paupeis 20 akrų miško. Se
nas žmogus vienas likęs, vertės far- 
ma $10,000, parduoda už $8,000.

100 akrų su gerais budinkais, gera 
žemė, senas gyvanašlis turi parduot 
už $7,000.

80 akrų, geri budinkai, daug gane- 
vų, plotas miško, per ganyklų bėgan
tis vanduo $4,500.

40 akrų, prasti budinkai, gera že
mė. Žmogaus brolis miręs paliko 
štorą. Farma turi parduot už $1,700.

M. WALENČIUS, Hart, Midi.
Del platesnių žinių ateikite pas 

A. Wasiliauską, 
615 Centcr St., 

ant trečių lubų.
Tel.: Diversey 4853.

PARSIDUODA 1 trijų flatų budin- 
kas, 5 kambarių .elektros šviesa, mau
dynės, kietmedžio grindis, renčia $71 
į mėnesj. nešanti 10c ant $8,500. 
Kaina $6,500. Piet-vak. dalyj, arti 
Crane Co. dirbtuvių.

WM. F. BOSSI, savininkas, 
5234 Greemvood Avė., 

Phone įlydė Park 3450

STOCK’AI—šĖROS
PARSIDUODA — 20 Elgin Motor 

Šerų $90.00. 10 Co-operative Society 
of America $350.00. Pirkit šiuos Še
rus ir pelnykite pinigus.

L. J. MATHER, 
6807 Union Avė., 

Phone Englewood 187.

PASKOI/OS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utaminkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vnl. vnk.

MOKYKLOS

MA5TER.
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išm»Hsitc viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

MASTEI! DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO, 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

V A L ENTIN E DRESM A KING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO*
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokim- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklų vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBEI! COLLEGE 
105 So. Wclls Str.

RUBSIUVYSTE
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. Sckool of Garment Designing 
Room 823, 74 W. Washington St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Chicago | 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 

iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CJHOAGO.


