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Vilniaus grobikai smarkauja
' Imperialistų pasaka mažiem vaikam

Grąsina visai Lietuvai
Finlandija jungiasi su Lenkija
Vilniaus grobikai nepriėmė tautų lygos 

komisijos
VILNIAUS GROBIKAI REIKA- Tečiaus jos yra mažos šalįs ir 

LAUJA LIETUVIŲ ! tiek bijosi bolševikų, kad ne- 
I’ASIT KAUKIMO. , suprantu, jog jos gali atsilaiky- 

- . R vienos ir lodei išrodo, kad 
Talkininkai r.ujudę Vilniaus už- gali neužilgo įvykti Pabaltijos 
griebimu. Lenkai daro slaptą šalių unija.

sąjungą su Finlandija.

VARšAVA, spalių I I. - Gen. 
Želigowski, galva susidariusios 
Vilniuje valdžios, po jo kareivių 
užgriebimui to miesto, pasiuntė 
Lietuvos valdžiai Kaune ulti

matumą, kad visi Lietuvos ka
reiviai butų ištraukti 20 kilo
metrų i vakarus nuo Vilniaus- 
Gardino geležinkelio. Ultimatu
mas duoda 24 valandas išpikly- 
mui reikalavimų.

Tuo pačiu laiku gen. Želi- 
gow$ki<> kareiviai užčminėja 

]K)zicijas įvairiose jo savinamo- 
sios t< -itorijos vietose.

Įsteigimas laikinės centrali- 
nės Lietuvos valdžios, kaip pa
sivadino save Vilniaus grobikų 
valdžia, atkreipia visą atidą 
Lenkijos valdininkų ir yra svar
biausia kalba laikraščių. Net 
Rygos taikos tarybos liko nu
stumtos į užpakalį.

Vilniaus užėmimas sujudino 
užrubežinių šalių pasiuntinius, 
ypač Franci jos ir Anglijos. Jie 
daro nuu|latinius susinėsimus 
su savo valdžiomis apie klau
simus, kokie iškįlo delei ban
dymo įkurti naują valstybę su 
Vilnių, kaipo centru.

Anglijos ir Francijos amba
sadoriai apsilankė pas Lenkijos 
prezidentą gen. Pilsudskį ir il
gai svarstė su juo Vilniaus klau 
simą. Gen. Pilsudskis paskui 
tarėsi su premeiru Witos, už- 
rubežinių reikalų ministeriu Sa- 
pielta ir kitais.

Pranešama, kad niekurie na
riai tautų lygos kontrolės ko
misijos, kurie buvo Suvalkuo
se, išvažiavo į Vilnių pasitarti 
su gen. Želigowskiu ir kitais jo 
“valdžios” nariais. Keli lygos 
atstovai, kurie pasiliko lenkų 
pusėje 1 ; ijos, jau svarstė tą 

klausimą su Lenkijos užrube
žinių reikalų ministerijos at
stovu. kuris utaminke išvažia
vo į Suvalkus.

Izenkai buriasi su finais.
RYGrA, spalių 15 d. — Pabal- 

tijos šalių politiniai rateliai Ii- ' • • • v • • _ .

tą Finlandijos užrubežinių rei
kalų ministerio Rudolph Moks
li, vedimui tarybų su galva 
Lenkijos taikos delegacijos 

Dombski, kuris pereitą savaitę 
padarė laikinę taikos sutartį su 
Rusija.

Į jo atvykimą žiūrima kaipo 
Į patvirtinimą gandų, kad Fin- 
landija ir Lenkija yra padariu
sios slaptą šutantį, jog ne vie
na jų nedarys atskiros taikos 
su bolševkais, kol abi šalis ne
bus pasiekusios pilniausio susi
tarimo ir nebus padėjusios pa
mato PabffHijos unijai, kurioj I 
jos butų didžiausiais stulpais.

Latvija, Estonija ir Lietuva, 
būdamos mažesnės už Finlandi- 
ją ir Lenkiją, žiurėjo į jas su 
nepasitikėjimu ir Lenkijos už-' 
puolimas ant Lietuvos tą nepa
sitikėjimą <Jar Ihbiftii padidina

lenkiu siunčia dar daugiau ka
reivių i Vilnių.

Lietuviai yra labai sujudę
Lenkijos paskelbimu, kad du

niaus, kad išvarius iš ten gen. 
2eligowskį ir jo kareivius, ku
riu užėmimas Vilniaus 
“pasmerktas” Lenkijos 

džios.

Lietuviai sako, kad tie 
čiamieji kareiviai nėra niekas 
daugiau, kaip sustiprinimas jau Skelbiama, kad Maskvoje pra- 
esančių Vilniauje kareivių. Lie- , aidėjęs didelis sukilimas. Krem- 
tuviai taipgi yra susirūpinę len
ku kareiviu iš Vilniaus besiver- 
žinui palei geležinkelį linkui 
Latvijos rubežiaus.

Latviai taipjau yra susirūpi
nę ir mobilizuoja kareivius pa
lei savo rubežių, kad sustab
džius lenkus, jei jie bandytų ei
ti per rubežių.
Neįsileido tautų lygos komisi

jos j Vilniij.

Talkininkų valdininkai irgi 
yra sujudę delei laikančių Vil
nių lenkų kareivių pozicijos, 
kadangi jie neleidę įvažiuoti į 
miestą tautų lygo^ komisijos ir. 
kaip sako anglai, visaip tą

AUTI

nr

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

Lietuva — imperia 
listines politikos 

auka
Amerikos valdžia nenori 
pripažint jos savaranky- 

bės. — Kodėl?

tapo True translation filed with the post- 
vai- j master at Chicago, III., Oct. 16, 1920 

as reguired by the act of Oct. 6, 1917

si u n- I Sukilimas Maskvoje •

Tikimąsi, kad galutina taika 
bus pasirašyta p;, iešlapkričio ?

ko-

Tautų lyga persergsti 
Paderewskį.

PARYŽIUS, sp. 15. — Leon 
Bourgeois, prezidentas tautų 
lygos tarybos, priėmė buvusį 
Lenkijos premierą Igną Pade- 
revvskį ir pranešė jam, kad len
kų kareivių užėmimas Vilniaus 
yra peržengimas Lenkijos duo
to lygai prižado. Jis prašė, kad 
Lenkijos valdžia padarytų visų 
reikiamų priemonių užbaigimui 
tos okupacijos.

Bourgeois pranešė Padeievvs 
kiui, kad jie Vilnius nebus tuo- 
jaus evakuotas, tautų lyga bus 
priversta susirinkti ir apsvars
tyti padėtį, kurią galima skai
tyti tik labai rūsčia.

Pilsudskis “rezignuoja”.
VARŠAVA, sp. 15. — Lenki

jos prezidentas Juozas Pilsuds
kis šiandie, buvo įteikęs savo re
zignaciją iš prezidentystės. Pra
šant valdžiai tečiaus jis laiki
nai atsėmė savo rezignaciją.

5 žMONfiS ŽUVO 
EKSPLOZIJOJE.

FAYETTEVILLE, N. G., sp. 
15. - Penki žmones liko užmuš
ta eksplozijoje boilerio bovelnos 
jaujoje ties Rowland.

Ką-tik atėjo 
Lietuvos “Socialdemo

krato” No. 20 ir 21 
Kaina numeriui'5 centai 
gaunana “Naujienose”.

linas esąs paimtas.

kietijos užubežinių reikalų mi
nisterija šiąnakt paskelbė, kad 
kaip pranešama, didelis sukili
mas prasidėjo Maskvoje. Krem- 
linas (buvusieji caro rūmai, kur
dabar yra bolševikų mrnisteri-, 
jos raštinės) tapęs paimtas su
kilėlių prieš sovietų valdžią.

(Kucl.iiiį'i jau ti-c-lc čiaudi sykiu 
buvo skelbiama apie sukilimus 
Rusijoje, kurių visai nebuvo, 

tad i;r ši žinia turi būti priimta 
su didžiausiu atsargumu).

Rdsija susitaikė su Finlandija.
HELSINGFORS, spalių 15 — 

Rusijos ir Finlandijos taikos su 
tartis lapo pasirašyta vakar Dor 
pate, Estonijoj.

(Taikos tarybos Finlandijos 
su Rusija prasidėjo pereitą pa
vasarį, Maskvos pakvietimu, le- 
čiaus jos buvo daug kartų per
trauk los) .

l'odt 1 laike sekamų dviejų 
savaičių Francija, Italija, Ang
lija ir Amerika turi nustatyti 
savo politiką linkui Rusijos, 
kadangi blokados kamoflažas 
galutinai pranyksta ir bolševi
kai turi netrukdomą priėjimą 
prie Vokietijos.

Nurodoma, kad Lenkija yra 
padėjime ta. pininko, kuris pa
sinaudos iš vedamos per jos te
ritoriją Rusijs-Vokietijos pirk
ly Ik>s ir Vokietija galės rasti 
sau Rusijoje žaliųjų medžiagų 
ir aprūpintų bolševikus su iš- 
ciirlititi-H cluilctiiis, kin-ių jiems 
labai trūksta.

du bi įlinkus ir kareivius. Jis 
reikalauja tuojaus paliuosuoti 
visus žmones, suimtus ir nuteis
tus už; kokius nors politinius ar 
militarinius nusidėjimus, darbu 
ar mintimi”.

! pažinimą.
True translation filed with the post- j 
master at Chicago, 111., Oct. L6, 1920 
as reguired by the act of Oct. G, 1917 .

Nepaiso plebiscito
.Ingo slavai prievarta užėmė 
provinciją, kuri nubalsavo 
prisidėti prie Austrijos. Ne

paiso talkininkų protesto.

Nauji streikai 
Italijoje

Viename miestelyje riaušėse už
mušta 14 žmonių, kituose irgi 

yra žuvusių.

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

TALKININKAI TURI JIEŠKO-
TI NAUJO NUSISTATYMO 

LINKUI RUSIJOS.

Taika su I^enkija Išardė talki
ninkų pienus ir duoda Rusi
jai priėjimą prie Vokietijas.

PARYŽIUS, spalių 14 (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas Henry Wales). — Eiffelio 
bokšto perimtas bolševikų be
vieliais pranešimas sako, kad 
utarninko vakare (Misirašytoji 
Rygoje 'pradine iai|ka parodo, 

jog Lenkija neduos pągel'bos 
Vrangeliui, Petlurai, Savinin- 
kovui ir kitai kokiai kontr-«re- 
voliuciniei organizacijai, kuri 
bando nuversti sovietų valdžią.

lai yra didelis smūgis Fran- 
cijos poli tikai, kuri bando gau
ti eLnkijos pagelbą Vrangeliui 
ir Savinkovui, kuris organizuo
ja savanorius pulkus Galicijoj.

Lenkijos misija čia nurodo, 
kad Lenkijos-Rusijos taika ver
čia Lenkiją pasilikti neu trale 
šalimi ir kad sutarties skirsnis, 
pa rėdantis, jog n <3 Alena pusė 
negali maišytis į kitos viduri
nius reikalus, įdėtas Lenkijai 
norint neprileisti bolševikų ves
ti propagandą, taipjau sustabdo 
ir Lenkiją nuo maišymas į lx>l- 
Ševikų reikalus.

RYMAS, spalių 15. Masse- 
gero rašo, kad I rieste, Uolog- 
na ir Bresci.i miestuose lapo 

paskelbtas generalinis streikas.
Vakar įvykusiose miestelyje 

San Rotondo riaušėse užmušta 
14 žmonių ir 80 sunkiai sužel
ta. Ten irgi paskelbta genera
linis treikas.

Vakar visoj Italijoj buvo pa
skelbtas dviejų valandų, gene
ralinis streikas, protestui prieš 
areštavimus pritariančių Rusi
jai žmonių.

Dešimt žmonių liko užmušta 
riaušėse Foggia ir 1 užmuštas 
ir apie 30 sužeista Bologono- 
je. Vienas užmuštas ir keli su
žeisti susirėmime su kareiviais 
Trieste. Buvusieji kareiviai 
užpuolė socialistų laikraštį Vo- 
ratore ir sudegino jo namą.

Vakar laikytuose visoje ša
lyje la|ke generalinio streiko su 
sirinkimuose priimta sekama 
rezoliucija:

“Proletariatas protestuoja 
prieš reakciją, kuri spaudžia

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 15 d. užsienio pinigų 

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

Anglijos i svaras .......  $3.48
Austrijos 100 kronų ........... $0.38
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.38
Danų 100 kronų ........................  $13.83
Finų 100 markių ................   $2.95
Francijos, už $1 ....... frankų 15.27
Italijos, už $1 ............... lirų 25.30
Lietuvas 100 auksinų ........... $1.55
Lenkų 100 markių ......-......  $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $30.90
Norvegų 100 kronų ...........  $13.65
Šveicarų 100 frankų .........  $6.23
Sw!ų,10D kronų ........   $19.67
VMciočių 100 markių ..........   $4.65

Priežastįs nepripažinimo 
Lietuvos.

Svarbiausios ( priežastįs bus 
"i tokios: Pirma, lai Jungtinių 

Valstijų iždo paskolijimas 187 
milijonų dolerių Bachmeljevo 
ambasadai dar prieš bolševikų 
revoliuciją, o ta paskola garan
tuota. kad ją atmokės visos te
ritorijos sudarančios senąją 
Rusiją. Taigi Lietuvai pripuo
lamoji mokėti tos skolos dalis 
siekia maždaug 12 milijonų do
leriu.

Antra, taį viliugitngas prisi
metimas, kad buk Amerika ne
blokuojanti Rusijos; bet tegul 

Į tik musų pirkliai pabando ga- 
. benti prekes į (Lietuvą ir parei
kalauja savo valdžios apsaugos 
nuo Anglų laivyno, tai bema
tant kaukė nukristų.
Stiprina Anglijos kontrolę ant 

Pabaltės kraštu, v
Anglija kontroliuoja importą 
eksportą Lietuvos, Latvijos 

i kiekviena 
jau padarė taiką su Rusija. An- 

1 glija gali vesti savo prekybą su 
Įlomis šalimis, o per jas ir su 
Rusija, bet ji gali taipgi kiek
vieną valandą ir nukirsti preky
bą su Rusija, jeigu jos milita-

Naujienų ir Federuotosios Prcsos 
korespodento 

LAURĖNCE TODD.
Wasliington, Spalių 15. 

Lietuvai nulemta būti auka 
auka aitriai imperialistinės 
Amerikos valstybės departa- 

i minto politikos. Ji patenka 
eilėn tų “tautų apsisprendimo” 
prog. amo aukų, kai]) kad Hai-

i Ii, San Domingo, Egyptas, so-• 
vietų Rusija, Kinai etc.

Jungtinių Valstijų valstybės 1 
departamentas yra vienų viena Ir I^stonijas, kurių 
pasauly didžiulė valdžia, alsi- H“" *Q,,zę 
sakanti pripažint Lietuvy Tau* 1 
tą ir jos pusėtinai 1 liberalinę, 
valdžią.

Anglija ir Francija senai pri
pažino Lietuvą kaipo turinčią

1 de facto valdžią; gi Italija, Vo- 
ikirlija, Rusija ir kitos valsty- • galėtų kliudyti militari- 
j bes suteikė Lietuvai pilną pri- nhH)ls Anglijos pienams; dėlto

jūrinė blokada, — nors musiš- 
Nepripažinimas Lietuvos dtip- valstybės departamentas ir 

. tvirtina, kad blokados nesą. Ne
norėdamas prisipažint prie me- 

Amerikos atsisakymas pripa-, įo, valstybės departamentas 
jžint Lietuvą paakstino Lenkų s|jprjna Anglijos kontrole ant 

Raitijos prekybos.
Gali priversti Lietuvą dėtis su 

Rusais.

rina Lenkų užgaidas.

į dvarininkų ir militaristų vai
zdžią šokti ir užkariauti ją sau, 
■ ką jie jau ir pradėjo, laužyda- 
i mi savo pasirašytą su Lietu- 
j vinis mūšių paliaubą spalių 7 d. 
i Ne dėl ko kito, kai]) tik dėl to 
atsisakymo pripažint Uietirvij, 

reikalauti iš
i Rusų ir gavo, Lietuvos terito
rijos plotus išilgai rytinės Lie
tuvos sienos, tuo budu visai at- 
kirsdami Lietuvą nuo Rusijos. 
Kadangi Lenkai turėjo jau ki
tą “koridorių” vakariniame Lie 
t u vos šone, tai dabar jie įgijo

VIENNA, spalių 14. — Du 
ju^ęo-sltrvų butalionai įėjo i pie
tinį plebiscito zoną ir užėmė Lenkai užsispyrė 
kelis miestelius.

Tai sekė po 31 iš 51 valsčių 
nubalsavimo prisidėti jiric Aus
trijos. Balsavimas buvo atlie
kamas po kontrole talkininkų 
komisijų.

Atsakydami i talkininkų ko
misijų protestus, batalionų ko- dideles militarines žnyples, ku- 
manduotojai pareiškė, kad 
nepripažįstu plebiscito komisi- ■ njjį kraštą, 
jos ir paskelbė, kad jie iki to
limesniam muosprendžiui per

ims administraciją. Klagenfur- 
te eina gandų, kad dar daugiau 
kareivių gabenama į zoną. Pro
vincijos valdžia paliepė gyven
tojams pasilikti ramiais ir lauk
ti ką veiks talkininkai.

Didelės riaušės, mušimas vo
kiečių ir plėšimas sankrovų į- 
vykę Marburge.

Vienos presą labai giria tal
kininkų komisionierius už beša
liškumą ir sako, kad jų tesin- 
gumas daugeliu atlygina už

jic . jomis galės traiškyti silpnes-

į “žiaurumą St. Genu ai n sutar- 
I 1 • -Mties”.

ANGLIJOS ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS PRASIDEDA 

ŠIANDIE.

Gal 1,000,000 darbininkų mes 
darbą, valdžiai atsisakant iš’ 

pildyti jų reikalavimus.

LONDONAS, spalių 15.
j Angliakasių Federacija šiandie 
' oficialiai paskelbė, kad genera
linis streikas visuose Anglijos 
anglių laukuose prasidės ryto, 
kada dauginu kaip 1,000,000 
darbininkų sudės savo darbo j- 
rankius. Išleista sekamą pra

“Iš priežasties nepatenkinan
čio valdžios atsakymo, pildo
masis komitetai telegrafavo vi
siems anglių kasyklų distrik- 
tams sustabdyti darbą ryto“.

Tas paskelbimas sunaikino 
visą viltį, kad streiko bus iš-

Amerikos atsisakymas pri
pažint Lietuvą gali turėt ir to
kiu pasekiiCių, kad ji, ru^gale- 

dama kitaip atsiginti nuo užsi-

Kodėl mūsiškis valstybės de
partamentas, kodėl musų pre
zidentas Wilsonas nenori leis
ti, kad Europoj sugrįšiu taika ir 
kad ji savo industrijas atgai
vintų? Kodėl musų valdžia ne
nori pripažinti Lietuvą ir išgel
bėti ją nuo plėšriųjų Lenkų te- 
riojimo ir plėšimo? Kodėl ji 
nori būt nuožmesnė dagi už mi- 
li tarinę Franci ją, kodėl ji įsi- 
tižus reikalauja, kad carų Ru
sija neturinti būt “skaldoma", 
bet padeda kurtis reakcinei Šuo 
m i jai ir reakcinei Lenkijai? 

Kitais žodžiais, kodėl mūsiškis 
valstybės departamentas nulė
męs Lietuvą skandinti?

vengia valdžios nusileidimu 
paskutinėj valandoj.

Valdžia paskelbė embargo 
ant išgabenamų anglių.

Geležinkeliečių unija ryto lai
kys savo susirinkimą, kad nu
sprendus kaip ji turi remti airei

Angliakasių vadovas Robert 
Smillic paskelbė, kad čia nėra 
jokios “industrinės revoliuci
jos”, bet tečiaus šalyje viešpa
tauja didelis susirūpinimas, kad 
prie streiko gali prisidėti taip
jau geležinkeliečiai su ’transpor 
to darbininliais. Federacijos 
sekretotrius Frank Hodges už 
streiką kaltina valdžią, 'kuri nu
sitarė ginti kasyklų savininkų 
interesus ir atsisakė išpildyti 
teisii^us anj^akasių rrikalavi- 
mus.

perialislų, puls į sovietų Rusi
jos glėbį. Pažymėta, kad Len
kai sulaužė musių paliaubos su
tartį spalių 7 d. vos penkioms 
valandoms praslinkus po pasi
rašymo dėlto, kad Lietuviai no
rėjo gaut iš Lenkų prižadėjimo, 
jog jie apsaugos nuo pogromų 
du didžiumoj žydų gyvenamu 
pasienio miesteliu. Mat Lietu
vos miestuose ir miesteliuose 
kone visur žydai sudaro didžiu
mą gyventojų, dėlto kad tie 
miestai buvo Rusijos carų nu
statytose sienose, kuriose žy
dams tebuvo leista gyvent.
Gundo Lenkus tolesniems plėši

mams ir karui.
Iki Lietuva pasirinks sau tarp 

sovietų Rusijos ir feodalinės 
Lenkijos, kuri matyt, taikosi 

neužilgio patapti monarkija, 
Amerikos valstybes departamen 
tas kursto Lenkų apetitus toles
niems plėšimams ir tolesniam 
karui. Tat visos Pabaltės vals
tybės, bijodamos Lenkų puoli
mo, priverstos pasilikt apsigink 
lavusios. Pramonė ir žemės 
ūkis negali būt ten atsteigta 
reikiamo produktivumo pama
lu. Prekybos ryšiai tarp įvai
rių Europos kraštų negali būt 
užmegsti taip, kaip kad pirma 
buvo. Amerikos prekyba su 
Europa turi nuolatos pulti, ka
dangi neproduktuojančioji Eu
ropa yra jau įsiskolinusi Ame
rikos čksportininkams pusket
virto bilijono dolerių, iir mo
kėt nieko negali. Žemės ūkio ir 
pabrikų gaminių kainos Ame
rikoj atsiliepia stipriai į tą už
sienio rinkų suirimą.

Na, o Lietuvos visą kaičia yra 
tai, kad pirmiau ją turėjo caras 
pavergęs.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

IMPERFECT IN ORIGINAL



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

Nedėlioj, Spalio 17,1920
Ashland Auditorium. *

Carmen’s Hali
S. Ashland Blvd. ir

x W. Van Buren SI.

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

su karės taksais.

Šiam koncerte dalyvauja žino
mas rusų pianistas M. Bogus- 
lavvski. J. Malkin, celistas, mu-* 
zikantas Chicagos Symphony 
Orkestros ir buvęs Boston’o 
Symphony Orkestros. S. Stran- 
den, soprano.

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

Kviečia koncerto KOMISIJA

Teatras ir Balius
' rengia

“SIETYNO” MIŠRUS CHORAS 
Nedėlioj, Spalio-Oct. 17 d., 1920 

M. Meldažio svetainėje, 
2242 West 23r<l PI.

Stato scenoje
“SVETIMAS DIEVAS”

Drama trijuose veiksmuose, parašyta Br. Vargšo.

Taipgi dainuos “Sietyno” M. Choras ir griežš puiki muzika, todėl 
bus galima linksmai praleisti laiką.

Atsilankusieji į Šį vakarą, tikimės bus užganėdinti.
Durys atsidarys 6 vai. vak. Lošimas prasidės 7 vai. vak.

Kviečia KOMITETAS.

Metines Sukaktuves » Bailus
Rengia

Dr-ja Lietuvių Moterų Pašelpinio Kliubo 
Nedėlioj, Spalio-Oct. 17 d., 1920

Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted St.

Pradžia 7zval. vak. ’ Įžanga 35c ypatai su war tax

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės meldžiame 
atsilankyti ant musų iškilmingo vakaro. Taipgi bus 
įvairių pamarginimu ir dovanų.

....... • • • • • Kviečia KOMITETAS. - *
L------------------ —.................. . , .......... .z

METINIS TEATRAS IR BALIUS
Rengia

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

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

Stato scenoj vienveiksmę dramą, 
SALOMĖJA 
Herodienės 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 perstatys.

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

Orchestrai iki vėlybos nakties.
Pasarga: Durįs atdaros 6:30 v. v. Uždanga pasikelia 7:30 v. v

Įžanga $1.00, 75c ir 50c. Kviečia KOMITETAS 
K t

MAGDE. “Ak, kaip man niešti gal- 
tą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi t” ♦

MARE. “Na, tai kam tau kfst be- 
reikalingai/ Žiufėk, kokie mano plau
kai grasus, švelnus ir Kyšti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFbLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prjgelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

I
 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
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ĮNusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai

I pridėti prie kiekvienos bonkutės *Jci negausite jūsų aptiekoje, tai 
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: į

‘—F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York

________ naudėtos,,CBTagaj.
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Sub'ata, Spalių 16 3., 1920

Siunčiame pinigus Lietu
von, prisiutimas užtikrintas.

Insuriname nuo ugnies, 
namus, rakandus ir automo
bilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, 
840 West 33rd St., 

Yards 2790.

PRANEŠIMAS 
-------------— K

Šiuomi turiu garbės pranešti, kad 
perkėliau savo krautuvę į naują vie- Jb 
tą, kuri randasi po No. 3548 So. Hal- BB 
stėd St., tarpe 35to pleiso ir 36tos gat- gB 
vės. Todėl, meldžiami visi atsilanky- 
ti ir pamatyti mano naują vietą. Ant 
tolinus, stengsimės pardavol už že- B® 
minusią kainą, o duodami gerinusį ta- b5 
vorą. Meldžiu nepamiršti mano nau- ■JĮ 
jo antrašo.

K. P. SIRUS, 
3518 So. Halsted St.

t ZB

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kdoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

.w.
K

Raudonos 
žvairos .

3-jų Veiksmų 4-rių Paveikslų Tragedija. 
PO VADOVYSTE 

ARTISTĖS UNĖS BRIČKAITĖS
Rengia 

TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA

Nedelioje, Spalio 17-tą dieng, 1920 
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 

4758 So. Honore gatv., Chicago, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Duris atsidarys 6:30. Tikietai $1.00, 75c ir 50c.
Gerbiamieji!

Nepraleiskite šio svarbaus perstatymo.
Veikalas perstato senovės Lietuvių laikus.
Priešų norėjimą Lietuvą pavergti.
Lietuvių naminius nesutikimus.
Apsigynimą nuo priešų ir naminius išdavikus.
Kadangi Lietuva yra tokiame padėjime, kaip buvo tuose se

novės Monigirdo laikuose, tai kiekvienam lietuviui reikalinga pa
matyti. Po perstatymui šokiai.

Kviečia Teatrališkas Kliubas “Lietuva”.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE - TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų MortgeČlų ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

akiu
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokiog chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs f Kurčios .. Ausis 
Skaudamos Akis Tekančios Ausis 
Raudonos Akis Ūžiančios

AkįsJ Užkimštos Ausįs
Ausįs

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

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

Kana 7b
Par-

Neimkit
Tėmykit,

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State St, Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Ka t anuota Gerklė
Papūtus Gerklė

■DPUIKUS RUDENINIS BALIUS
Rengia

Brighton Park Lietuvių Atletų ir Pašelpos Kliubo

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.

■miraiiiiiiiiiniiiiĮI Subatoje, Spalio 16 dieną, 1920
Pradžia, 7:30 vai. vak.

pakelio.ant dugno kiekvieno
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinej vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, 111. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

. — .1 I ,

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244
.................... .... ......... M ....................... ■

IBHBBBBBBaHBBfflBBRRBB
T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, Iii.
bibibbbbbbbebkbbbhhi

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt S t s. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

BVKUBBRESBSKiaBBBBBBBIBj l'el. Cicero 5963 fl
DR. A. P. GURSKIS 

Lietuvis Dentistas 
4847 W. 11 St. kampas 49 Avė. 

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

išskiriant nedėlias ir seredas.

3IRUTES”
Ned, Spalio 24

Pradžia 8 vai. vakare

C. S. P. S. SVETAINĖJ
1126 W. 18-ta Gatvė

PALIKTA STORAGE’Y
$35.00

Tikietas su drapanų padėjimu ir karės taksais — 55c.
Pirmos Klesos Jazz Benas.

Lietuviškos Vakaruškos
Surengtos

DRAUGIJOS LIETUVOS DUKTERŲ
Subatoje, Spalio (October) 16 d., 1920 

šv. Jurgio parap. svet., prie 32ro PI. ir Auburn Avė.
Pradžia 7 vai. vakare

Širdingai užkviečiame visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
nes bus duodamos dovanos už gražiausią Kadriliaus šokį.

KOMITETAS'.

L. M. P. S. 29 Kuopa
Rengia

DRAUGIŠKĄ VAKARĖLĮ NORTH SIDĖJ
su programų ir šokiais

Nedėlioj, 17 d. Spalio (October) 1929 t
Liuosybės Svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

Pradžia 7 vai. vakaro Įžanga 25c ypatai su “war tax

Tarpe visoko kiilbės draugas Demcntis, dainuos S. K. mišrus choras, dai
nuos solo Čepaitis, taipgi bus monologai ir deklamacijos. Po viskam šokiai.

^Kiškos ir IkOte# Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Kaip visuomet, taip ir dabar, “Birutė” rengia 
turiningą savo rųšies programą su stebėtinai žingei

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

$35
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktą 
pigiai parduodam*.
Turime labai gražią 
sulyg Šios dienos n- 

, kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus.

, Priimami Liberty
Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

■>,

$185, u ž 
Gvarantuotas

špardavimas!!! Išpardavi-
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ii 
daugiau.

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

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomi? 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

.......-----.... ----------- ................... —

z.......... . ............ ............................. .Tol. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
> 19 So. La Šalie St.

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

K 
N 
U 
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Daktaras

J. LEBOVITZ, M. D.
dirbęs per trejetą metų ligoty- 
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

3501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatvės

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

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

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

Telefonas: Drover 7042

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.

KONCERTAS
džių priedu prie savo artistiškų lietuvių spėkų. Grieš 
geriausia smuikininkė ponia S. Sabonis. Apart jos, 
programe dalyvauja dar šie, nereikalaujanti rekla
mos artistai:

“Mariutė” Rakauskaitė, soprano;
Michalina Norkus, soprano;

S. Staniuliute v.
O. Rudauskaitė gnomos duet.stes
P. Stogis, baso;
Choras ir kiti.

Po Koncertui ŠOKIAI.
Visus kviečia atsilankyti “BIRUTĖ”.

■ ■ • '• ♦ e ... > i -V” __ ■ - -
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Dr. A. R. Blumenthal

Lai Ledco
Palinksmina

Kuomet silpnin eini, pailsęs, negali gerai miegot, 
cik pas savo pardavėją ir gauk bonką Ledco Medi* 
ca! Stoma, h Bifters. Padaryta iš žolių, šaknų ir žie
vių vartojamų gydymui s^noj tėvynėj, ši sudėtinė 
turi 16% tyro alcoholio.

Geriau; is dcl kilvio ncmalimo, gaz.ų viduriuose ir 
kitokių nesmagumų atsirandančių nuo neatsakančio 
pilvo ir inkstų veikimo. Gardus skonis ir puikiau- 
sis tonikas ir lengvai liuosuojantis vidurius. Gera 
niiera palinksmins tave tuojau ir padarys smagiu, 
kad ir vėl išpažinsi ilgą gyvenimą.

Ix?dco bitters yra medikališkas pi įrengimas ir ga
lima parduoti kiekvienai krautuvei arba kiekvieno
je k'autuvėje ir vistu. Jei tavo pardavėjas dar ne
laiko, rašyk pas mus ant pameiginimo butelį 1-5 ga
lono; butelis $1.75 money orderiu arba £1.90 krasa.

THE LEDCO BITTERS CO.
Dept. K. 2151 Lincoln Avė., Chicago, H! 

Reikia agentų.

M T>rDCA T Ą 0*? Mokslo, Literatūros, ir
/ % Satyros žurnalas

Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) Į 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja- Į 
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eilės ir 
juokai. Puslapių 24. Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno!
“ARTOJAS'* E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.

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

iųsk savo paveikslą, kad atgaivintų mū
relis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 
vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 
įdžio. O tamista užganėdinsi save ir 
draugus, kad atlankysi musu paveik- 

šių išdirbystg. J. [>. RASHINSKI,
Alias Art Studio 3202 So. Halstcd St.

itiffmni-ir imrim—i v ą

Sankrova įvairumų f
Aprėdalų laikrodžių-laikrodėlią /?

žiedų ir auksinių daiktą; gramofonų ĮįČy \
rekordų visose kalbose; armonikų ii (y •į)
kitokių muzikaliu instrumentų; britvų. \w- 
peilių ir kitokių naudingą daiktų.. x^Grj>x 
čia butaisoma • iškas, kns reikia, o ypaė muzika

liai iruti ru Arenta*.
K. PIKELIS i

J907 So. Halstcd St., Chicago, III.

i-'
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r

Stebėtina Proga
Ši stebėtina proga yra pirma Amerikoje, lietuviams mokantiems 

rašyti arba koki amatą; mes turime didžiausią dirbtuvę Amerikoje ir 
beveik kiekvienoje valstijoj. Musų dirbtuvėje dirba 35 darbininkai. 
Uždirba po $100.00 į savaitę ir mažiau ir visi amatninkai yra lietu
viai. Mes turime užsakymų tiek, kad nespėjame išpildyt, nes musų 
tavoras yra geriausio išdirbimo ir prieinamiausis. Muši; mekanikai 
yra gerai išsilavinę ir pirkliai yra susipažinę su musų išdirbyste.

Dabar gauname per laiškus užsal ymų. Musų dirbtuvė yra 3-jų 
augštų ir apima du lotu. Tavom per mėnesį išsiuntėm už $30,000.00. 
Dabar norime dar padidint dirbtuvę ir daugiau masinu pastatyt, čia 
yra reikalinga žmonių pagelba ir pinigų. Tame ir yra lietuviams pro
ga, kokios dar nėra buvusios. Mes žinome, kad daugelis lietuvių yra 
pasiturinčių, bet nebuvo progos sutikt pasisekimo. Nusiperka kokį 
namą, o pats eina pas žydus dirbti, ot čia ir yra ta proga likti pačiam 
dirbtuvės savininku. Ši proga, likimas savininku reikia įnešti nuo $15,- 
000.00 iki $20,000.00 pinigų, šituos pinigus trumpu laiku atgausit. 
Daug lietuvių turi pinigus padėją j banką, tai svetimtaučiai naudo
jasi jūsų pinigais, o pats dirba kokioj dirbtuvėj arba nusiperka nuo
savą namą ir pats eina j dirbtuvę, kuomet praleidžia progą pačiam 
būti dirbtuvės savininku.

Pasarga: Rašydami laišką pažymėkit užsiėmimą: bizniu ar darbu 
per paskutinius 5 metus ir ar mokate rašyt, arba kokį amatą moka
te; kiek pinigų galite įnešti arba Real Estate.

Rašykit į “Naujienų” ofisą pažymėdami No. 157.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Sur plius & Undivided Profits .. $85.000.00
Resources ................................................ $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki I po pietą. Subatomls 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą. Vtarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
j senų Tėvynę.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak 
9 iki 12 dieną 
Av. k am p. 47 St. 
Yards 4317

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

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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
Ii RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEzJS
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, 
į Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonią nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, u* gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dellogi ir neišsigy* 
do.

Kirmėlės ženklai
ŽmonCs sergantis tąją biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

Kas tokią simptomą turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
✓yrą taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

•'arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki M vai. vsk»r» 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

Dvasia
3

m DR. YUšKA j
1900 S. Halsted St. £

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki [ 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 VV. 6.3rd St. ■

Tel. Prospect 3466

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lieturys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i 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 VV. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, Ilk

CIT1ZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Tel. PUllman 3180
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kaaip.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

'' \ ll '

-
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$8.00 per year in Canada. •
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Naujienos» eina kasdien, iiskiriant 
nedwdienius. Leidžia Naujiena 
drovl, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telefonas j Canal Ižfi®.

Užsisakomoji ZalaaJ
Chicago ja — paltas 

Metame_ — $8.00
Pusei mete ... , n $4.50
Trims minaaiams - , - 2.25
Dviem mėnesiams , »- 1*75
Vienam minėsiu! , - - - - 1.00

Chicagoje — per neileteJvaN
Viena kopija , - . r r - • P3
Savaitei , - 18
Mėnesiui , ----- 75

Suvienytose Veisti]®*®, ne Chicagoj, 
pastų;

Metams - - - - -L »— - $7.00
Pusei metą , - T--.- 4.00
Trims minaaiams - , - , .- - 2.00

* Dviem minėsianti y1.50
Vienam mėnesiui - .r -r , , __ .75

Lietuvon ir kitur užsienines* < 
(Atpiginta)

Metami___ — ____________   $8.00
Pusei metg ....................... 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Retas atsitikimas.
New Yorko Augščiausiojo 

Teismo teisėjas, p. Keogh, 
pripažino nekonstituciniu 
Maunt Vernon miesto pat
varkymą, draudžiantį laikyt 
prakalbas po atviru dangum 
be policijos leidimo. Pasi
remiant tuo ' patvarkymu 
buvo keletą kartu suareštuo- 
ti socialistų kalbėtojai.

Taigi žodžio laisvės šali- 
ninkarpaėmė viršų. Tai yra 
retas atsitikimas nuo to lai
ko, kada Suvienytosios Val
stijos įstojo į karę.

Bensonas balsuo
siąs už Debsą.

Buvusis Socialistų Parti-c

jos kandidatas į prezidentus 
1916 m., Allan Benson, ke
tina balsuot už Debsą. Tai, 
žinoma, yra gerai. Butu dar 
geriau, kad ne tiktai Benso
nas, o ir milionai kitų pilie
čių bajsuotų už Debsą.

Ypatingai gerai žino tatai 
protaujantys darbininkai. 
Kada jie ima galvot apie sa
vo padėtį ir kovot už savo 
buities pagerinimą, tai jie 
deda didelės svarbos ant to, 
kad parodžius visuomenei, 
jogei kapitalistai ne tiktai 
skriaudžia juos ekonomiš
kai, o ir elgiasi su jais nedo
rai.

Materiali nuostolį žmogus 
dar greičiaus atleis savo 
skriaudikui, negu nedorą pa^ 
sielgimą.

Yra tam tikros doros tai
syklės žmonių gyvenime, ku
rias kiekvienas yra priver
stas pagerbti, ar jos jam pa
tinka, ar ne. Beatos taisyk
lės, deja, iki šiol turi savo 
galę tiktai atskirų asmenų 
santykiuose, o ne tarpe at
skirų šalių arba tautų. Pa
vyzdžiui, skaitosi nedora, 
kad stipresnis žmogus pa
vartotų jiegą prieš silpnes
nį žmogų, nekaltai sumuštų 
jį ir apiplėštų; bet tarpe at
skiru tautu šitokie darbai 
yra paprastas dalykas. Stip
resnės tautos užkariauja 
silpnesnes tautas, kada jos 
gerumu nesiduoda išnaudo
ti, jiega atima iš jų turtą ir 
laisvę. Ir pergalėtojai skai
tosi ne piktadariai, o didvy
riai !

Tokią “didvyrišką” karę 
šiandie veda Lenkija prieš

Jeigu Lietuva butų taip 
didelė, kaip Lenkija, o Len
kija butų taip maža, kaip 
Lietuva, tai'Lietuva veikiau
sia elgtųsi su ja ne geriau.

Nacionalistiškai protau
jantys žmonės, ištiesų, nieko 
kita ir negeidžia, kaip tik
tai, kad savoji tauta butų 
stipresnė už kitas tautas ir 
kad ji galėtų skriausti jas, 
ažuot kentėjus jų skriaudas.

Bet socialistų idėja yra ki
tokia. Jie sako, kad tautų 
santykius turi valdyt ne jie
ga, o dora ir teisė — tos pa
čios doros ir teisės taisyk
lės, kurios tvarko santykius 
tarp žmogaus ir žmogaus.

Šitokia tarptautinė tvarka 
tečiaus galės būt įvesta tik
tai tada, kada darbininkų 
klesa paims viršų pasaulyje.

patys turime nuvažiavę par
sigabenti?

“Jus tikitės, kad kils, revo
liucijos kitose šalyse. Jeigu 
ir kiltų revoliucija Vokietijoje, 
tai mums tat nepadėtų. Mes 
negalime net tikėtis parąmos 
iš Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Francijos darbininkų. 
Kodėl tad dalis partijos norr 
įtraukt Italiją į revoliuciją?

“Partijos vadai neturi tei
sės sugriauti tą, ką mes su
tvėrėme sunkiu ilgų metų dar
bu. Kai-kurie jųsų apsieina
te Maskvoje atlikti tam tik
rą uždavinį — įstumt Italiją 
į bolševizmą, bet jums tatai 
nepavykę, Musų ekonominė 
padėtis sulaikys nuo to.”
Reikia pastebėti, kad Dara- 

gona nesenai buVo Maskvoje, 
kartu su Italijos darbininkų de
legacija, ir dalyvavo tarptauti- 
nia'TTf'koniunistų kongrese.

CMcJigo, in.
...... . TĮf-*.- 'i "■ » f*’’ ’

reikalas butų atiduotas augš- 
čiaiusiam teismui. Reikalavi
mas išpildyta. Koks bus .jo nuo- 
sperendis, dar pamatysime.

SuKata, Spalių IG d., 1920

Tam tikros rūšies “revo
liucionieriai” tečiaus goivo- 
ja apie tai kitaip. Tas fak
tas, kad Bensonas pritaria 
Dėbso kandidatūrai, jų aky
se yra ženklas... Dėbso blo
gumo ! Bensonas, girdi, lai
ke karės buvo pariotas — tai 
kaipgi jisai dabar gali bal
suot už Debsą!

Sveiko proto žmogui yra 
sunku suprasti tokią “logi
ką”. Pagal ją išeina, kad 
balsuot už tam tikrus kandi
datus gali tiktai tam tikri 
žmonės, kurie yra pripažinti 
kaipo verti tokios garbės.

Žmonės su šitokia ‘‘logi
ka”, žinoma, nebalsuos už 
S. P. kandidatą. Bet tai ne
bus didelis nuostolis.

ITALIJOS PADĖTIS.

Tarptautine dora.
Yra žmonių, kurie visai 

nepripažįsta doros ir sako, 
kad ji esanti “buržujų išmis- 
las”. Bet tokių yra nedaug. 
Normaliai protaujantys žmo 
nes žino, kad dora turi labai 
didelės reikšmės visuomenės 
gyvenime.

Italijos mieste Reggio Emilia 
įvyko socialistų partijos centro 
ir kairiojo sparno konferencija. 
Pagarsėjusia paskutiniu laiku 
unijų vadas Daragona tenai pa
sakė stiprią kalbų prieš tuos par
tijos veikėjus, kurie nori įtrauk
ti Italijos darbininkų judėjimą į 
bolševizmo vėžes. Tarp kitko 
jisai pasakė:

“Kuomet blokada (Rusi
jos) bus panaikinta, tai kiek
vienas galės aiškiai matyti, 
kad bolševikų valdžia nepajie- 
gia išgabenti prekių į kitas 
šalis.

“Tie, kurie priešinasi nuo
saikumui, ar nebūtų taip ger> 
pasakyti, kaip turės Italija 
gyventi, kuomet bus joje įve
sta sovietų diktatūra ir kuo
met ji bus blokuojama taip, 
kaip dabar yra blokuojama 
Rusija? Kodėl jus nepasa
kote Italijos proletariatui, ko
kios yra tikros ekonominės są
lygos Italijoje? Kodėl jus 
nepųsakote, kad Rusija gali 
mums duoti liktai truputį 
grudų, kuriuos tečiaus mes

KOMUNISTŲ STULPAS 
FRANCUOJE.

Francijos socialistų partija 
siuntė į Maskvą du delegatu tar
tis delei įstojimo į vadinamąjį 
trečiąjį Internacionalą, “LTlu- 
manite” redaktorių Cachin’ą ir 
patrijos sekretorių Frossard’ą. 
Pastarasis yra žinomas iš se
niau, kaipo “kairiasparnis”, bet 
Cachin’as dar nesenai buvo ga
na artimas dešiniemsiems parti
jos elementams; todėl ir Fran
cijos ir visos Europos socialistai 
labai nustebo, kuomet jisai, pa
grįžęs iš Maskvos, ėmė karštai 
agituot už komunistų Interna
cionalą. Ne pro šalį bus todėl 
pažiūrėt, kokią “evoliuciją” yra 
padaręs tasai žmogus.

Per visą karės laiką Cachin 
ėjo išvien su pačiu dešiniuoju 
Francijos socialistų sparnu. Ji
sai buvo artimiausias vienmin
tis Alberto Thomas, kuriam val
džia davė amunicijos ministerlo 
vietą. Karės pradžioje Cachin 
ne tiktai stojo už valdžios rėmi
mą, o ir važiavo į Italiją agituot, 
kad ji stotų į karę talkininkų 
pusėje. 1917 m. jisai, kartu su 
amunicijos ministrių Thomas, 
keliavo į Rusiją, kad prikalbinus 
Kerenskio valdžią tęsti karę. Iki 
pal karės pabaigos Cachin bal
savo už visus kares kreditus — 
balsavo net tada, kada jau par
lamento frakcija buvo nutarus 
stot prieš kreditus.

O šiandie Cachin išsijuosęs 
agituoja už bolševikišką Inter
nacionalą ir bombarduoja “so- 
cial-patriotus” ir “oportunis
tus ’. Jisai prikaišioja “oportu
nizmą net tokiems socialistams, 
kaip Vokietijos Nepriklausomų
jų socialdemokratų vadai, Kaut- 
skis, Ililferdingas ir Ledebour, 
kurie per visą kares laiką neat- 
laidžiai kovojo prieš savo val
džią ir prieš karę!

Pasaulio Darbininką
Judėjimas '

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Mažina darbininkams algas.

[Iš Federuotosios Presos]
(entral Falls. — Pcnnsylva- 

nia Textile kompanija savo dar
bininkams pranešė, kad ilgiau 
ji nebepajiegianti mokėti tokių 
“nesvietiškai) didelių algų”, kaip 
kad ji mokėjusi iki šiol. Tai
gi ji esanti “priversta numažin
ti algas, kadir prieš savo norą” 

--nei penkiolika nuoš. Dcldi 
laukiamo visoj šaly nedarbo 
darbini nikai šilam samdytojų 
pasikėsinimui lur būt ne nesi
priešins.

Negrų paklausimas.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. —• Vietos negrų 
laikiašlininku asosiacija andais 
kreipėsi į trijų didžiųjų partijų 
—liepi ibi ikonų, Demokratų ir 
Socialistų kandidatus prezi
dento vielai, būtent: llardingą, 
Cox’ą ir Debsą, kad jie pasisa
kytų koks yra jų nusistatymas 
sulig negrų klausimo. Paklau- 
sėjai nurodo visą eilę klausimų, 
kur negrų teisės netik kad nėra 
pagerbiamas, bet bia tiriami u 
budu minamos po kojų. Dagi 
ir pačioje armijoje.

Nedarbas plėtojasi.
[Iš Federuotosios Presos]

Washington. - - Kad Jungti
nėse Valstijose tolydžio darosi 
vis didesnė “liuosųjų rankų” 
rinka, apie tai galima sužinoti 
ir iš oficialinių skaimenų. Ata
tinkamų j ų įstaigų raportai įro
do, kad pastaruoju laiku tai 
vienoj lai vėl kitoj vieloj sam
dytojai atstato savo darbinin
kus trumpai jiems parcikšda- 
mi: “delei susidėjusių aplinky
bių tamstos paliuosuojami iš 
darbo neapribotam laikui”.

LATVIJA.
Rengiasi kampanijai — prieš 

žydus.
Berlinas. Čia gautomis ži

niomis, Latvių valdžios rate
liuose skubotai dafoma prisi
rengimų kampanijai prieš žy
dus. šilo rengimosi atbalsiai 
jau pasiekė ir pusiau oficialinį 
Latvių valdžios organą, Latvi
jos Sargas. Minėtasai laikraš
tis yra uoliausias “vokiečių rei
kalo” gynėjas. Jau kelintu kar
tu jis kreipia Latvių valdžios 
domę “į tą faktą”, kad esą rci- 
kaliirga “daryti reikiamų žings
nių prieš žydu”. Kitais žodžiais, 
laikraštis rei k altai: j a, kad visi 

žydai gyventojai butų “nuolati
nėj valdžios kontrolėj”. Maža 
lo. Latvijoj Sargas reikalau
ja, kad butų padaryta specialių 
tyrinėjimų, kurių daviniai tu
rėtų bul įteikti Steigiamajam 
Seimui, kad šis padarytų “griež
ių žingsnių prieš izraelitus”.

ILa i k rašeivų skiltyse, be to, į- 
vesta specitftlš skyrius, kuris 
pavardyta “Žydai Latvijoj”.

eidami “tikruoju keliu,” kaip 
jie sakosi, taip atgriso publikai, 
kad ką tik rengia, vis turi tuš
čią svetainę.

Dvejetas melų atgal, kada 
čia buvo socialistų partijos lie
tuvių skyrius, savo parengi- 
muoše visados turėdavo pilną 
svetainę publikos. Bet kada 
jie su Slilsono pagalba persi
krikštijo bolševikais ir komu
nistais, rimtesnieji draugai nuo 
jų pasitraukė. Ir viskas sukri
to, sushmka l’rainos partijos 
skeveldros, ncb< norėdami va
dini is savo likrueju vardu, pa
sislėpė po LDLD. firma, bet 
matydami, kad vistiek niekas 
nebeišeina, sudarė bendią ko-, 
mitetą su LMPS. kuopa, kad 
išvien veikus. Vienok irgi nie
kas neišeina. Kaip vieni taip 
kiti pakankamai diskreditavo 
save žmonių akyse ir jie šalina
si jų. J.i ko generolai be armi
jos. — Waukcgan ietis.

toją kreipiasi tik tuomet, kada 
sveikata pilnai suįra, kada ati
taisymas keblus. Jei prie švino 
dirbantis žmogus, netenka ape
tito, darosi išblyškęs, turi vi
durių užkietėjimą ir maisto ne
virškinimą, galima spėt, jog jis 
jau turi švino savyj. Užsinuo- 
dijimas gali privesti prie klejo- 
jimų, konvulsijų, apmirimų, 
hahicinacijų ir net beprotystės, 
bet tai vėlyvi symplomai. Prad
žioj atsiranda abnormališk ri
mai kraujo lakuose, širdyj, in
kstuose, kraujuose, raumenyse 
ir nervuose. Ligonis gali būt 
ne tik išblyškęs, o ir eina men
kyn. Raumenįs darosi silpni 
ir kartais veda prie paraly
žiaus. Ypač rankos drimba že
myn ir raumenys jose išsige- 
ma. Skaudėjimai pilvo yra pas 
daugelį.

A. Petratia t S. Fabijoną®

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siančia Pinigna. Pardaoda 
Laivakorte®.

NOTARUŪSAS
809 West 35th SL, Chicago, III. 

Kampa® Ualsted St. 
Telephone Boulevard 611

SVEIKATOS DALYKAI.
Darbai prie švino.

Nenor grąžinti antros klesos 
teisių.

[Iš Federuotosios Presos]
Washington. -h Vyriausias 

pašlo viršininkas Burle^on nie
ku budu nenor grąžinti antros 
klesos teisių New Yorko socia
listų dienraščiui Call. Aps
krities kortas ainiais buvo pa
tvarkęs, kad pašto viršininkas 
luč tuojaus grąžintų laikraščiui 
antros klesos teises. Šitokiu 
teisėjo nuosprendžiu pašto vir
šininkas nepasitenkino. Jo ad
vokatai pareikalavo, kad visas

* "■4 nj.. ■y g.1 ■%.

KORESPONDEN CldOS!
WAUKEGAN, ILL. X

Spalių K) dieną LMPS. ir 
LDLD. buvo surengę paskaitą 
lemoje “Kas išganys liaudį.” 
Prelegentu buvo atvykęs net iš 
Chicagos kažin-koks Demenlis. 
Žmonių atvyko vos apie tuzi
nas, tat prelegentas jautėsi la
bai nesmagiai. Vienok ramino 
save ir tuos keletą susirinku
sių, kad, girdi, geriau esą pen- 
gi geri klausytojai, ne kaip pen
kiasdešimts blogų. Išsitraukęs 
pluoštą popierių pradėjo savo 
paskaitą. Skaito ir pats nepa- 
skailo, ką susirašęs, tat Blyk
čiojo, mykčiojo, kad net patys 
komunistai iš nuobodumo ir 
nepasitenkinimo negalėjo savo 
kėdėse nusėdėti. Kliede apie 
visą pasaulį, apie buržujus, so- 
cialpatriotus, bet apie tai, kas 
išganys liaudį, nieko nepasakė. 
Baigęs nebaigęs savo skaitymą 
ima atsiprašinėti susirinkusių: 
“Atleiskite, aš kai uždengiu 
nuo savęs publiką, tai negaliu 
skaityt, bet kalbėti į publiką 
tai kalbėčiau dieną ir naktį.” 
Taigi ėmė kalbėti, bet ir su kal
ba tas pat: tik mykčioja ir try
pia ir pats nesižino, ką sukyli. 
“Atleiskite, aš šiandie jum nie
ką.. . bet kitą kartą, jeigu norė
site aš jum daug ką pasakysiu 
apie Rusijos sovietus...” — at
siprašė ir pasitraukė “Gal yra 
kokių klausimų? kalbčlojas iš
aiškins,“ — kreipiasi pirminin
kas į klausytojus. Manau fu u, 
paliuosuotumėt bent tą žmo
gų, jis ir taip prisikankino kol 
išskaitė savo “paskaitą...”

\Vaukcgano bolšcvikėliai be-

Daugelis nelaimių atsitinka 
(darbuose, už kurias darbinin
kas gauna šiokį-tokį atlygini
mą, bet sveikatos pažeidimas, 
kuris paeiną nuo švino užsinuo
diji mo ir kurie neretai sugadi
na žmogų daugiau negu tūli su
žeidimai, jokio atlyginimo nė
ra. Yra ištiria, kad jei žiųo- 
gus išdirba prie švino kelioliką 
melų ir jei jis susilaukia 40 
metų amžiaus, tik retas negau
na chroninio švino užsinuodiji- 
mo. Tiesa, vieni yra labiau 
linkę, užsinuodyti, negu kiti, 
čia reikia pridurti, kad ypač tie 
kas prastai valgo, turi prastą 
namą, nepasilsi tinkamai ir var 
loja alkoholinius gėrimus, yra 
labiau linkę prie užsinuodiji- 
mo. žmonės, kurie dirba prie 
švino ir pradeda tureli pradi
nius užsinuodijimo simptomus, 
pav., apetito sumažėjimą,, ligui
stą, prie koktumo vedanti, sal
dų skonį, stengiasi alum arba 
degtine “nuplauti dulkes” ii; 
da labiau pablogina stovį.

Darbų prie gryno švino ne
daug ir jis nėra liek nuodingas, 
kaip tūlos jo druskos. Vienos 
tų druskų lengvai tirpsta ir se
niau buvo manoma, kad prie jų 
dirbantieji lengviausiai užsi
nuodija. Praktika parodo, kad 
užsinuod'ijimų kur-kas. dau
giau, kur darbe yra švino dul
kių. Negalima sakyti, kad ma
žai butų ir darbuose, kur yra 
švino garų. Ant vii šaus ištirps
ti) švino darosi taip vadinamas 
švino suboxidas, kuris, turbūt, 
yra nuodingiausia švino drus
ka. Nestebėtina, kad raidžių 
rinkėjai spaustuvėse, švino tar- 
pintojai, plumberiai, molderiai 
ir panašus darbininkai nei etai 
įgija chroninį užsinuodijimą 
švinu. Toliau seka švino axi- 
das, baltasis ir raudonasis švi
nas, švino karbanalas. Ypač 
taip vadinamuoju baltuoju švi
nu, kuris yra vartojamas tep
liorių (maliorių) kuriems pri
sieina jį nuvalyti arba nukaišti, 
užnuodijama žymus skaitlius 
šito amalo žmonių. Daugelis 
nežino, jog jie dirba prie švino, 
jeigu šis vartojamas druskų pa
vydu le.

Yra žinoma, kad švinas pa
tenka i kūną per odą ir įkvė
puojamas su dulkėmis bei ge
rais į plaučius, bet didžiuma už- 
sinuodijimų atsitinka dėl jo pa
tekimo j skilvį. I skilvį jis pa
tenka nuo rankų, lupų ir iš bur
nos. Tūlose dirbtuvėse duoda
mas yęa sielinės rūgšties limo
nadas darbininkams, kad apsi
saugojus nuo užsinuodijimo, 
vienok jis vertės turi menkai. 
Tinkamiausias apsisaugo jimo 
būdas yra švarumas. Nereikia 
valgyli ir rūkyti ncnusiplovus 
rankų. Prieš valgį reikia ne 
tik rankas nusiplauti, o ir lupas, 
nusiprausti, veidą ir išplauti 
burną. Vakare turi birt išplau
ta burna ir nosis. Kur esama 
švino dulkių darbe patartina 
dėvėl iš gazos padarytą maską, 
kuri uždengia burną ir nosį.

Didžiuma darbininkų į gydy

Daktaras gali pasakyti ligą 
kartais lik paviršutinai išegza- 
minavęs, o kaltais reikia egza
minui)! kraują, šlapumą ir net 
tam tikrus vaTstus į odą trinti.

Jei užsinuodijimas mažas, 
pataisyti nesunku ir žmogus 
vėl gali tą patį darbą dirbti, bet 
jei jis žymus, nors pasveikt ga
lima, vienok jau grįžt prie švi
no darbo nereikia, nes užsi
nuodijimas ateityj įvyks grei
čiau. — Dr. A. Montvidas.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J I E N O S”

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi® Gydytoja® ir Chirurgą®
25 East WasKington St.
Marshall Field Annex 
18th fl. Raima® 1827

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

V.....-i...... ............. .......- '
......... —

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

. ......-i ..... . , ,

Tavo Pinigai Yra 
Apsaugoti šiame 
Tvirtame Banke

♦

Pinigai yra siiinčiami į Lie
tuvą ir į visas kitas dalis 

svieto. Laivakortes 
ant visų linijų.

Central £JouFACTi£RiRG
Distrbct Bank
1112 West 35th Street 

Turtas virš $6,000,000.ao 
A STATE BAMK

Atdara Panedėliais, Sercdoms ir Subatoms vakarais

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

da subudavoji- 
mo. Visais pa
togumais sėdė
jimo ir važia
vimo.

Western Aulo Sales

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. Turini ir vartotų nuo $200 ir augŠČiaus.

B. JANUŠAUSKAS ir P. VIZGIRDAS.

n

a 
H a 
a

6143 So. Western Avė. H

*
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

Mariampolė, IX. 20. Viduti
nis derlius žieminių javų geres
nis už praietų metų derlių. Vasa 
rojaus daug mažiau negu pra
eitais metais; ankštiniai kuone 
visai žuvo nuamalavo, bulves 

vidutinės, linai silpni; šieno 
— visai maža, dobilai (pašarui) 
geri, dobilai sėkliniaMikimasi 

duos gerų derlių. Bendrai 
imant, derlius žemiau viduri
nio. Pašaro bus maža.

VILNIUJE.
Mokyklos darbininkų susirin

kimas buvo įvykęs rugsėjo 10

lietuviai, gudai ir 1.1. Buvo kal
bama apie vaikų bendrabučius, 
kuriems trūksta maisto ir mal
kų. Miesto magistratas tuo tar
pu šelpti neapsiimu.

Delko lenkai nori Seinų 
apygardos.

“Vilniaus Aidas” rašo:
Lenkų politika visą laiką bu

vo vedama ne tiek valstybės ir 
tautų reikalų, kiek atskirų dva 
rininkų interesų. Pasirodo, 
karo delegacijos Kalvarijoje 
viršininkas, Pulkininkas Mac
kevičius, kuris nesenai buvo at
vykęs su p. Romeriu į Kauną ir 
dabar dalyvavo Kalvarijos de
rybose, turi savo dvarą apie 
Punską ir dėl tos priežasties nie 
ku bildu nesutinka, kad jo dva
ras patektų į Lietuvos vyriausy-

k u, kad Seinų ir Punsko sritis 
yra Lietuvos, ir pats Mackevi
čius labai gerai kalba lietuviš
kai, tačiau jo dvaro ateitis jam 
buvo daug svarbesnė, negu Lie
tuvos ir Lenkijos santikių sure
guliavimas.

Eagle Music Co.
Kada perki gra- 

mafonų, jiersitik- 
rink kad butų iš 
vidaus užvožiama, 
auksinėms lite
roms Victrola ir 
šuniukas z sėdi. 
Tikrai tuomi busi 

Victrolos balsas la-užgnnčdimu. Tos 
bui aiškus ir garsus ir niekados ne
genda. Užteks jūsų vaikų vaikams.

Taip-gi, Victrolos rekordai geriau
si ir tik po 85c. Galima gauti ant 
lengvų išmokesčių be jokių nuošimčių.

Lietuviški rekordai.
Kada noriu verkiu 
Du broliukai kunigai
Užmirštas laikas '
Kaukaziečių polka
Tautiškas Hymnas 
Vyčių Maršas
Aguonėlė
Suktinis (2) Klumpakojis

Varšavinė polka
l’ad Espan

Hymnas Lietuva Tėvynė
Eina Garsas nuo rubežiaus
Meilės išpažintis
Kaimo polka
širdelės motinėlės
Prirodino seni žmonės
Mažas mano yra stonas 

Kaip liūdna yra skirtis.
Reikalaukite:

EAGLE MUSIC CO.
3236 S. Halsted St.
Phone: Blvd. 6737 

Chicago, III.

O!

Phono Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland d 
ve.. Chicavo. III.

Didelis Gramofonų 
Išpardavimas

Turime daugybę gramafonų, 
katruos reikia tuoj parduoti nuleid
žiant 35% (procentą) ir daugybę re
kordų po 65c. Gramofonai geriausių 
išdirbysčių, garuantuoti ant 10 metų.

Užlaikome geriausius Brunsvvick 
Columbia ir Victoro Gramofonus, 
katrus parduodame už žemiausias 
marketo kainas už cash ir ant lengvų 
išmokėjimų.

Didelis pasirinkimas įvairiausių rekordų, Rus- 
kų^Polskų, Angliškų, Italijoniškų ir 1.t. Kataliogas 
knygų, rekordų, gramofonų, prisiunciam kiekvie
nam dykai.

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina po $1 vienas.
Indainavo M. Perauskas.

Piemenėlis ir Pavasaris.
Mielaširdystė. Vai verčia laužo.
Spragilų daina. Strazdelis.
Ant kalno Karklai Siūbavo, šia Naktele.
Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovų.
Lietuva Tėvynė Musų. Tildai Nemunėlis Teka.
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai.
Pasakyk Mano Mielas Krašte. Indainavo Butėnas.

Komiški Rekordai.
laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytojų.
Girtuoklio Mctavonė Pasakos Stebuklai.
Jonas Snukis. Maušo Kelionė.
Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis.
Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas.
Velnias Ne Boba. 2 dalys.

įvairus Rekordai.
O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų Šokis.
Plaukia Sau Laivelis. Lopšinė.

Saulutė Tekėjo.
Bijūnėli Gražus. Važiavau Dieną. Choras.
Einu Per Dvareli. Gaila Tėvynės.
Mergelė Tu Mano Miela. Kur tu eini.
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tai Linksmas.
Virbaliu Polka. Sesutės Valcas.
Kas Subatos Vakarų. Jau Saulutė Leidžias.
Alvito Ežero Bangos, Pilviškių Valcas.

Ant Armonikų.

4415
4474

3840
2358
2356 
2392 
4362

4535 
4475 
4237 
4099 
2343 
1248

1217

3191 Ant Marių Krantelio. 
3906 _

4536
4717
43G3
4181
2002 Krokoviakas
3417 Padespanas.
4165 Rusijos Liuosybės Maršas.
A2998 Venecijos Mėnulis. Baloboo.
2883 Afghanestas. Mahomem.
3834 Lola Šokis Ant armonikos.
2903 Bostono Maršas. Karvedžio Maršas.

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame, už prisiuntimų mes 
apmokame.

Fox trot.
Fox trot.

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Continental Praneša —

Kitą Dideli Žingsnį
—gerojon pusėn

Didžiausia
Chicagos 
Užmiesčio
Drabužių ii 
Čeverykų 
Krautuvė

Specialis Continental Vienos Savaites Išpar
davimas Pritaikant prie Šiandieninio Ūpo

Pradedant subatoj mes padėsim ant pardavimo

Musų Regulerį sandeli 
$45, $50 ir $55

OVERKAUTV

Neužmirškit, kad šitų rūbų reguliarės kainos buvo $10 iki $15 žemesnės už 

didmiesčio kainas.

MES apsvarstėm kiekvieną šio pranešimo žodį. Tas ženklina kitą žingsnį 
prie nustumimo kainų da žemiau.

Įsivaizdinkit — mes vykdiname šį atsitikimą pradžioje sezono — su san
dėliu, kuris yra šviežias, pilnas ir atydžiai parinktas.

Mes nepadarėm jokį “speciali” apipirkimą. Mes ne siūlom “job lots” nu
pirktus už speciales kainas. NJes tiktai kviečiame jus pasidalinti su didele eko
nomija pasirinkime dabar iš musų šviežio rudeninio ir žieminio sandėlių.

Dideli duži, geros išvaizdos paltai, su diržu, ar be diržo. ikiai tinkan
čio modelio ir puikiausi Chesterfield kotai. Visi ilgiai, visos mieros, visi nau
jausi audimai ir patternai. Satino pamušalas.

Kitaip sakant, prie visų gerų priežasčių, kurių dėlei vyrai ateina į šią 
krautuvę apsipirkti drapanas su tikrais sučėdumas, mes pridėjom da vieną 
priežastį — da didesnę priežastį — sučėdijimą nuo $6.50 iki $16.50. • v

Pasinaudokit šiuomi rytoj!

PERDĖM visą -krautuvę, norėdami 
pravesti kelią prie žemesnių kainų, 
mes paaukaujam uždarbį ant dau
gelio daiktų. Priskiriama prie ši
tų ir Vaikų ir Kūdikių rūbai, ku
rie yra siūlomi su sučėdijimu.

Vaikinų Siutai
su 2 Kelnėms OO

Puikiai pasiūti, pilnai vilnų cassimere ir neda- ‘ 
baigtų vvorsted. Išstatomi naujų “double breast- 
cd” modelį. Ištiktųjų žemiau išdirbėjų kainų.

r7i,e Continental
fMiZuraufeee & Ashland

šitas Bankas yra dėl tave, atidaryti accountą tvir-
ton valstijinėn Bankon.

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

Siunčiame pinigus Europon.
Apsaugos sėpos.

3% mokama ant padėtų pinigų.
OFFICERS:

Thomas J. Healy, president,
Edvvard R. Listingcr, vice-pres.

Andrcw H. Wolski, cashier.

ADVISORY COMMITTEE:
Ralph Van Vectcn, Vice-pres.

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

Wilson & Co.
Abel Davįs, Vice-pres. Chicago 

Title and Trust Co.

SOUTHWEST TRUST &
SAVINOS BANK

35th St., Archer and Hoyne Avės.

Resourcies virš $3,000,000.00
Atdara Utarninkų ir Subatų vakarais nuo 6 iki 8 vai.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

| ~ ~ -- - - — -......... -

Į Pranešimas Mūšų 
Draugams

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

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

Tel.: Yards 145.

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

Laikas brangus, neleisk 
dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrąi ir 
moterįs visi neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, m.

Tol opiu ne Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Prič i va' ndos nuo 8 iki 
12 t ; > ir n 7 iki 9 v. vak, 
33' » l Halb SU Chicago/
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SALDUS JO SKONIS.

Amerikos Dovanos
Kalėdoms

Savo Giminėms 
Lietuvoje

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

Pirmutinę Lietuvių ValstijinĮ Banką Amerikoje

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO 

22-ros ir Lcavitt 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:
Frcd M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Frcd Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Longfelovv, kalbėdamas 
savo poemoj apie.karę, sa
ko: “Bet reikale geriausias 
saldumas yra kvepėjimas 
parako.” Tokiu pat budu 
mes galime pasakyti, jog 
pilvo ligose saldus yra sko
nis Trinerio Karčiojo Vyno. 
Tasai prieštaravimas “sal- 
dus-kartus” taip tik atrodo. 
Trinerio Kartusis Vynas, 
padarytas iš karčiu žolių ir 
medžio žievių, yra labai pa- 
gelbingas ir pasekmės jo 
vartojimo yra saldžios. Im
damas jį atjausi gerą apeti
tą, prašalinsi žarnų užsi
kimšimą, kuris yra priežas
tim pilve atsiradusio geso ir
II. Jonas Urbanec, Kangley,
III. , rugsėjo 12 d., 1920 m., 
rašė mums, kad jo pati ken
tėjo nuo širdies mušimo per 
ilgą laiką, bet dabar Trine
rio Kartusis Vynas prašali
no tą ligą. Jūsų aptiekoriųs 
arba vaistų pardavėjas už
laiko Trinerio 
Taipgi išbandyk 
Angelica Toniką, 
Kosulio Sedative 
rio Linimentą. — 
Triner Company, 
So. Ashland Avė., Chicago, 
Illinois.

gyduoles. 
Tr i nerio 
Trinerio 
ir Trine-

DIDELIS BARGENAS

Mažu Farm u
Apsukrus investoriai perka šias Mažas Farmas minutoje pamatymo jas! Pirk 

dėl save tuojaus, kuomet dar yra daug gražių vietų, iš kurių gali pasirinkt.

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Hennan Tcninga 
Domenico Basso 
William H. VVeber

---.........- - - ■ ----------- - --- - --------- . ■..-■cr.-r-—- ■ ... —-----

Apsauga Padėtiems Pinigams.
Security Bank

OF CHICAGO
Miiwaukee Avė. cor. Carpenter SL 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu IPinigai

Atdara panedelioiR ir subatomis iki 8 vai. vak.

Serganti vyrai ir moterįs, ko
dėl kenčiate? Kam tai eikvot 
laiką ir pinigus be jokios nau
dos? Neatsižvelgiant kuomi 
sergat, tai gali būt negavime at
sakančių gyduolių. Jei matai, 
kad tau nepagelbsti, ateik ir ma
tyk mane. Mano ilgas patyri
mas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galin
čiu suteikt geriausią gydymą ir 
sugrąžyt tavo sveikatą. Mano 
moderniška laboratorija aprū
pinta naujausiais gydymo apa
ratais. Pilnas ekzaminavimas, 
radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. 
Neduok silpnyt savo sveikatą ir 
tuštint kišenių nepaisant ant 
dalyko ir nekentėk daugiau. Aš 
aplaikau rezultatą, kuomet ki
tiems nepavysta.

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

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

Chicago, 111.
Valandos: 9 A. M. iki 8. P. M. 
Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

ffliiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Musu užsiėmimas.
Perkame 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 perkalbėtoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4547 So. Hermi tage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

HIIIIIIIHIIIHIIIMIIIIIIIIIM
Pirk pats akerj jei gali. Geriau stovi 5 arba 10 akerų farmą jei tavo manymas 

daleis tai, šiame taupiame, greit augančiame apskrity], tik 40 minutų nuo miesto, 
ant Chicago, Burlington ir Quincy geležinkelio. Stotis viduryj savasties; 60 trauki
nių per dieną.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

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

; --.y , .y 
Ofco'

Dideli Derlingi Plotai
Daugybes gražiausių giraičių, visai ant Burlington i rytus nuo Downerio Grove! 

60X350 pėdos lyginasi 7 miesto lotams. Užtektinai vietos dėl budinkų. Dideli daržai ir 
puikus jardai.

Tai 
Pigiai 
Kaip

$33 Cash

FRENCH LINE
Compagnie Generale Transatlantiųue.

Tiesiai — Hamburgan
Specialis išplaukimas dubeltavais 

Šriubais garlaivis Caroline, Subatoje, 
Spalio-Oct. 23, 1920.

Kambariai ir trečioj klesoj.
Smagus kelionei pagabumai.

Kompanijos Ofisas:
19 State St.,

New York.

Saugok akių regėjimą

Nekurios iš vidurmiesčio krautuvės išsidirbo 

sau reputaciją ant augštos klesos gražnų. Mes-gi tu

rime eilę deimantų, laikrodėlių ir šliubinių žiedų, ant 

kurių mes padėsim savo reputaciją. Musų kainos yra 

tinkamos. PIRM JUS IŠVAŽIAVIMO Į EPROPĄ 

PASIIMKIT DEL SAVO MYLIMŲ PREZENTĄ iš 

musų stebėtino parinkimo.

Mes atstovaujame Elgin laikrodėlius.

S. A. 1GLOW1TZ
4641 So. Ashland Avė.,

antros duris į šiaurę nuo aptiekos.

NUO 1829.
Vertę gyduolių geriausia parodo 

laikas. Jei jis yra nuopelnu jo, tad 
nuo suvaržymų yra liuosas pagyri
mams publikos ir urnai paliuosuotu 
tampa. Neuropin Stomach Bitterš 
atsirado 1829 m. ir niekad nebuvo 
garsintas publikai, vienok kasdien ra
do daugiau sau draugų ir dabar rei
kalavimas šio prirengimo auga per 
rubežius pasišokinėdamas. Beabejo- 
nės, /pats savaimi puikiai rekomen-. 
duojasi. Pamėgink bonką šiandien. 
Jei jauti sunkumą, išpustu po valgiui, 
jei valgis nėra toks skanus kokiu tu
rėtų būt, jei viduriai kieti, jei kanki
na galvos skaudėjimas — buk tikras 
ir imk Neuropin Stomach Bitters be i 
atidėliojimo, ir trumpame laike vėl 1 
turėsi gerą skonį valgio — geresnį 
nei pirma. Tamista jausies lengvai, 
smagiai, pradėsi atsigauti ir tvirtes
niu jausiesi po nakties pailsio.

Ant pardavimo pas gyduolių parda
vėjus, arba rašyk tiesiai pas J. B. 
Scheuer Co., 17 W. Austin Avė., 
Chicago, III

Likusieji $5 į Menesi
čia gera, juoda žemė; žeme augšta ir drėgna; puikiausia pakilusi tarp ežerų ir 

Mississippi — ideale dėl javų arba auginimo paukščių farma. Atsiminkit, didelė 
transportacija visokių reikmenų ir geležinkelio stotis tiesiai ant tavo savasties.

Pirk viena šių mažų farmų! Tas reikš tau sveikatą, laimę ir nepriklausomybę! 
Tavo moteris ir šeimyna turės lengvesnį gyvenimą čionai — linksmas ūkės gyveni
mas ir tik kelios minutos važiavimo nuo miesto.

Gali tikrai padaryti pragyvenimą ant šių derlingų plotų. Auginsi paukščius, 
vuogas ir daržoves. Ką nenorėsi pats sunaudoti, parduosi už augštą kainą. Tavo 
žemė išsimokės už save bėgyje meto ar dviejų.

Gali turėti mieste užsiėmimą o gyventi ant savo žemės. Mes prigelbėsime at
sakantiems žmonėms pabudavoti namus.

Matyk musų pardavėjus su raudonais ženklais prie Burlington geležinkelio, 18th 
St. ir VVestern Avė.,

Dedelioje, Spalio 17tą dieną, 1920
Mes suteiksime kelionę iki pardavimo vietos ir atgal veltui.
Arba, gali imti tą pati Burlington traukinį prie Westem Avenue Stoties, ant 

9:59, 10:44 ir per pietus 1:58 ir 2:38 po pietų.
Įsitėmykit. Važiavimo traukiniu laikas yra skaitomas Chicagos laiku.
Nepamirškite musų žmonių su raudonais ženklais. Atrasite juos prie Westem 

Avė. Stoties ir Hawthorne Stoties. Gaukit iš veltui pervežimą.

Arthur T. Mclntosh & Co. 13

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 
sukeiks jums geriausj patarnavi
mų 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-tos gatvės: 3-čios lubos

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

Tėmykite mano parašą.

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

Reumatizmas Sausgėla.

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Rcal Estate *

Loans, Insuranve & Foreign
Exchangc

2342 South Lcavitt Street 
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa
gal dienos kursą.

1,1 .......... ........... ■■■.....  11 nrf

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

I 181S W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

■IIM^
Šiuomi pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad aš atidariau 

saliuną, kuriame pardavinėsiu labai gardžius gėrimus. Todėl užpra- ~ 
Sau visus atsilankyti ant iškilmingo atidarymo subatos vakare, 16 d.SE 
spalio.

CEZARAS PAPLAUSKIS,
716 W. 22nd St. Chicago.■■

M
llli

lB

Tai. Yards 8654

Mn. A. Michniewich
AKUŠERE A

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.

8118 8. Halsted St. Chicago, IU. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

The VtaOA State Bank
11106-08 Michigan Avenue

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

SKOLOS

Capital stock įmokėta 
Perviršis ........................

Neišmokėtas uždarbis .... 68,359.87
Neišmokėti dividendai ........ 106.00
Palikta taksams ir procen

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

publiškų

TURTAS
Paskolos ir atrokavi- 

mai ...................... $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 .......................
VIRŠININKAI

ASA VVIERSEMA. Prezidentas N1CHOLAS W. WIEBSF.MA, Kas 
GEORGE DALENRERG, Vic-prcz. FREDERICK J. WIERSEMA. p.-k

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. II. Brandt Asą Wierscma
ITerman L. Barnes Cairincs DeHaan
Theophihis JSohinid Nicludas W. Wiersein»
George Dalonborg Chas. E. Reading Frederick JAViersema

VAT-STIJINIS TAUPYMO BANKAS

$200,000.00
.. 10,000.00

Viso atsakomybes $3,053,808.03

$1,112,666.48
2,767,442.26

$1,654,775.78

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

$$$$ Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurb 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
t ūmo, skaudamą akių karšt}, atitai 
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavinja.* 
lamina su elektra, parodančia ma 

žiausias klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldienlais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th 8L, kampai 

Ashland Ava, Tel. Drover 1660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronil 
ką, — nervišką ligą.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street;

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

CAPSICO COMPOUNI) mo- 
stis lengvai 'prašalina viršmi- 
nčtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vončs pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■■

Justin Kulis 5
3259 So. Halsted St. Chicago, III. JJ

Knyga: “ŠALTINIS SVE1- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, I 
kaina 50 centų.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Re* 1189 Independenct 81 vd Chicago
Telephom* V*j> Bu ra r 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms* 10—12 dieną
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.igtoiil Rateliuose
Naujienų B-vės Direktorių 

Susirinkimas
įvyks nedėiioj, spalių 17, kaip
10 vai. ryto, Naujienų namuos. 
Visi direktoriai kviečiami at
vykt laiku. — J. šmotelis, Sek r.

MTST SIDE
Teks paveikti sunkų darbą.
Bėgiu dviejų sekamų savai

čių vietos LSS. 22h: ai kuopai 
teks paveikti gan sunką darbą, 
lai rinkimą kampanijos rei- 
kalais. Kuopai teks aprūpinti 
musų partijos literatūra visą 
\Vcst Sidę. Mat, draugą ang
lą kuopa čia netvirčiausia, d ki
tu svetimkalbią federacijų kuo
pų čia kaipir nėra. Tiesa, iki 
šioT čia buvo ytin skaitlinga 
draugą italą kuopa. Bet pasta
ruoju laiku ir ji labai susilpnė
jo: daugelis veiklesniąją drau
gą grįžo Italijon, o dar kili per
sikėlė į kitas vietas italą kolo
nijas arba visai apleido Chica- 
gą. Tuo budu rinkimų kam
panijos reikalais tenka rupin-

tis kone išimtinai tik LSS. 22-ai 
savo darbą kuopa mano pavei
kti kuogeriausia. Ji jau turi 
nusižymėjusi sau distriktą rin
kimą kampanijos literatūrai 
platinti ir sekamą savaitę pra
dės darbą. Beje, tais pačiais 
reikalais manoma surengti pra
kalbas. Apie tai bus pranešta 
musą dienrašty, Naujienose. 
Draugai žada daryti visa, kad 
šiąis rinkimais socialistą tiktie
ms \Vest Sidėj gantą didesnį 
balsuotoją skaičių nei kada 
nors pirma.

Rinkimų kampanijai praėjus 
kuopa mano stvertis apšvietus 
darbo. Bus rengiama paskai
tą, prakalbą ir šiaip draugišką 
lavinimosi sueigą. Kaip dažnai 
visa lai bus rengiama, lai dar 
parodys ateitis. Galima paša-* 
kyli tik tiek, kad savo darbą 
draugai dabar yrrt pasiryžę va
rytį kitaip nei kad iki šiol. Mat, 
iki šiol — kol iš musą organi
zacijos nepabėgo “buvusieji 
žmonės” — daugiausia domės 
kreipta tik į tai, kaip pritrau
kus kuopon kuodidesnį skai
čių narią. Trumpai sakant, ten
kintasi tik agitacija. Pasirodė 
tečiaus, kad viena agitacija vi-

so atsiekti negalima. Naują na-1 
riti pritraukimui agitacija yra 
gan gera įmone, bet juos ji dar 
nepadaro gerais, nusimanan
čiais savo klesos reikalus, soci- 

jalistais. O turėti gerą socialis
tą, kadir nedaug, yra kur-kas 
svarbiau nei turėti didelį skai
čių narią, kurie menkai arba 
ir visai nieko nenusimano apie 
savo klesos reikalus. Sitam rei
kalui, socialistinės apšvietus | 
reikalui, todėl ir manoma pa- Į 
švęsti kuodaiigiausia laiko ir. 
jėgą. — Sąjungletis.

Svarbus
,....... ..  ' ■ z ..  ' _ ji
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Pranešimas

Svarbus Pranešimas
šiuomi pranešam musų Gerinamiem Kostumeriam ir visiem lietu

viam, gyvenantiem, kaipo Chicagoje, taip ir kituose miestuose, kad 
VMVEKSAL STATE BANKAS ant tiek pagerino budus siuntimo pi
nigų į Lietuvą jog

Dabar Siunčiami Pinigai

PER MUSU BANKĄ
Pristatomi Lietuvon

| 25 DIENAS
Pristatymų ir čielybę Pinigų Gvarantuojame 

— Dabar Kaip Tik Laikas Sušelpti —

KALĖDINĖ DOVANA
Gimines Lietuvoje. Nelauk. Tuoj Kreipkis 

J Musų Banką.
Iš kitų miestu siųskite mums DOLERIAIS, o męs aplaikę PA

SIŲSIME LIETUVON AUKSINAIS pagal dienos kursą ir prisiusi
me kvitas.

Didžiausias ir stipriau ias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje.
Padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

Moka Tris Nuošimčius
Jeigu dar neturite bankines knygutės Universal State Bankos, tai 

nelaukite ilgiau, — atsilankykit ir susipažinkit su mumis, nes tvirtu
mas ir saugumas Bankos užtikrintas.

Turtas virš $2,600,000.00 Dolerių.
Sukatomis ir Utarninkais Bankas atdaras visą dieną iki 8:30 vakare.
______ l:-:_____ !l.j; "" —"Bankos Valdyba: -u—----------------------.■..1 ,■ .■=■

J. J. Krasovvski, Vice-Pres.,
S. V. Valanchauskas, Ass’t.

Cashier.
Joseph J. Etias, Pres., 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres.

& Cashier,

3252 South IIalsted Street, Chicago, Illinois.

Svarbus Paskelbimas
KRAUSE STATE 
SAVINOS BANK

1341 Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois

Seniausia Vąlstijinis Bankas ant N. W. Siunčia Savo 
Pinigų Siuntimo Skyriaus Manadžerį 
PONĄ P. ROSENHOUSE SPĖČIAU <

ATSTOVĄ LIETUVON

Nuo šios dienos už 14 dienų išvažiuoja
Ar nori pasiųsti pinigų, kad jūsų draugai tikrai 

gautų prieš Kalėdas? Jeigu taip, tai atsišauk į Bankų 
tuojaus. Musų atstovas bus i dvi sayaiti nuo šian
dien Kaune ir ypatiškai prižiūrės ir kitas Lietuvos 
vietas, visur ir kiekvienų užsakymą, kuriuos pasiims 
su savim. — Nepraleiskit šios progos.

KRAUSE STATE SAVINGS BANK
Turtas virš $4,000,000.00

' Atdara šiandien iki 8 vai. vakare.

NORTH SIDE
LSS. 81-rtios kuopos darbuotė.

Orui atvėsus vietos LSS. 81 
kuopa pradeda stropiau veikli. 
Tik ką buvo surengta prakal
bos. Neužilgo tur būt bus su
rengta kitos. (Ii kiek vėliau 
draugai mano rengti ir šiaip 
lavjnimosi sueigą, kur jie svars
tyk įvairius einamosios valan
dos klausimus. Aplamai, kuo
pa dabar laikosi gan gerai. Ti
kimasi, kad sekamą žiemą jo
sios narią skaičius turės žy
miai padidėti. Prie to nemaža 
prisidės musu organo pasirody
mas, kurio ir palįs kuopos na
riai ir mųsų pritarėjai jau senai 
laukia. — Northsidietis.

RRTDGEPnffT
Prakalbos.

Vakar vakare Mildos svetai
nėje buvo surengia prakalbos. 
Buvo ir šiaip įvairią pamargi
ni m ą. Visa įrengė SLA. 36-toji 
kuopa. — Buvęs.

NORIMO PASIPELNYTI.
Tik nepasiskubino.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį buvo atplėšę keturioliką 
vagoną — prie Monroe gatvės. 
Iš vagoną išmesta daug brangią 
prekių, bet ją susirinkti plėši
kai jau nebespėjo: atvyko poli
cija ir jie turėjo bėgti, kad į 
josios rankas nepatekus. 

a _______
Laimingos kelionės.

Ketverge, spaliu 14 dieną, iš
keliavo į Lietuvą Jonas Kastė- 
nas, buvęs L. L. P. stoties iždi
ninkas. Linkime jam laimin
gos kelionės, o sugįžus Lietu
von darbuoties jos labui lygiai 
taip stropiai, kaip kad jis čia 
būdamas su mumis darbavosi.

— V. F. Andrulis.

Masinis Lietuvių Susirinki
mas, Nedėiioj, Spalių 17 d.

Kadangi Lenkai kėsinasi ga
ilumai užkariauti ir pavergti 
Lietuvą, Amerikos lietuviai turi 
urnai nusispręsti, kas ir kaip da
ryti, kad padėjus savo gimta
jam kraštui alsisipirti prieš 
tuos nepasotinamus feodalinius 
plėšikus ir išvyti juos iš Lietu
vos. s

Tuo tikslu šaukiamas masi
nis Chicagos lietuvių susirinki
mas naujoj ir didelėj McKinley 
Parko salėj prie 39 tos ir Wes- 
tern avė., Nedėiioj, spalių 17, 
2:30 vai. po pietų. Bus įžymus 
kalbėtojai, taipjau bus skaito
mi Misijos gauti iš Lietuvos 
pranešimai ir telegramos.

Lietuviai, visi, kuriems rupi 
savo gimtojo krašto likimas, 
susirinkite.

—Rengimo Komitetas.

Muzikos Konservatorija.
P-nas Antanas S. Pocius ir jo 

žmona, jau septyni melai, kaip 
pasekmingai mokina — turi į- 
sleigę konservatoriją.

Toje konservą tori jej moki
nama: skambinimo pianu, dai
navimo, smuikavimo, teorija, 
muzikos istorija ir harmonija. 
Baigusiems išduodama diplo
mai; įstoti galima visuomet.

Mokytojais yra: A. S. Pocius 
piano. P-nia Pocienė-dainą 

ir teorijos. Ihvight Ėdrus Cook 
dramatinis tenoras ir Helcn 

Frazersm uiko.
Muzikos mylėtojams patarti

na lankyti šią gerą konserva
toriją.

HY’NE SUPPOSITOREI
Didžiausia moterų gyduolė 32 

metą vartojimo nesirado jam ly
gaus.

Visose vaistinėse.

CORPORATION

35 So. Dearborn St., Chicago, III.

BALTI K® VALI ĮSTATYMO korporacija
(Baltic States Development Corporation) ir

BALT1C CONSULTATION BUREAU
nuo šio laiko SUSIVIENIJO ir visus reikalus ves sykių po VARDU

“BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION’’
Kas turėjo reikalus su Baltic Consultation Bureau Ine. tai taippat ir ant tolinus ga

lės tęsti vedimą reikalu po tuo pačiu adresu, 35 S. Dearborn Str., Chicago, Illinois, bet su 
geresniu patarnavimu ir atsakomybe, nes šita įstaiga yra korporacija su įgaliotu KAPI
TALU $50,000.00 ir suorganizuota pagal tiesas Valstijos Illinois.

Užduotis Korpčracljod Yra:
Siųsti prekes i Lietuvą ir atgabenti juos į Suvienytas Valstijas.
Atstovauti Pirklines ir Finansines Įstaigas Lietuvos ir Amerikos.
Atstovauti Laivų Bendroves ir pardavinėti L A I V A K O R T E S.
Atgabenimas iš Lietuvos žmonių ir parūpinti jų dokumentus.
Pirkimas ir Pardavinėjimas ŽEMĖS Lietuvoje.
Padarymas visokius dokumentus i Lietuvą ir dėl vietiniu reikalu.

Kiekvienas kas ves savo reikalus BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORACIJOJE, TAI 
VISUOMET ras tikrinusį ir greičiausį užganėdinimą, nes korporacija vedama atsakančių žinovų šių 
reikalų. i i

KALĖDOS ARTI-ŽIEMA ATEINA-RŪPINKITĖS SAVIŠKIAIS
Sitįškite pinigus TELEGRAMŲ arba per MONEY ORDERĮ. Dabar pinigai atpigo, todėl laikas pa- 

sinauduoti progą. MES SIUNČIAME PAGAL PIGIAUSIĄ DIENOS KURSĄ. Tčmykite pinigus išmo
kėtus Lietuvoje. Mes turime resytes žmonių žemiau paminėtų, prisiųstų mums iš LIETUVOS PREKY
BOS IR PRAMONĖS BANKO. Visokius patarimus duodame dykai.

Pinigai išmokėti: 
Išmokėta: Bron. Gediminui 109,009.00 auksinų. Pranui Dikšui 25,000.00 auksinų.

Albinai Augustinavięjenei 
Juozapui Užrude 
Marijonai Dvilingienei 
Adomui Rudžiauskui 
Juozui Uliui 
Tamošiui Žadeikių i 
Antanas Piragis 
Mortai Kisielienei 
Antoninai Vaivadienei 
Paulinai Žeimienei 

dauginus)

IsųioKet 
Antanui Rimkui 
Juozapui Valantijus 
Kazui Misiukui 
Marijonai Trukšausk. 
Domicėlei Mockus 
Onai Zapiilskienei 
Vincentui Dantienei 
Julijonai Pocienei 
Motiejui šarkiunui 
Pranciškai Vilkienei

p.Kaz. Dambrauskui, 
Agotai Vaitikienei 
Ignacui Šidlauskui 
Kazimierai Rašimienei 
Juditai Zabelienei 
Petronėlei Urbonienei
Barborai Lielingienei 
Justinui NeimaviČui 
Katarinai Vaišvilei 
Antanui S. Welawicz 

(Bus

Andrejui Rafkevičiat 
Adolfui Masiliauskui 
Bronislavai VaŠkevičiutei 
Onai Porutienei
Tadeušui Namiejunui
Jonui Mikalauskui 
Liudvikai Lizaitienei
Teresai Kajutytei
Anelei šileikytei (duktė

Vincento Šileikos).
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DR. Č. IC KLIAIJGA
DENTISTAS

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

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

>—.......... —------------------ : - -.............

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Micliigan Av., Koscland 

Valandos: 9 iki 9 vakare
-------------------------------- ---------------

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

. Į

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu-1 

žius — vyriškus ir turime < 
pasiutu. i

3453 North Cicero Avė.
Chicago, Iii,

lietuviai Važiuokit 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.

sBKHHI
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

AREŠTAVO KETURIS “VIS
KAS KUPČIUS.”

Gal areštuos ir kelis valdi 
ninkus.

Fedci ulės valdžios agentai 
jau areštavo keturis “viskės 
kupčius”. Du jų buvusieji sa- 
liuniuinkai, vienas šiaip sau 
“žymus pilietis,” dar vienas - 
buvęs detektyvas.

Rengiamasi areštuoti dar 
dvyliką žmonių. Spėjama, kad 
tarp jų bus ir vienas-tatas val
dininkas. '

BANDITAI UŽPUOLĖ GAT- 
VEKARJ.

Du apsimaskavę banditai va
kar naktį užpuolė vieną Kedzie 
avė, gatve karį ir atėmė konduk 
teeini dvidešknls pe’lkL dn'e- 
rius. Puolimo metu galvekary 
buvo dai”.{ žmonių. Moters su
kėlė didelį triukšmą, čia pat bu 
ta ir policijos. Jų pamatę ban
ditai ir.ėdo uutomobiliun ir ban
dė pabėgti. Bet prie 61 ir Cot- 
tage Grove gatvių jie taoo su
čiupti. Turės pasėdėti katėji
me.

miteto susirinkimas įvyks panedėlyj, 
spalių 18. kaip 7:30 vai. vakare Nau; 
j ienų name. Visi Centr. Kom. nariai 
malonėkite susirinkti laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti.

J. J. Čeponis, Sekr.

Melrose, Park. — Nedėlioj, spalių 
17, kaip 2 vai. po pietų I. Vaičiulio 
svetainėj (23 ir loke gatvės) rengia
ma didelės prakalbos. Kalbės A. Kar
tokas — apie Lietuvos reikalus. Visus 
kviečiame atsilankyti. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio KJiubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedelioj, 
spalių 17, kaip 1 vai. po pietų papra
stoj svetainėj 3925 S. Kedzie Avė. Vi
si nariai prašomi atvykt laiku, nes tu
rime svarbių reikalų.

J. Shaltman, Pirm.

Aleksandras
Tenzegolski

Mirė būdamas S. V. armijoj, 
Luxemburg, Vokietijoj, gruod
žio 26, 1918 m. Turėjo 25 m. 
amžiaus, nevedęs. Paliko Lietu
voj motiną, o tėvas yra miręs 
5 metai atgal. O du broliai žu
vo kovoj su lenkais lietuvių ar
mijoj. Liko 4 seserįs, 2 Lietu
voj ir 2 Škotijoj.

Brolis Uranas Tenzegolski 
ir Aleksandras Jankauskis.

f

Pažistami ir draugai kareiviai 
malonėkit dalyvauti laidotuvėse.

Jo kūnas dabar liko parvež
tas i Chicagą ir randasi 3314 S. 
Aubum Avė. Laidotuvės bus pa- 
nedėlyj, spalio 18 d., 1920. 9 vai. 
iš ryto į tautiškų bažnyčią, 
Union ir 35 St., o iš ten į Tau
tines Kapines.

PRANEŠIMAI.____
North Side. — Norintis mokytis 

lietuvių kalbos (gramatikos) ar arit
metikos, ateikite panedėlyje, spalių 18 
d., 7:30 vai. vak. Association IIousc, 
kambarys 3-čias, 2150 W. North Avė. 
Clucagos Lietuvių Dr-jos nariams lek
cijos veltui. Nenariams mažu primo- 
kojimu. Naudokitės proga.

— Komitetas.

Roseland. — Kurie norite mokintis 
anglu kalbos ir aritmetikos, malonė
site ateiti Utaminke, Spalių 19, kaip 
7:30 v. v. Visų šventų parapijos sve
tainėn ir paduot vardus. Prasideda 
vieša vakarinė mokykla. — Komisija.

North Side. — L. D. L. D. 86 kp. 
susirinkimas įvyks subatoj, spalio 10 
dieną, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7:30 vakare. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. Iš Cent 
ro yra prisiųsta balsavimo Mankos.

— Sekr. A. P. Vilis.

S. L. A. 129 kp. šaukiamas Extra 
susirinkimas 17 d. spalių, 2 vai. po 
pietų, Stanford Park svet. 
savimas dėl 
Prieglaudos 
susirinkti.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ J

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-žEMĖ NAMAI-žEMĖ

Pastovus darbas, 
dirbtuvė, 
džiai.

REIKIA ~ MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus.

Puiki čysta 
Gera mokestis pra- 

Karštas čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta

no Glodeno. Girdėjau gyvena Mieson 
Ct., Iowa. Taip-gi Uncijos Glodenai- 
tės, po vyru Apecunienė. Meldžiu at
sišaukti; turiu laišką iš Lietuvos.

JUOZAS GLODENIS,
R. 2, Box 202, 

Benton Harbor, Mich.

Bus bal- Į ti.
Centro sekretoriaus ir

Namo. Kviečiami visi
Fin rast. 1’. Akstinas.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus be skir
tumo tikėjimo. Geistina, kad butų 
šiek tiek prasilavinusi valgį pagamin-

Draugystės šv. Antano iš Padvos, 
susirinkimas įvyks sekmadienyj, spa
liu 17 d., 1 vai. po pietų, Dievo Ap- 
veizdos parapijos svet., So. Union Av. 
ir 18 gat. Visi nariai būtinai atvy
kite, nes yra daug svarbių reikalų, 
d< 1 Lietuvos ir draugijos labo.

— \aldybrj.

Aš esu 29 metų vaikinas, laisvas; 
turiu gerą darbą ir lavus amatninkas. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. Su 
pirmu laišku paveikslą meldžiu pri
siųsti. Be paveikslo, atsakymo ne
duosiu. Vyrų meldžiu nerašinėti.

C. L. B.
P. O. Box 145, 

____  St, Charles, III.

SIŪLYMAI aaMHarh

Draugija Lietuvos Ūkininkas laikys 
m'ncsinį susirinkimą, nedėlioj, spalių 
17 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
P). 1 vai. po pietų. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti. — Valdyba.

IŠS1RENDAVOJA kambaris 
vienam arba dviem vaikinam, be 
valgio arba su valgiu.

P. URBONAS, 
3313 So. Halsted St. 
Drover 3720, 2-ras fl.Tel.:

PARSIDUODA AUTOMOBILIAI— 
1918 Winton six, lengvas, 7 sėdynėm 
ir 1918 Davis, Continental motorai, 
6 cilinderiais, 4 sėdynėm. Iki ateinan
čiam nedėldieniui turi būt parduoti. 
Išvažiuojam Lietuvon.

CHARLES CHASAS 
3222 So. Halsted St. 

Phone: Drover 2186

PARDUODAM bučemę ir grosernę 
su Fordu. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Geras biznis. Turim parduo
ti greitu laiku. Pardavimo priežas
tis — nesutikimas draugų.

Atsišaukite pas:
4555 So. Paulina Str.

Chicago, III.

EXTRA
Parsiduoda 2 automobiliai la

bai pigiai. Pardavimo priežas
tis apleidžiu Chicago.

Atsišaukite:
G. ADAM, 

3114 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Priverstas par
duoti į vieną dieną. Savinin
ką galit matyt nedėlioj nuo 
1 iki 6 vai. vakare.

1836 So. Halsted St.

RAKANDAI

PARSIDUODA naujas dviejų 
augštų namas 2900 So. Lowe 
Avė. Moderniškas didelis Storas 
ir 6 kambariai viršuj. Kampi
nis namas, tinkantis dėl mėsos 
krautuvės, grosemės arba ga
liūno. Kaina $8,500; $2,000 įmo- 
kėt, likusius lengvais išmokeš- 
čiais. Galima išduot ant lyso už 
$90.00 į mėn. Savininkas lauks 
visą nedėlios dieną arba telefo- 
nuok: Yards 2316.

PARSIDUODA.
Našlė parduoda mūrinį namą ir biz

nį: hotelis, saliunas, restaurapas, Ice 
Cream Parlor su visais įtaisymais. 
Willow Springs. Reikia cash $10,000.00 

6706 So. Ashland Avė., 
Phone: Republic 908.

PARSIDUODA arba išsimaino N. 
E. kampas 36 ir Wallace Sts. plytų 
namas, 11 flatų ir dubeltavu Storu, 
pečium apšildomas.

Renda $2,220. Didelis bargenas tik 
$18,000. Noriu farmą nebrangesnę 
$6,500.

JACOBS BROS.
69 W. Washington St.

PARDAVIMUI automobilius 
“Hudson” 7 pasažierių; labai ge
rame stovyje. Parduosiu už ge
rą pasiūlymą.

■ 3360 VVallace St.

ANT 1ŠMAINIMO, 5 pasažierių au
tomobilius 1919 yplybo laiko; 6 cilin- 
derių; bėga ir atrodo kaip naujas. 
Tik-ką uždėti visi nauji tairai (tires). 
Mainysiu ant mažo namuko, kavalko 
žemės, Fordo arba parduosiu už cash 
pigiai. Atsišaukite rytmečiais tiktai.

C. URNICK, 
4545 S. Tali man Avė. 

2-ros lubos.
Phone: Blvd. 553.

PARDAVIMUI

Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 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 špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH VVEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Avc.

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

TIKRAS PIGUMAS

Arti Garfield Blvd. ir Ashland Avė.
Kampinis 3 lubų mūrinis namas 

degtų plytų 9 flatų po 6 kambarius, 
naujos mados. Lotas 75X125. Ren
dos $400.00 ant menesio. Parduosiu la
bai pigiai arba išmainysiu ant namo 
arba loto.

Kampinis biznio namas degtų ply
tų, naujos mados, 5 flatai po 6 ir 4 
kambarius; Storas geras ant kokio 
nors biznio. Namas West Sidėj.

J ASU DĖS 2015 So. Robey St.

PARSIDUODA prie 5706 So. Mor
gan St. 4 flatų namas. Parsiduoda 
tikrai pigiai ir ant lengvų išmokesčių. 
Netoli Parko, geroj apielinkėj. Kaina 
$5,500.00.

' J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.,

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas, po No. 1428 W. 13th Avė., 
Gary, Ind.

Atsišaukite:
PRANAS ANDRIJAUSKAS, 

4324 S. Washtenaw Avė.
Chicago, III.

EXIRA BARGENAS
ant North Side.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyks panedolyj, 
: palių 18, kaip 8 v. v. Ch. Strumilo 
svetainėj. Yra nepaprastai svarbus 
reikalas, todėl visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime. — Valdyba.

LSS. 22 kp. nepaprastas susirinki
mas įvyks utarninke, spalių 19, kaip 
7:30 v. v. Meldažio svetainėj. Kiek
vienas LSS. 22ros kuopos narys šia
me susirinkime privalo dalyvauti — 
būtinai. Turime labai svarbių reika
lų kuliuos atidėlioti nieku budu ne- 
ga’ima. — Valdyba.

PASIRENDAVOJA kam
barys garu šildomas, mau- 
clynė, telefonas. Puikioj vie
toj.

3437 Emerald Avė. 
Phone: Blvd. 6918.

REIKTA širmanų į geležies atmatų 
jardą. Nuolatinis darbas. $40.00 į sa
vaitę.

Atsišaukite:
RELIANCE IRON & STEEL CO., 

2133 S. Sawyer Avė.
Tel.: Lavvndale 5566.

Lietuvių ex-kareivių domei. — Visi 
Chicagos ir apielinkės lietuviai ex-ka- 
reiviai, visos jų kuopos, kuopų valdi
ninkai ir oficierai, taipjau visi kiti 
lietuviai kviečiami susirinkti į masi
ni susirinkimą subatoj. spalių 16, kaip 
7:30 vai. vak. Mark White Sųuare sa
lėj. Halsted ir 29ta gatvė. Svarbu 
kiekvienam lietuviui būti, todėl susi
rinkite kuoskaitlingiausiai. Kviečia

— Lithuanian Ex-Soldiera
Independent Society.

" 1 'j '■< " . ................ i j.1 . i.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKALINGOS merginos prie an- 
darokų siuvimo. Turi būt patyrę siū
ti ant elektros mašinos. Gera mokes
tis. Atsišaukite tuojaus.

L. KASPER, 
14 VVashington St.

Room 604

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.

skersai nuo Crane Co.

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residcncija: 1922 S. Kedzie Avė.

3953 So. Kedzie Avc.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
rAJIEŠKAU savo brolio Stanislovo 

J;:. <’inus. Paeina Kauno rėdybos. 
Tauragės apskričio, Sartininkų vals
čiaus, Vilaičių kaimo. Žigaičių parap. 
Amerikoj gyvena apie šešiolika metų. 
Meldžiu jo paties ar pažįstamų duoti 
žinia ant šito adreso.

PRANCIŠKUS JUŠČIUS.
4501 So. Hermitage Avc., Chicago.

PAJIEŠKAU savo brolio Vinco Dė
me nčio, Kauno vedybos, Joniškio mie
stelio. Gavau laišką iš Lietuvos. Taip
gi turiu labai svarbų reikalą, malo
nėkit atsišaukti arba kas žino, malo
nėsite pranešti kaip greitai galima. 
Busiu labai dėkinga.

ONA BURDULIS, 
1938 So. 49th Ct.

Cicero, III.

MOTINA pajieško savo sunaus Sta
nislovo Merkelio, paeina iš Kuršėnų, 
Šiaulių apskr. Buvo paimtas į Ame
rikos kariuomenę ir nuo to laiko nuo 
jo negirdėt. Motina Lietuvoj labili 
su. i rupi nūs, nes kitas jos sūnūs yra 
paimtas į kariuomenę Lietuvoj. Malo
nėkit jis pats arba kas jį žino pra
nešti ant šito adreso:

JULIA GOTAUTIENĖ 
NORKEVIČIUKĖ

551 W. 14th Place, Chicago, III.

Pradedant nuo Spalio-October ll-tos, 1920, Keis
tučio Paskolos ir Budavojimo Draugijos No. 1, raš- 
tynė persikėle po No. 840 West 33rd Street.

Mokesčiai dėl taupinimo ir paskolų bus priima
mi kas dieną.

Su pagarba,
JOHN P. EVALDAS, Sekr.

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

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus togu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

REIKIA merginų į dirb
tuvę. Mes turime keletą gerų 
vietų į musų core room dėl 
moterų, norinčioms dirbti. 
Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite:
Employment Dept., 

tarpe 1 ir 5 vai. po piet 
INTERNATIONAL 

HARVEST CO, 
Traction Works, 
2600 W. 31 Blvd.

REIKIA moterų į dešrų 
dirbtuve.

VIENNA SAUSAGE
MFG. CO.

1215 So. Halsted St.

REIKIA senos moteries pridaboji- 
mui dviejų vaikučių. Malonės atsi
šaukti ant šio antrašo.

P. BINSKIS, 
4917 W. 24th St.

Cicero, III.

REIKLI DARBINIU K V
VYRŲ

REIKIA paprastų darbininkų 
prie akmenų malimo ant Joliet 
Kelio, S. W. nuo Lyons.

Akmenyčią galima pasiekti 
imant Archer Avė. karą iki 
Summit. Kompanija suteikia 
burdą, 10 vai. darbo diena, 70a 
už valandą.

Atsišaukite:
U. S. CRUSHED STONE CO.

REIKIA širmanų ir 
jardmanų.

ALTON IRON & 
METAL CO., 

2122 So. Loomis St.
REIKIA 2 vyrų rišimui popie- 

rų su elektros presu, ir 1 vyro 
darbui prie žirklių. Turi būt pa
tyrę, 
bas.

Gera alga, nuolatinis dar-

J. ANDELMAN, 
1312 W. 59th St. 

Tel.: Wentw'orth 1835.

PARDAVIMUI duonke- 
pykla, bekernė. Pardavimo 
priežastis — savininkas išei
na į farmą. v

12001 Indiana Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, visokiu tautų apgyven
toj vietoj — daugiausia lietuvių. 
Biznis išdirbtas per penkius me
tus. Parduosiu už pirmą teisin
gą pasiulyjimą. Priežastį par
davimo patirsite’a n t vietos.

*■ IMT f . į
10701 State St. 

Roseland, III.
Pullman 4699.

PARSIDUODA pirmos klesos 
saliunas su didele svetaine, 
Bridgeporto apielinkeje.

Atsišaukite į “Naujienų” ofi
są pažymėdami No. 159.

PARSIDUODA saliunas, rusų 
ir lietuvių apgyventoj vietoj, 
švarus ir pelningas. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1400 So. Union Avė.

ANT PARDAVIMO

Mail Order Biznis, Patentavų Gy
duolių. Biznis yra gerai išdirbtas per 
4 metus, ir nešą gerą pelną. Priežas
tis pardavimo dažinosite atsišaukią. 
Biznis randasi vidur-miestyje. Ren
čia pigi. Gera proga jaunam vaiki
nui pasidaryti sau gerą gyvenimą.

Atsišaukit į “Naujienų” Ofisą No. 
158 tiktai laišku.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. Biz
nis geras. Pardavimo priežastis 
— pirkau kitą biznį. Parduosiu 
pigiai.

1737 So. Union Avė.

PARSIDUODA didelė mėsos krau
tuvė ir grosernė. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo arba kito
kios nuosavybės. Atsišaukite pas sa
vininką, po No.

2009 So. Halsted St.
Chicago, III.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda 
buvo
$75.00, indų, 
lio Victrola, 
$225 už $50, 
to špilka,
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

visus
susi-
seto

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

kaurų lovų, taipgi dide- 
uŽ kurį buvo užmokėta 
sU rekordais ir deiman-

Atcikit tuojaus, galite

PARSIDUODA penkių kam
barių rakandai, už labai pigią 
kainą.

3418 S. VVallace St. 
Ant antrų lubų

PARSIDUODA dženivaino skuros 
seklyčios setas, velour valgomojo 
kambario setas, gyvenamojo kamba
rio setas, 2 rugsai, miegamojo kam
bario setas, misinginė lova, šifonei- 
rius, viktrola, Kimball pianas. Par
duosime ant syk visus arba atskirai. 
Turi būt parduota šią savaitę.

1511 So. Kedzie Avė.
Ist Apt.

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai (furniture). Mažai var
toti, kaip nauji. Atsišaukite:
MRS. JULIA PETRULIENĖ, 

907 W. 20th St.
Pirmos lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai; pirkėjęs gali rendavoti tuos pa
čius kambarius. Priežastis pardavi
mo, iėvažiuoju į Michigan. Atdara 
vakarais.

2706 S. Emerald Avc. 
2nd floor

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS.
Mes turime didelį išpardavimą ra

kandų (fumjture), gramofonų; vyriš
kų ir moteriškų siutų ir overkautų ir 
kitų visokių dalykų — daug pigiau, 
kaip kitur.

Mes parduodame rakandus (fumi- 
ture) ant lengvų išmokėjimų. Aš ve
liju visiems lietuviams kad atsidary- 
tumėt Charge Account pas L. Klein. 
Tas Charge Account yra geras, kaip 
pinigai. Perki per mėnesį, o gale mė
nesio užsimoki.

Klauskit lietuvio pardavėjo, Juliaus 
Namon po No. 10, prie L. KLEIN.

14th and Halsted Sts.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA žieminis, dai- ^mSnamukat t’a°al e“X 

lūs pečius, nelabai naujos mados tra ir visi kiti įtaisymai. Viskas ap- 
labai dnilim kamebis ir 6 moksta- įmokti $500.00, likusius kaip seras, lanai aanus Karpevas ir 0 Atsišaukite tuojaus, nes tai

kičininiai krėslai. yra bargenas. Matykite George Tatro
3604 Lowe Avė. Ke<^zie Ave<

PARSIDUODA lotas labai geroj 
PARSIDUODA bučernė Ir grosernė! vietoj ant 69th St., netoli Westerr 

• ‘ Avė. Parduodu už cash arba ant
par-

visokių tautų apgyventoj vietoj. Biz-1 
nis išdirbtas per daugelį metų. Prie- lengvų išmokesčių. Priežastis 

vietos, davimo, važiuoju į Lietuvą.
KAROL LABINĄS, 

3348 So. Morgan St., 
Chicago, III.

'žastį pardavimo patirsite ant 
AtiHšaLuldte:

938 W. 119th St.
Wwt Pullman, III.

Parsiduoda puikus namai puikiau
sioj apielinkėj, netoli Logan Sųuare. 
Naujas mūrinis namas pastatytas pa
gal naujausios ir puikiausios mados 2 
flatai 5 ir 6 kambarius: gasas, elek
tra ir maudynės, garu apšildomas, ce
mento skiepas ir vėliausios mados sto- 

; gas ir pastogės. Dideli mūriniai por
cini, puikus apsodintas lotas, didumo 
32X125 pėdos. Kainuoja $12,000.00, 
parsiduoda už $9,300, 4829 Nevada St.

No. 2 Naujas mūrinis namas 2 pui
kus flatai 5 ir 6 kambarius, gasas, 
elektra ir maudynes. Garu apšildo- ma.«, comcnto skiepas ir dideli mūri
niai porčiai, garages, lotas 31X125 pč- 
das. Kaina $9,300, 2719 Canton St.

No. 3 Naujas mūrinis Bungalovv, 
puikus, 6 kambariai, gasas, elektra ir 
maudynės, garu apšildomas, cemento 
skiepas ir pastogė, Garages ir du lo
tai, kaina $3,200.00.

No. 5 Kampinis plytų namas, labfii 
geroj biznio vietoj, 2 augštų, 3 fla
tai ir storas, visos vigados.

No. 6 Puikus plytų namas ant 
South Hamlin Avė., 2 puikus flatai 
7-7 kambariai, visos vigados.

Turiu ir daugiau ko visokių didelių 
ir mažų namų ir tuos visus namus mai 
nysiu ant lotų arba geros farmos. 
Kam tokie namai yra reikalingi, ma
lonėkit kreiptis tuojaus, nes į trum
pą laiką turi būti parduoti.

Apie išlygas pasimatykite su
JOHN A. WALULIS 

1649 N. Girard St.
Tarp North Avė. ir Wabansia Avė. 

top floor

PARSIDUODA 7 kambarių namas. 
Naujausios mados visais atžvilgiais: 

j karšto vandens šiluma; 834 W. 52nd 
St.; savininkas ten gyvena: išvažiuo- 

I ja ant farmos: pigiai parsiduoda: 
1 $4,450: $1,000 įmokėti, likusią dalį 
kaipo rendomis.

CHARLES DETR1CK, 
City State Bank Bldg., 
So. Halsted & 5Ist St.

PARSIDUODA, pigiai 3 kambarių 
namukas arba mainysiu ant loto arba 
automobilio. Greitai turi būti par
duotas. Atsišaukite:

J. VASILIAUSKAS,
157 gatvės ir Paulina Avė.

Harvey, III.

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

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

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

Chicago, III.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.y MAKER KRAUS,

1924 W. Chicago Avenne 
Atdara vakarais. Utaminkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

Mainyk Lotus.
Jeigu turi lotą, kuris neneša jokios 

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

A. LEBECK1,
3261 So. Halsted St.. Chicago, III.

PARSIDUODA 69 akelių farma 30 
mylių nuo Chicagos, parduosiu už pu
sę kainos. Žemė išdirbta — tuoj ga
li sėti javus. Dirbtuvėje tiek neuž
dirbsi į 4 metus, kiek ant šios farmos 
uždirbsi į metą laiko.

Norintieji pirkti šią farmą pasisku
binkite, nes greitai bus parduota. Vė
liau gailėsitės. Todėl, negalėdami at
važiuoti ypatiškai, parašykit laišką. 
Kam paranku telefonuokit rytmečiais 
nuo 6 iki 7 vai., nedėlioj nuo 6 iki 9 
valandai. O kad ir neras mane na- 
miej, tai savo telefono numerį palik
sit, o aš pašauksiu. Atsišaukite:

JOSEPH ROZENSKI, 
633 Oakvvood Blvd., 

Chicago, III.
Tel.: Oakland 658.

PARSIDUODA namas; iš priešais 
krautuvė, užpakalyj gyvenimui kam
bariai su gasu, maudynėmis, elektrų 
ir garadžium <iel dviejų karų. Kaina 
$2,900.00. Atsišaukite:

2443 W. 71 st St.
Tel.: Stewart 461.

PARSIDUODA 76 akeriai Illinois 
•farma, 50 mylių nuo Chicagos. Pui
kiausioj pienininkystės srityj. Gera 
žemė ir namai-budinkai. $2,000.00 cash 
ir 10 metų išmokėjimui likusius. Kai
na $11,000.00 jei bus parduota šiame 
mėnesyj.

T. J. MURPIIY, 
6317 So. Peoria St. 

Tel.: Normai 8299.

DIDELIS BARGENAS
2 augštų plytų 4—4 kambarių fla- 

;as. Taipgi 2 augštų medinis 4—4 
cambarių. Gasas, toilctas, rendos ne
ša $85.00. Viskas parsiduoda už $7,- 
500.00.

33-Čia gatvė, netoli Aubum Avė.
Atsišaukite: 3346 S. Halsted St.

PARSIDUODA namas: 5 kam
bariai žemai ir 3 augštai. 
žuolinio aptaisymo. Lotas 
135. Atsišaukite:

1116 W. 105th St.

60X

PARSIDUODA farma 5 mylios nuo 
tenosha, Wisc. Tinka sugar beets, ko
pūstų ir pienininkystei. Dideli bar- 
nės ir šilo, viskas apdirbta. Parduosiu 
po $160.00 už akerį.. Rašyk,

F. C. JENSEN, 
4328 Kiml^Jl Avė.

Tol.: Montieello 8152

MA5TER
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IBSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokint- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai iapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTft
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 323, 74 W. Washington St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais ųuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.


