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True translation filed with the post-master at Chicago, 111., Oct. 23, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Vien Tautų Lyga ris Vil
niaus klausimą

BENDRUOMENĖ IR GELEŽINKELIAI

Žydai bėga iš Kauno

Bijosi lenkų užpuolimo ant Kauno
Lenkai vis dar nepaliauja skleidę 

melus apie Lietuvą
Tauty lyga spręs 

apie Vilnių.
Franclja pa’ieka Vilniaus klau- * 

simų nuspręsti tautų lygai.

PARYŽIl S, spalių 22- Fran- 
cijos užrubežinių reikalų minis
terija šiandie paskelbė, kad 
išrišimas Vilniaus incidento ta

kad Francija daugiau neatsaki
nės į Lenkijos notų, pasiųsta1 
bene’1 ai Francijai ir Anglijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 23, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai buk artinasi 
prie Kauno.

Į lų, kad ta žinia buvo įkvėpta 
valstybės depai: tamento ir prie 
jos buvo pridurtas sekamas sa
kinis: “Laikanties savo politi
kos priešini mos išdalinimui Ru 
sijos. Jungi. Valstijos atsisakė 
pripažinti tokias respublikas, 
kaip Lietuva, kurios susidarė iš 
senosios Rusijos”.

Dabar departamentas prisi
pažįsta. kad jo kopijoj sutarties 
nėra tokio skirsnio, kokį pada
vė, kaipo autentišką dalyką, ka
pitalistinė presą apie atidari- 
mą Lietuvos teritorijos sovietų 
kareiviams.

Nusigandę žydai bėga iš Lietu
vos į Vokietijų.

Tme translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Amerikos laivai 
Juodose jurose.

Anglijos angliaka 
siu streikas

Abi pusės laikosi 
tvirtai.

Bet tikimasi, kad užuojautos 
streikas bus atidėtas iki sere- 
dos. Valdžia susirupinusi, bet 

nenori nusileisti.

LONDONAS

nančios žinios, visas pasaulis su 
didele atida seka Anglijos an-

valdžia ir kasyklų savininkais 
Bušai

siams
Bet 

padėtyj permainų nėra. 
George dar

kasia ms. Todėl ir manoma, kad 
i*r užuojatiios streikas bus ati
dėtas iki tai dienai, kad veikus 
išvien su darbininkų kongresu.

Pietinės Valijos anglialkasiai 
prisiuntė reikalavimą, kad bu
tų ištraukti iš kasyklų pumpuo 
lojai ir visi kiti darbininkai, ku
rie buvo palikti kasyklose jų 
prižiūrėjimui. Jei tie darbiniu 
kai butų atšaukti, daugelį ka
syklų užlietų vanduo.

šiandie, kabinetas laikė posė
dį ii4 tarėsi apie streiką, bet nie
ko nenutarė. Valdžia matomai 
tikisi, kad ateis kokia nors ne
permatoma proga susitaikyti 

' pirm negu prasidės užuojautos 
•streikas, kuriame dalyvautų 
nemažiau kaip 2,500,000 darbi
ninkų, neskaitant tų, kurie ne
teks laikinai darini užsidarius 
dirbtuvėms ir apsistojus trans- 
porlacijai.

Bonar Law atstovų bute pri
pažino, kad valdžia labai susi
rupinusi ir kad padėtis yra la
bai rusti.

paskelbti
nebus iki Italijos komunistp 

“vienijimas” 
darbininkų.

LONDONAS, spalių 22. — Iš 
Kauno pranešama, kad žydai iš Į 
Kauno ir apielinkinių v 
diliame 
t i jų 
apie

Siunčiama 11 Amerikos karinių 
laivų prieš bolševikus.

,ietų di-1 KONSTANTINOPOLIS, spa-
8 skaičiuje bėga į Vokie-' . . ... _ >
Bėgštų pagimdė žinios 

irtinimąsi lenkų kareivių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 23, 
as reųuired by the act of Oct. 6,

Lenkai meluoja 
apie lietuvius.

1920
1917

Skelbia, kad buk lietuviai išžu- 
dę, 2,000 lenkų Vilniuje Lietu

vos Atstovybė atremia tuos 
melus.

. Trįs bolševikų kanuo- 
liniai laivai veikia Juodose ju
rose iš jų bazos Novorosysiko.

Jie lydi nedidelius laivelius j 
Trebizondą; ten jie apmaino 
amuniciją ant Turkijos nacio- 

. nalistų miltų.
Taipgi yni žinoma, kad dvi 

bolševikų submarinos yra Niko 
• lajevo apidlinkėje. Anglų lai
vai jas ir kitus bolševikų lai
vus gaudo.

Vienuolika Jungt. Valstijų

I i tuos vandenis, bet sakoma, 
kad jų instrukcijos yra tokios, 

j jog jie negalės kliudyti bolše- 
! vikų kariniams \ laivams, jei

LAURENCE TODD
[Federuotosios Presos koresp.]

\VASHINGTON, spalių :
—-“Nedoras išmislas” — taip 

pavadino čionaitinė Lietuvos 
legacija buvusio Lenkijos pre
mjero Paderewskio tvirtinimų, 
kad 2,000 moterų ir vaikų liko 
išskersta Vilniuje lietuviams į- 
ėjus į miestų, kada jį atidavė 
lietuviams Rusijos sovietų ka
reiviai rugpjūčio mėn. Legaci
ja sako, kąd ne vienos gyvas
tis nepražudyta po to kaip lie
tuviai atgavo savo sostinę.

“Buvusio premiero Paderews 
kio pareiškimas yra tyčiomis iš 
kraipytas ir labai nedoras”, sa- * 
ko Lietuvos Atstovybė.

“Diplomatiniai pasiuntiniai 
didžiumos talkininkų šidių, į- 
skaitant ir Jungtines Valstijas, 
lydėjo lietuvių spėkas įeinant į 
miestų ir jeigu butų buvusi ko
kia nors betvarke, tų faktų jie 
butų tuojaus pranešę savo vai- VUIb 
džioms. Yra aiškiai negalimu j John Reed, kuris nesenai pasi- 
dalyku, kad galėtų įvykti po ‘ niirg nuo tyfo, lavonas bus lai- 
talkininkų atstovų akimis iš- komas darbininkų name Mask- 
skerdimas 2,(X)0 žmonių ir kad voje per visų savaitę. Garbės 
pasaulis bėgyje kelių dienų ne- sargyba, susidedanti iš 14 rau- 
atsižinotų apie tų faktą”.

Toliau tapo prirodyta, kad j prie karsto.

statymus.
Admirolas McCilly sugrįžo į 

Sevasopolį ir iš ten seka tų lai-

Meksikos streikai plėtojasi.

MEXICO CITY, spalių 22.
Visas judėjimas Venį Cruz uos
te apsistojo delei streiko juri
ninkų ijr dokų darbininkų. Laik
raščiai sako, kad tie nesutiki
mai gali privesti prie visuotino 
streiko visoje šalyje.

Iškilmingos laidotuvės dėl Reed.

LONDON, spalių 22. — Dai
ly Herald gavo žinių iš Mask
vos, kad Amerikos rašytojo

donarmiečių, visų laiką stovės 
. Laidotuvės įvyks 

valstybės departamentas dabar spalių 24 d. švenčiausioj vietoj 
užginčija išsiuntinėtoms iš čia I Rusijoj — prie šiaurines Krem- 
rugs. 2 8d. presos žinioms, ku- lino sienos su didele demonstra 
rios padavė skirsnį neva iš Lie- ei ja.
tuvos-Rusijos taikos sutarties,

kuris duoda teisękrusams gabenikyti nedėlioj, kad visi Maskvo: 
ti per Lietuvą savo kareivius 
užpuolimui ant lenkų. Yra ženk

Valdžia nutarė laidotuves lai

darbininkai jose galėtų dalyvau 
ti.

Geležinkeliai, išgaudami vis naujus gabenimo kainų pakėlimus, leidžia bendruomenę per “volus”, 
kad išsunkus iš jos kuodaugiausia sau pelno.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Skandinavija reikalau
ja nusiginklavimo.

Padavė tų reikalavimų tautų ly
gai. Skaitoma smugiu Anglijai 

ir Francijai.

BRUSSELS, spalių 21. — 
Skandinavijos šaljs šiandie svie-

Internacionalinio teismo pro
jektas iššaukė Skandinavijos 
šalių kritiką. Kaip išrodo, Nor
vegija ir Danija yra susitaru
sios remti niekučius priedus 
prie tautų lygos santarvės, ka
da lyga susirinks Genevoje, 
Svarstys Palestinos mandatą.

LONDONAS, spalių 22. — 
Atsakymas į klausimų atstovų 
bute, iždo kancleris Cbamber- 
lain, varde Lloyd George, pa
reiškė, kad tautų lyga netoli- 

prades svarstyti
Palestinos mandatų.

Jis sakė, kad Anglijos valdžia

Švedijos ministerija 
rezignavo.

STOCKHOLM, spalių 22.
Švedijos kabinetas, vadovauja
mas socialistų vado Hjalmar 
Branting ir susidedantis iš vie
nų sociallistų, šiandie rezigna
vo.

kada jos pareikalavo, kad bu
tų dabar padaryta žingsnių nu- moj ateityj 
siginklavimui visų šalių.

Reikalavimas yra formoje no
tos, pasirašytos Švedijos, Nor- pranešė lygai ir talkininkams, 
vegijos ir Danijos, reikalaujan-j jog jį mano įvykdinti Balfour
čios, kad lyga išpildytų savo 
priedermes linkui nusiginklavi
mo.

Nota yba skaitoma smitgiu 
Anglijai ir Francijai, kadangi 
centralinių valstybių nusigink
lavimas yra aprūpintas taikos

pareiškimų žydams apie Pales
tinų. Palestinos rubežiai esą 
dar nėra nustatyti.

Brantingo kabinetas buvo 
sudarytas kovo 10 d. ir reor
ganizuotas birželio 1 d. —is už
ėmė vietą premiero Eder kabi
neto. Socialistai buvo sudarę 
ministeriją todėl, kad jokia ki
ta ministerija (negalėjo išsilai
kyti, nes nė viena partija netu
ri reikiamos didžiumos parla
mente.

nepriklauso lygoje.
Taryba atidavė nusiginklavi-1 

mo notą laivyno ir karinei ko- Į 
misijai, kiuri raportuos ryto 

apie naudojimą kare troškinau 
čių gasų.
Svarsto nusiginklavimų slapta

me posėdyje.
BBFSSELS, spalių 22. — 

Tautų lygos tarybos mariai šian
die posėdyje svarstė organizavi
mą internacionalinio teisingu
mo teismo ir visuotiną nusigink 
lavimą.

Narių nuomones tapo iš
reikštos grynai pri vadintinose 
pasi ta ^rimuose. Net konfiden
cialiai sekretoriai buvo paša
linti iš posėdžių.

Nariai tikisi nuveikti nieku- 
riuos keblumus tuose klausi
muose pirm parengimo genera
linio raporto, kuris bus paduo
tas tautų lygos susirinkimui Ge
nevoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 23, 1920 

■ as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Neleidžia pervažiuoti.

STOCKHOLM, spalių 22.
Švedijos valdžia šiandie atsisa
kė leisti Zinovjevui, vienam iš 
Rusijos komunistų delegatų į 
Vokietijos nepriklausomųjų so
cialistų konvencijų Hallej, grįž
tant į Rusija pervažiuoti per 
Š ved i jų.

PINIGU KURSAS.
Vakar, spalių 22 d. užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras .................... $3.44
Austrijos 100 kronų ............... $0.35

Belgijos, už $1 ........... frankų 14.60
Danų 100 kronų ................... $13.95

Finų 100 markių .................... $2.50
Franci jos, už $1 ....... frankų 15.42
Italijos, už $1 ............... lirų 26.60
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.50
I^enkų 100 markių ............... $0.40
Olandų 100 guldenų ............ $30.60
Norvegų 100 kronų ............ $13.70
Šveicarų 100 frankų ........... $6.33
švedų 100 kronų .................... $19.60

Vokiečių 100 markių ............ $1.50

Ui . k ..’ .■

Estoniją valdo 
darbo partija.

RYGA, spalių 22. — Naujasis 
Eslonijos ministeriųįi kabinetas 
susideda vien iš Darbo partijos 
natrių. Piip yra premieru, ir ka
ro ministeriu.

Amerikos Raudonasai 
Kryžius.

NEW YOBKAS. — Amerikos 
Raudonasai Kryčius ruošiasi I 

darbui prirašinėti sau narių.1 
Tam bus pašvęsos dvi savaitės, 
nuo lapkričio 11 iki 30 dienai. 
Darbas prirašinėjimo

net išleido specialį mani- 
•kuciame linki angliaka- 
greitai laimėti kavą.
pačioj Anglijoj streiko

Lloyd
nieko neatsakė į 
ų ir transporto 

transporto darbininkų ultima
tumą, g< ųsinanatį 

streiką nedėlioj, jei
to laiko susitaikinta su anglia
kasiais, ar pradėta tarybos.

Valdžia dar nepadarė jokio 
žingsnio pradėjimui tarybų, 
nors tūli parlamento nariai ir 
bandė užvesti f o malęs tarybas 
su angliakasiais, bei jos neda
vė jokių pasekmių. Angliaka
siai tvirtai laikosi savo reika
lavimų pakelti algą ir nupi
ginti anglių kainą, valdžia irgi 
griežtai atsisako tuos reikalavi
mus išpildyti. Valdžia vienok 
davė suprasti, kad ji labai no
rėtų pradėti tarybas su anglia
kasiais ir gal darytų nusileidi
mų, bet ji no i taip padaryti, 
kad neišrodytų, jog ji pralaimė
jo, lodei ji ir nenori išpildyti vi
su angliakasių reikalavimų.

Ryto geleži nik e liečiu L 
masis komitetas laikys savo su
sirinkimą, į kurį tapo pakviesti 
ir angliakasių komitetas. Tiki
masi, kad tame susirinkime bus 
aptarti svarbus reikalai.

Tumsporto darbininkai, 'kurie 
jau nutarė prisidėti prie strei
ko, dabar svarsto klausimų į- 
galiojimo niekurių unijų išda
linti maistą. Jie sako, kad “sa
vanoriai” pristatinėtojai iš vi
durinės klesos ir “baltgvardic-1 
čiai” y a pavojingesni ir už ka- ^ha^džius savo spėkų tie 
reivius, todėl nenorima jiems k()munistai bandys skelbti strei- 
leisti veikti, bet įgalioti nieku-1 ,1( paisydami ar Socialistų
rias unijas, kurios ir rūpintųsi l)<.nl,Ja į’’ unijos jiems pritaria 
laike streiko aprūpinti miestų J1 Dio jie stengsis suskal- 
gyventojus maistu. U un’^a;s ” *l,° padarys

Geležinkeliečių ir transporto Italijoje darbininkai
darbininkų streikas bus atidė- Jne^a(4 streikų daugiau nebega- 
las iki semtos. Mat tų dienų 1 !fs. Ia!!nčti Tai J“’!’ ^unmistai 
parlamentinis komitetas šau- Į. uen|ia darbininkus ir rengia 
kia susirinkti visų unijų virši- ^llos revoliucijai .
įlinkus pasitarimui kaip pagel
bėti streikuojantiems ain^lia-

Skaldo Socialistų partijų ir 
dengsis j nieką neatsižvelgdami 
skelbti streikus, kelti “revoliu

cijų”.

in MAS, spalių 21. — Komu
nistiniai (‘lementai Socialistų 
partijoje nusitarė atsimesti ir 
suorganizuoi savo partijų. Tos 
savo pa- t įjos pirmą konferenci
ją šaukia Imola mieste netoli
moj ateityj. Mat komunistai 
pralaimėjo nesenai įvykusioje 
partijos konvencijoje, o b(‘ to 
Florencijos Socialistų* partija 
atsisakė griebtis tiesiogino vei- 

pildo- khno ir paskelbi generalinį srei 
ką už paliuosavimąi areštuotų 
Milane anarchistų.

Tarp pasirašiusiųjų šaukėju 
naujos par tijos . konferencijos 
yra Bombachi, Serrati Darago- 
na ir kiti. Jie, pareiškia, kad 
socialdemokratai negalį trukdy 
t i jų darbo prisirengimo prie 
• evoliucijos Italijoje ir kad jie 
yra nusisprendę tą revoliucijų 
(žinoma, komunistinę) įvykdin

SKAITYKIT IR PLATINKI?

Pranešimas Draugijoms
Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos komitetas 

nutarė prisidėti prie bendrosios Chicagos Lietuvių De
monstracijos, kuri yra rengiama spalių 31 d.

Komiteto atstovas, kartu su socialistų atstovais, ta
rėsi su Demonstracijos rengėjais dėl sųlygų, kuriomis ga
lėtų darbininkiškos draugijos dalyvauti joje. Tapo nu
statyta šios sųlygos:

1) Kad socialistų ir darbininkų organizacijoms bus 
duota teisė pastatyt savo kalbėtojų;

2) Kad turinys bendrosios rezoliucijos, kuri bus pa-
1IUV IClijzIVl IV 1U A* 11X1 • 1 X •• • • 1 • • . • v a
Darbas prirašinėjimo narių sulyta masiniam susirinkimui, nebus priešingas darbi- 

Am. Haial. Kryžiui bus vedamas ninkų^ principams, 
visose Jungtinėse Valstijose, 1 
visuose miestuose ir miesteliuo 
se. Natriu patampa kiekvienas, 
užsimokėjęs Raudonajam Kry
žiui 1 dolerį melams. Šiais me-( 
tais Raud. Kryžius norėdamas tos Demonstracijos 
gauti daugiau narių, žada skirs- ™“A *
lyti juos pagal tautas, o tam 
reikalui bus organizuojami at- ! 
skirų tautų komitetai. į

Matydami iš rengėjų pusės tikrų norų pritraukti prie 
Demonstracijos visus lietuvius, kuriems rupi Lietuvos 
laisvė, idant tuo budu padarius kiek galint įspūdingesnį 
protestų prieš Lenkų imperialistus, mes šiuo raginame 
Lietuvių draugijas Chicagoje ir apielinkėse ruoštis prie

Platesnis paaiškinimas bus paskelbtas vėliaus. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ 

TARYBOS KOMITETAS.

i«l., ..■.lik.ifcHūL . ,..;.... ŪA^-l .
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Iš Įvairių Sričių.
Želvių auginimas Amerikoj, 

■—Amerika — tai didelis kraš
tas, turįs visokio klimato, todėl 
čia galima rasti tinkamo klima
to visokiems iš kitur atgaben
tiems sutvėrimams. Ir Ameri
ka kitur išmėgintų auginti su
tvėrimų nesigaili pas save au
ginti. Amerikoj, kaip ir Rusi
joj, yra žemčiuginių moliuskų, 
kuriuos čia mėginama auginti. 
Rusijoj betgi tokius j>elno duo
dančius sutvėrimus, kur jie bu
vo upėse, vien naikino, o augi
nimu nieks neužsiėmė, nors 
parsigabenti jų iš kitų upių ir 
vaisinti buvo visai nesunku, 
šiek tiek prie to darbo prisidė
jus.

Amerikoj, Kalifornijoj pa
prastas farmerys griebėsi žel
vių auginimo, ir tai su dideliu 
pelnu. Iš pradžių vien reikėją 
darbo ir pinigo pridėti, o da' 
bar augintojai iš mažo žemės 
ploto turi sau gražaus pelno. 
Dabar ten želvių auginimu už
siima visas valsčius, tarp kurių 
daug yra vokiečių. Augina jie 
kitur retai jau berandamas, be
veik išnykusias želves, ii; augin
tojams gerai už jas moka. Ir 
Amerikos valdžia jau nuo 20 
metų mėgina jas auginti; įkū
rusi tam tikrų farmą pavedė jų

akro žuvių auginimo prūdų. 
Pataitė per metus atgabena po 
15 vaikų. Išsiperėję tuoj kasa 
sau dumble ar smėly olas, ku
riose išbūva iki pavasario nieko 
neėsdami, bet augykloj duoda 
minkštus misterius. Jaunutėms 
želvoms reikia 6- 7 metų iki 
pilno jų subrendimo. Pataites 
parduoda po 50-60 dolerių tu
zinų, o patinai retai atgabena 
augintojui pelno daugiau kaip 
1 — ll/j <!<>L už vienų. Suaugusios 
želvės, lygiai patinai kaip ir pa
taitės, gauna kas diena, po dvi 
unciji kapotos žuvies; lauke, 
taigi laisvai gyvenančios jos 
ėda viskų. — šernas.

ktai sužeidžiama; kas viena dir
bama diena penki angliakasiai 
užmušama!

Per penkerius prieš karų me
tus Anglijos kasyklų savinin-

kai “uždirbo”, 150 milijonų do-

nūs dolerių daugiau negu sie
kia jų Įdėtas visas kapitalas.

Bet Jungtinėse Valstijose, pa

DIDELIS METINIS

Įvairumai.
Kasyklų pelnas Ir nuostolis.

Jeigu vsius tuos darbinin
kus, kiek jų per vienus metus 
užmuša ir sužeidžia Anglijos 
anglių kasyklose, sustatytom 
procesijon jm) du greta ir jardo 
atokume vienas paskui kitų, tai 
pasidarytų procesija 41 mylių 
ilgumo ir su vienu lavonu kas 
70 jardų.

Anglijos kasyklose kas trys 
minutės vienas darbininkas sun

sak p. McAdoo, kasyklų savinin- ir daugiau nuošimčių, invis dar nelaimių, taigi užmušimų ir su
kai padarė ne po šimtų nuošim- nepatenkinti, vis daugiau nori, žeidimų darbininkų atsitinka 
Čių, bet po penkis tūkstančius O Amerikos anglių kasyklose dar daugiau negu Anglijoje.

specialistui Duncanui. Dabar 
toj farmoj kas metai jis augi
na po 30,000 Terrapin želvių. 
Ta farma užima plotų vos 2M»

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

SU DOVANOMS
— Rengia, — 

DRAUGIJA ŠV. ROKO
Subatoje, Spalio-Oct. 23, 1920

M. Meldažio Svet., 2244 W. 23rd PI.
Pradžia G vai. vakare. ĮŽANOA 35c ypatai.

Serijų tikietai geri įžangai.
Šiuoini kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti į viršmi- 

nčtą vakarų, kur turėsite progos smagiai pasilinksminti ir linksmai 
laikų praleisti, o taipgi prie progos dar gal kas gausite ir dovanas, 
$10.00 AUKSU.

Todėl, gerbiamieji, nepamirškite atsilankyti į vi riminė tų vaka
rų, o mes iš savo pusės stengsimės kiek galėdami svečius užganėdinti.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti, KOMITETAS.

Pradžia 6:30 valandą vakare.

Koncertas ir Balius!
NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIO.

Naudai Viešam Knygynui. 
NEDĖLIOJĘ, SPALIO 31, 1920 

Schoenhoffen Svetainėj
N. Ashland Avė. ir kampas Milwauke Avė.

__ ___________ Tikietas 60c
Šis koncertas yra rengiamas sujungtų spėkų, astuonių progresyvių drau

gijų, kurios palaiko Viešą Knygyną. Tokie koncertai yra rengiami vieną 
kartą metuose. Kurie yra buvę tokiuose koncertuose žino, kokios spėkos iš
pildo programą. Bet šįmet bus dar turtingesnis programas, nes dalyvaus 
naujų spėkų, kurias pirmą kartą chieagiečiai turės progą pamatyt. Taigi, 
kurie myli koncertus, tikriname, kad bus užganėdinti. Taipgi šokėjai bus 
užganėdinti, nes po programui galės šokti iki vidurnakčio griežiant J. Grušo 
orkestrai. K Kviečia rengimo KOMITETAS.

Turiu už Garbę V?SUO>IENEI
Kad

SIMANO DAUKANTO JAUNUOMENĖS KLIUBAS

Rengia PUIKŲ BALIŲ
Ned. 24 Spalio-October 1920

MILDOS SVETAINĖJE 
3138 South Halsted Street. 

Pradžia 6 vai. vakare.
Todėl, meldžiu visuomenę atsilankyti kuoskaitlingiausiai, nes 

bus duodamos DOVANOS tiems, kurie yra išbuvę kliube 10 me
tų ir nėra sirgę .
Inžanga 35c. ypatai. Karės tax’ų nebus.

Teatras ir Balius! 1
Rengia

LIETUVIŲ GIESMININKŲ DRAMATIŠKA DRAUGIJA
Nedėlioję, 24 dienų Spalio-October, 1920 m.

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-44 West 23 Place.
Pradžia 6 vai. vakare. Durys atsidarys 5 vai.

Taigi meldžiame visus, senus ir jaunus kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
ant musų iškilmingo vakaro, nes pamatysite puikinsią Teatrą, kokio chiea
giečiai mažai dar yra matę. Taipgi išgirsite puikiausių kvartetų, duetų, mo
nologų ir deklamacijų. Užbaiga su šokiais ir rožėmis.

Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

“VALKATA”
J. J. Zolpo keturių veiksmų dramą, vaidins 

lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis

Nedėlioję, Spalio-Oct. 24 d., 1920
Chas. Strumil svet., 158 E. 107th St. ir Indiana Av.

Pradžia lygiai 6 vai. vakare. Inžanga 50c. ir 75c ypatai
Po programui šokiai.

Režisierius M. Dundulienė. Kviečia KOMITEAS....

Br. Vargšo 3jų veiksmų dramą vaidins visiems gerai žinomas 
DRAMATIŠKAS RATELIS.

Ned. 24 Spalio, 1920 m.,.
Związek Polek Svetainėje jL

1315 N. Ashland Avė.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga $1.00, 75c, ir 35c.

X Rengia

Liet Kriaučių Kl. Sav. Pas
Po perstatymo bus šokiai su Omaro Paštu ir praisais iki vėlybai nakčiai.

Kadangi veikalas atvaizdina tikrą Lietuvos gyvenimo vaizdelį, todėl visiems 
patartina yra atsilankyti ir pamatyti. 

i I

PROGRAMŲ DALYVAUJANČIOS YPATOS:
Nikodemas, apie 45 metų amžiaus, .........................................  V. PACKAUSKAS
Elzbieta, jo pati ...................................................   V. NAVICKAITE
Rožė, jų duktė ..... .7............................     M. PETRAIČIUTĖ
Rapolas, jų vaikas ................................................................................ J. BAGDONAS
Jokūbas, jų vaikas ................................................................................ J. EĮURAGAS
Pilypas, jų bernas ........................................................................  F. ŠIURVINSKAS
Rokas, jų kaimynas, apie 50 metų amž................................................  J. ČEPONIS
Marcijona, jo pati ......   F. S. KEMEŽIENS
Julius, jų sūnūs, ..................................................................... J. AUGUSTINAVIČIA
Augustas, prūsas, verteivis ..................................................................... F. MICKUS
Dešimtininkas, ............................................................................................ A. KEMEŽA

(atsitikimas kaime). Rėži šeriu s J. SANKUNAS.
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“BIRUTES” KONCERTAS
Ned, Spalio 24

Pradžia 8 vai. vakare

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

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

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. Staniuliutė s;*.™™O. Rudauskaitė žinomos duetistes
P. Stogis, baso;
Choras ir kiti.

Po Koncertui ŠOKIAI.
Visus kviečia atsilankyti “BIRUTĖ”.

T

Lenkai Išsižiojo Praryti LietuvaA

AR LEISIME SOTINTIS MUSŲ KUNU?
Jei ne, tai pakelkime Balsą, kad girdėtų visas pasaulis

Musų Broliai Miršta už Tėvynę!

aukiasl Pagalbos!
» Buvusieji Amerikos Armijos Kareiviai Ypač Pageidaujami Uniformose.

ietuva

Ciceriečiai ir apielinkių Lietuviai. Visi eikime pagelbon Lietuvai pakeldami savo baką 
skaitlingu išėjimu j demonstracijas su Lietuvos ir Amerikos vėliavomis ant gaviu, o paskui į 
Šv. Antano parap. kiemą, W. 15 Street ir 50 Avė. Cicero, III., 2 vai. po pietų, Nedėlioj, Oct. 
24, 1920, kur bus skaitytoj telegramos iš Lietuvos. Bus.žymus kalbėtojai lietuvių ir anglų 
kalbose. Bus išneštos tinkamos rezoliucijos ir protestai prieš begėdžius imperialistus lenkus.

_ Šis musų žingsnis, tai tikrai bus balsas į visą pasaulį. Todėl Lietuviai ir Lietuvaitės, 
stokime Tėvynei Lietuvai visi kas tik gyvastį talką! Padėkime barnius, smagumus, balius ir 
žaislus į šalį. Padėkime ir partijas į šalį, o bukite Lietuviai — Lietuviai visi.

Ši milžiniška Demonstracija (paroda) prasidės ant 15-tos gatvės ir 49-to Ct., 2 vai. po pietų.

Nedėlioję, 24 Spalio=October, 1920
Laike šios demonstracijos bus renkamos aukos Liet. Raud. Kryžiui, kad aprišti nors žaizdas 

musų brolių, kurie lieja kraują už musų Tėvynės liuosybę. šios dienos musų patri j etiškumas 
ir musų gausios aukos tik pergalės lenkišką slibiną.

į \ i ' j S
/t

Kviečiami atvažiuoti su automobiliais. Visus kviečia RENGIMŲ KOMISIJA.
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Ateik ir gauk daug štampų setų vel
tui, kiek tik nori. — Nereikalauja
me kad ką pirktum.

pasiūlymas tikrai reiškia, kad mes

S
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Į šis
I išdalinsime tūkstančius dolerių pinigais iro, iF'l

i KORESPONDENCIJOS
VVESTVILLE, ILL.

Klein Bros, pilną knygelę, 
vertės $2.50 pinigais 
$3.00 vertės tavoru.

isiAfri.p.aJ|

Vietos Moterų Apšvietos 
Draugija buvo sutaisius spalių 
17 d. gražią vakarienę Lietuvių 
Visuomenės Atgimimo Knygy
no naudai. Įžangos imta po 
į>l .00; žmonių dalyvavo apie 
pusantro šimto. Vakarienės 
laiku iLiet. Pasilinksminimo 
Kliuho choras, o paskui vyrų 
kvartetas, po vadovyste p-lės 
Juraškaitės sudainavo keletą 
dainų, o plė Moreikiutė sulošė 
monologą “Gamta ir Varguo
lis”. Buvo, žinoma, ir kalbų 
prakalbų, daugiausia apie Lie
tuvą, apie jos rūpesčius, apie 
Lenkų plėšimą ir 1.1. Jonui Ur
bui sumanius, svečiai sumetė 
32 dol. aukų dėl karo nukentė
jusioms lietuviams sušelpti 
Vakarieniei pasibaigus buvo šo
kiai ir kitokios pramogos. Mu
zikantai, užjausdami kultūri
niam darbui, už savo patarna-.

arba 101
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Nekurios iš vidurmiesčio krautuves 
išsidirbo sau reputaciją ant augštos 
klesos gražnų.

Mes turime eilę

LAIKRODĖLIŲ. DEIMANTŲ 
ir ŠLIUBINIŲ ŽIEDŲ

i vimą inokeslies irgi neėmė. 
Knygynui uiks apie 100 dolerių 
pelno.

šis musų knygynas jau turi 
Įvairaus turinio knygų, dabar gi 
Įsigijo jų dar daugiau, o taipgi 
ir laikraščių visokios pakraipos. 
Ki ygynui liks apie 100 dolerių 
ir kaip girdėjau, visos vietos 
draugijos žada bendrai suruošti 
vakarą jo naudai. Žinoma, yra 
r tokių dar neišmanančių lie
tuvių, kurie sako: “kam to kny
gyno reikia, kas čia tas knygas 
skaitys?“ ir, i.štiesų, tokie beve
lyta “šviestis“ iš kozyrų ir stik
lelio. Bet tokių nėra ko paisy
ti. Su laiku gal ir jie supras 
savo klaidą. — Vytis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

ant kurių mes padėsim savo reputaciją.
Musų kainos yra prieinamos.

Pirm jus išvažiavimo i Lietuvą pasiimkit

SAVO MYLIMIEMS BREZENTĄ 

iš musų stebėtino parinkimo.
Mes atstovaujame Elgin laikrodėlius.

S. A, IGLOWITZ
1611 So. Ashland Avė., Chicago, III.

antros durįs j šiaurę nuo aptiekos

9

i

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal- i rq / /įkandžiau visokius masijojimus, e 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko ntpaaelbžjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi/’’ i

MARE. “Na, tai kam tau kfst be- 
reikalinpai l Žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai pražus, ivelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aJ vartoju RUFFLES /” I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- | 
FLES yra tai paprasčiausis i 

is, j 
. ■ . — —. - —”■ ■■ ■ >*• wm.«.• • v*,, . o«,0 gal
būt gražesnio uz ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt i 
smagesnio uz čystą neniežinčią galvos odą?

RUFFI^K*
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
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. '

Aiisipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik | 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 
■•"•"•F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York‘"'^<>^»Hfi»

. . ... . . plaukų ir odos sustiprintoji
kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas g;

P CONRAD
J ETŲ VIS FOTOGRi
Padaro visokios rųšiea paveil
; kiekvieno pareikalavimo. 1 

ilgų metų patyrimą ėmime
4 įvairiose pozose. Kas nori turėti 
ro paveikslus gražiai padarytus tegu 
npiasi j manę. Gaus gerą patarnavi-

' Plotnikui. — Tai visgi ne kri- 
I t ii. a “musų tiatro“, tik penki 
! puslapiai peikimų. Tam pasa- 
j kyt pakaktų ir penkių eilučių. 
! Nedėsime.

Perkūno Išpažintojui. — Te- 
gul luo tarpu bus ramybė. Bo- 
kimdas rasime vėliau, kai ruo- 

I šiamas darbas bus pabaigtas.
Laisvės Varpui. — Jokiu bil

du negalime duot vietos to
kiems ilgiems rašiniams apie 
smulkius vidujinius draugijos 
dalykus.

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- 

I 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. D0N0H0E
36 W. Randolph St. kampas 

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

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

mą ir gražų darbų.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369

Sankrova Įvairumų

į®’!*-

Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 
Šiedu ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muziknliij instrumentų; britvų. 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma riskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halstcd St., Chicago, UI.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Ryte ir vakare, turėk 
sveikas akis. Jei pa
ilsę, jei skauda, tan
kiai vartok Murinę. 
Sušvelnįs, sutvirtins. 
Laikyk dol kūdikių ir

užaugusių. Visose vaistynSse. Rašyk, 
i-eikalauk veltui Akių Knygos. Murinę 
Eye JRemedy Co., Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Turiu už garbę pranešti visiems savo draugams, kad 

perkėliau savo krautuvę į naują vietą, kurioje užlaikome 
didžiausią pasirinkimą visokių, vyriškų, moteriškų ir vai
kams drabužių. Todėl, kviečiame atsilankyti j musų nau
ją krautuvę. Atsilankydami musų krautuvėje ir pirkdami 
pas mus, paremsite mus ir sutaupysite daug pinigų, o todėl, 
kad naujoj krautuvėj, visą naują tavorą turime ir naujas 
kainas, kuriomis parduodame daug pigiau negu kitos krau
tuvės.

Parduodami žema kaina gerą tavorą, turime viltį įsi
gyti naujoji krautuvėn, naujus draugus.

Musų naujoji krautuvė randasi ir šiaip vadinasi:
PILKIS CLOTHES SHOP

1822-1824 So. Halsted St.
Taigi kviečiame visus musų draugus atsilankyti į mu

sų krautuvę, o busite užganėdinti naujais tavorais ir že
momis kainomis.

Taipgi, duodame gražią atminties dovanėlę kiekvienam 
atsilankiusiam į musų krautuvę.

Su pagarba,
PAUL PILKIS, 

1822-1824 So. Halsted St.

PINIGAI LIETUVON!
KRAUSE STATE BANK

Atstovas važiuoja į Kaūną ir kitus Lietuvos miestus.
Kurie norėtumėt greitai priduoti pinigus savo giminėms, kreipkitės į
KRAUSE STATE BANKO P. ROSENHOUSE, kuris gerai pažįsta vi

sas Lietuvos dalis ir greitai priduos pinigus Jūsų giminėms.
Banko atstovas išvažiuoja bėgyj 10 dienų. Bankas garantuoja. Pasi

skubinkite nelaukit paskutinių dienų._________________________________
Banko valandos nuo 8 ryto iki 4 po piet.

Krause State
Bankos turtas virš $4,000,000.00.

Utarninkais ir Subatomis nuo
3 n k $ ryt° vai‘ va^are*

1341 Milwaukee Avė.

SKAUSMAS GALVOS?
CIONAIS YRA PAGELBA

Skausmas galvos gali būti iš prežastes persidirbimo sma- 
genu, nualsimo nervu, itempino akiu, užkimšimo ar ne- 
malimo skilves, jaknu pretvario, šalčio ar .slogu, nekuriu 
perviršiu ir visokiu kitu prežasčiu, vienok visose atsiti
kimose skausmą galvos greitą pagelbą suteika

SEVEROS PLYKSTELIEI
Nuo Galvos Skausmo Ir Neuralgijos
SEVERA’S TABLETS FOR HEADACHE AND 

NEURALGIA.
Imti juos galėma be jokio neramumo. Yra jie nevodingi 
ir ne nepriimni. Variuojant juos galėma atlikti sava darba.
Vienas deželis talpinamas 15 plyskeliu, prekio 15 centu. 

Galėte pirkti sava aptiekoi.

CONTENTS 18 TABLETS

Severa’s Tablets

t
For Headache and Neuralgla

ACEtAIlLU) GRAIMS PEH TABLET 
Prepared t>,

W. P. SEVERĄ CO.. CedarRapIds.la.
PRICE 2S CENTO.

W. F. Severą 
Co.

Cedar Rapids, la.

Or. A. R. Blumenthal

Akis Egzaminuoja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

Žieminio sezono pradžia
I 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 vyrai ir 
moterįs visi neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted Št., 

Chicago, BĮ.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicag< 
Telephone Vun Burun 294

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drexel 2880

f” DR. M. HERZMAN 
U RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal
i Telephonaij J M3.\10 arb* 857

) Naktimis Drexel
( 950 - Drover 4136

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

■■■■■■■■■■■■■■■i K
0R. G. M. GLASER

Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. 5. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 ik! 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
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.

■ DR. YUšKA •

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

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

' ‘ ~ ’ * , Ncdčldieniais nuo

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

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

ELEKTRA
Avie#* ir pajiegą suvedame i senui ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant iimokijimo.
Pirmutini Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pre«.

1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, I1L

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroniškų ligą 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telcphone Dr ver 0693

Valandos: 10—11 ry 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Cnicago, 111.

Phone: Humboldt 5849

/ ................... .........
Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

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

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

—

2 1900 S. Halsted St. !
■ Tel. Canal 2118 ■m •

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki g
8 vakare. g

■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St. *
Tel. Prospect 8466

■■■■■■■■■•
PRANEŠIMAS '

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

VL-—  — ---------------------- -- --------------ži

f Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

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

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

1821 S. Halstetl St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

iiiiiaiitRiiiiiiiaiii
» Tel. Boulevard 2160 J 
g Dr. A. J. KARALIUS S 
■ Gydytojas ir Chirurgas a
g VALANDOS: 9—12 ryto g 
į 2—9 vakaro.
i 3303 So. Morgan Street, 

Chicago, Iii.
i ■■■■aaaaaaaaaaaaaaa

Tel P .n 342
Dk. a. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Aven Roaelande.

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted StM ChicaKo,

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. SI st. kamp.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 4 ir nuo T iki 9 vakare. 

Tel. Prospect 1157 ——————... ......
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
neėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu: ,

Metams.................. $8.00
Pusei metų ..............    $4.50
Trims menesiams...... ....... -........2.25
Dviem mėnesiams ...... -..... ..... 1*75
Vienam mėnesiui ......----- --------L00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija —   —— 03 
Savaitei .... .....................   18
Mėnesiui ------- ~----   75

Suvienytose Valstijose na Chicago), 
paštu:

Metams _........ .... ..... ___ —— $7.00
Pusei metų..................... 4.00
Trims mėnesiams .......... 2.00
Dviem mėnesiams .... .........  1.50
Pienam mėnesiui.......... . ......... ..... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................. ... $8.00
Pusei metų ......................  4.50
Trims mėnesiams ................  2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Dvi priežastys del- 
ko reikia ginti 
Lietuvą.

Lietuvos darbo žmonės 
turi dvi priežastis, dėl ku
rių reikia ginti savo šalį nuo 
lenkiškų imperialistų.

Jeigu lenkai užkariautų 
Lietuvą, tai jie panaikintų 
jos nepriklausomybę, pada
rytų Lietuvą savo verge.

Lietuvos darbo žmonėms 
savo šalies nepriklausomybė 
rupi dar labiaus, negu po
nams ir kunigams. Ponai ir 
kunigai moka gražiai sugy
venti ir su svetima valdžia. 
Visi atsimename carizmo 
laikus. Lietuvos dvarinin
kai turėjo puikiausią gyve
nimą po caro globa. Lietu
vos kunigai buvo taip pa
tenkinti caru, kad giedoda
vo mišias už jo sveikatą ir 
išdavinėdavo į žandarų raih- 
kas revoliucionierius, kurie 
kovodavo prieš carizmą.

Kada Vokietijos kaizeris 
užviešpatavo Lietuvoje, po
nai su kunigais irgi mokėjo 
susitaikyti su juo. Jie darė 
net pienus amžinai prijung
ti Lietuvą prie kaizeriškos 
Vokietijos.

O darbo žmonėms svetima 
valdžia reiškia priespaudą. 
Jiems yra sunkiau su tokia 
valdžia kovot, sunkiau ginti 
savo reikalus. Todėl jie 
anaiptol negali sutikti, kad 
dabar lenkai uždėtų savo 
jungą ant Lietuvos, arba 
bent ant Lietuvos dalies.

Ypatingai dėlto ne, ;kad 
lenkų valdžia yra atžagarei- 
viška. Ją kontroliuoja dva
rininkai su kapitalistais ir 
kunigais. Jeigu ji paimtų į 
savp nagus Lietuvą, tai , ji 
čia susidėtų su dvarinin
kais, kunigais ir kapitalis
tai^ i? įsteigtų priespaudos 
tvarką.

Užvakar, straipsnyje 
“Lietuviai prieš Lietuvius” 
mes parodėme, kad Lietuvos 
dvarininkai jau ir dabar ei
na išvien su lenkais ir kovo
ja prieš Lietuvą — ne tiktai 

lenkiškos kilmės dvarinin
kai, d ir lietuviai. Jie nori 
apginti savo dvarus ir ne
duoti Lietuvos darbo žmo
nėms įsigyti žemės.

Taigi ir dėl šitos priežas
ties Lietuvos darbo žmonės 
turi ginti savo šalį nuo len
kų užpuolimo. Jie turi ko
vot prieš lenkų imperialistus 
ne tiktai, kad apgynus savo 
šalies nepriklausomybę, o ir 
kad iškovojus sau ekonomi
nę gerovę.

Musų klerikalai ir dešinie
ji tautininkai tečiaus mato 
tiktai vieną reikalą Lietuvos 
gynimo nuo lenkų: tiktai 
nepriklausomybės reikalą. 
Antrą reikalą — darbo žmo
nių pasiliuosavimą nuo dva
rininkų jungo — jie visai už
tyli. Jie net sako, kad da
bar kalbėt apie “klesų rei
kalus” esą ne vietoje; tokios 
kalbos, girdi, ardo lietuvių 
vienybę.

Bet ar gali lietuviai eiti 
išvien su Lietuvos dvarinin
kais, kurie padeda lenkams 
kariaut prieš Lietuvą? Ar 
galima paisyt jų klesinių rei
kalų, kada visai Lietuvai 
grūmoja pavergimo pavo
jus? „ •

Ne. Lietuva laimės šitą 
kovą su lenkų imperialistais 
tiktai tada, kada ji paims į 
nagą tų imperialistų sėbrus 
pačioje Lietuvoje. Nes tik
tai tada nebus ardoma Lie
tuvos jiegos iš vidaus; ir 
tiktai tada Lietuvos darbo 
žmonės pamatys, kad jų pa
čių interesas yra kovot iki 
paskutinio lašo kraujo už 
savo šalį.

Lietuvos valdžios /patai
kavimas dvarininkams — 
atidėliojimas žemės refor
mos, skyrimas dvarininkų į 
augštas valstybės vietas — 
iki šiol baisiai trukdė liau
dies pasiryžimą kovoje su 
Lietuvos priešais. Šita poli
tika turi būt griežtai atmes
ta.

Ne žodžiais tiktai, o ir 
darbu turi būt vedama ko
va prieš visus, kurie stovi 
ant kelio Lietuvos laisvei ir 
jos darbo žmonių gerovei.

Apžvalga
NORI MARKSIZMO 

“REVIZIJOS.”

Iš Europos tik-ką pagryžo 
garsus Amerikos laikraštinin
kas, Lincoln Steffens. Jisai atsi
lankė tris kartus Rusijoje po 
1917 metų revoliucijos, ir turė
jo progos susipažinti su jos 
santykiais Kerenskio valdžios 
laiku ir bolševikams įsigalėjus. 
Steffęns’o nuomone, Rusijos 
revoliucija privers ir buržuazi
ją ir radikalus išnaujo perkra
tyti savo teorijas ir daugelį jų 
visai perkeisti.

Pasikalbėjime su “New York 
Call” korespondentu Steffens 
pasakė, kad Rusijos revoliucija 
yra vienas svarbiausių ir įdo
miausių pasaulio istorijos Įvy
kių. Paskutinio laikd atsitiki
mai Rusijoje tečiaus, pasak jo, 
verčia mus dar kartą ištirti 
“proletariato diktatūros” teori
ją ir daugeli kilų teorijų. Vie
nos, jų pasirodys teisingos, ki
los ne. Tas laikraštininkas pa< 
reiškė:

“Gaila, kad didžiuma tų, 
kuriems labiausia reikėtų 
perkratyt savo paž valgas, bet 
kurie yra labiausia užkietėję 
savo senose nuomonėse, ran
dasi radikalų eilėse. Kad ra
dikalų mintis butų vėl pa
remta sveiku pamatu, tai 

reikės ne mažiaus, kaip visos 
marksizmo filosofijos per
žiūrėjimo.”
Kokių užmetimų Markso fi

losofijai turi p. Steffens, čia ne
aišku. Beit jisai, matoma, yra 
nepatenkintas tomis teorijomis, 
kurias skelbia po “marksizmo” 
vardu Rusijos bolševikai ir jų 
pamėgdžiotojai kitose šalyse. 
Pagryžusieji iš Rusijos literatai 
jau ne kartą pasakojo, kad Ru* 
sijos piaklika parodė, jogei 
Markso teorija esanti klaidin
ga.

Tie literatai ieČ’aus, lygiai 
kaip ir Steffens, pirma ne^u 
kaltinę marksizmą, turėtų pa
tirti, ar Rusijos bolševikų teori
jos ištiesų yra marksizmas. Jei
gu jie butų pasirūpinę susipa
žinti su Markso mokslu iš jo 
veikalų, tai jie žinotų, kad Le
nino ir Ko. teorijos yra visai ne 
marksizmas, w tiktai bjauri 
marksizmo karikatūra.

Tie literatai turėtu bent at
kreipti savo domę į tą faktą, 
kad geriausi Markso mokslo ži
novai visame pasaulyje (Kaut- 
sky, Hilferding, Otto Bauor, 
PaveI Axolrod ir k), griežtai at
meta bolševizmą.

Reikia ne “revidavot’.’ ma-rk- 
sizmą, o studijuot jį!

KONSERVATORIAI LAIMĖJO 
ŠVEDIJOJE.

Buvo laikraščiuose pranešta, 
kad Švedijos ministerių kabine
tas su Brantingų pryšakyje nu
taręs rezignuoti. Jeigu tat 
įvyks, tai Europoje bus viena 
socialistinė valdžia mažiaus.

Brau liūgo kabinetas susideda 
vien tiktai iš socialdemokratų. 
Jisai buvo suorganizuotas 
koks7pusmetis laiko atgal. So
cialdemokratai įstojo į valdžią 
ne dėlto, kad jie butų turėję <li- 
džiumą vietų Švedijos parla
mente, o dėlto, kad buržuazinės 
partijos nesugebėjo veikti iš
vien.

Socialdemokratai buvo stip
riausia partija parlamente, bet 
visos buržuazinės partijos kar
tu tbrėjo daugiaus atstovų už 
socialdemokratus, todėl Bran- 
tingo kabineto padėtis buvo 
kebli. Savo laiku “Naujienos” 
nurodė, kad socialistinei 

valdžiai Švedijoje prie šitokių 
aplinkybių bus sunku ką-<nors 
nuveikti.

Kad išėjus iš keblumo, vald
žia paleido parlamentą ir pa
skelbė naujus rinkimus. Vienok 
ir jie nepagerino padėties. So
cialdemokratai ir vėl paliko 
stipriausia partija pairta mente, 
bet nepakankamai stipri, kad 
galėtų perversti visas kitas par
tijas. Naujuose rinkimuose 

socialdemokratų priešų jiega 
pasidarė net didesnė.

Pirma parlamente buvo 57 
konservatoriai, 14 ūkininkų or
ganizacijų atstovų, 62 liberalai, 
86 socialdemokratai ir 11 kai
riųjų socialistų, o po naujų rin
kimų parlamento sąstatas yra 
toks: 72 konservatoriai, 28 ūki
ninkų organizacijų atstovai, 47 
liberalai. 76 socialdemokratai 
ir 7 kairieji socialistai.

Šitie rezultatai rodo, kad rin
kimuose žymiai padidėjo kon- 
sevalorių balsai, o liberalai ir 
socialistai pralaimėjo daug bal
sų. Daugiausia vietų parla
mente prakišo “kairiasparniai” 
— daugiaus kaip trečdalį. Daug 
prakišo ir liberalai — apie ke
tvirtadalį vielų. O socialdemo
kratai neteko 12 nuoš. vietų 
parlamente.

Bet jeigu socialdemokratai 
dabar rezignuos, tai buržuazi
nėms partijoms ir vėl bus keb
lumo sudaryti valdžią, nes nei 
viena jų skyrium nėra pakan
kamai stipri, kad galėtų kon
troliuoti parlamentą.

PALESTINA^
Reikalauja “apsivalyti.’4

Kristiania. — “Trečiojo” In
ternacionalo bosai pareikalavo, 
kad Palestinos socialistų darbi
ninkų partija, pirma nei ji bus 
priimta j Internacionalą, priva
loma apsivalyti. Kitais žod
žiais reikalaujama, kad iš tos 
partijos butų pašalinta visi 
“oportunistai.“

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINAS VALSTIJOS. ’ 
Pagalios.

riš Federuotosiou Presos]
Chicago. — Gulų-gale, vals

tybės departamentas davė pas- 
portus Jungtinių Valstijų socia
listų delegacijai, kuri tapo pa
skirta vykti Rusuosna, kad 
patyrus apie padėtį toje valsty
bėje ir pranešus šios šalies 
darbininkams. Tarp kitų kal
bamosios delegacijos narių 
yra ir trys žymus Socialistų 
Partijos darbuotojai: Alexan- 
der L. Trachtenberg, Algernon 
Lee ir Josepli Gohen.

Delegacija^ apleis Jungtines 
Valstijas už savaitės-kitos.

Stengiasi užslėpti faktus.
[Iš Federuotosios Presosl

Ncw York. — Nevv Yorko 
didlapiai kiek bepajiegdami 
stengiasi užslėpti tikruosius f ak 
lūs apie didžiąją eksplioziją 
Wall gatvėj, kur lapo užmilšta 
kelios dešimtįs žmonių. . Nors 
yra aišku, kad ta eksplioziją 
yra ne “raudonųjų” sąmokslo 
davinys, bet pačių oksplioduo- 
jamy medžiagų savininkų apsi
leidimas, vis dėlto, vielos spau
da vis dar nesiliauja skleidusi 
tuos pačius senus melus, apie 
“raudonųjų” sumoksią, ir tuo 
klaidinus publiką.

Anglija gal negaus Amerikos 
kuro.

VVashington. — Kad kokios, 
dalykai gali susidėti taip, kad 
Anglija negaus Amerikos kuro. 
Tai priklausys nuo organizuo
tųjų Amerikos angliakasių nu
sistatymo. Žinia mat, kad ir A- 
merikos angliakasių unija pri
klauso iuternacionailiui angjlia- 
kasių susivienijimui. O pasta
rajame to susivienijimo kon
grese buvo nutarta, kad esant 
reikalui, vienos šalies * anglia
kasiai privalo remti savo drau
gus kitoje šalyje. Dabar tokia 
padėtis kaip tik ir susidarė. 
Anglijos angliakasiai metė dar
bą. Jie kovoja už geresnes gy
venimo sąlygas. Ar Amerikos 
angliakasiai norės prisidėti prie 
to, kad jų draugų kova Angli
joje butų pralaimėta? Netikė
tina. Jeigu tik Anglijos vieš
pačiai pradės gabentis kurą iš 
Jungtinių Valstijų, labai gali
mas daiktas, kad šios šalies an
gliakasiai padarys aitatiintkamų 
žingsnių.

IRLANDIJA.
Pradeda “susiprasti.”

Londonas. — Tam tikrose 
sferose jau reiškiasi palinkimo 
nors dalinai pa lenkinti Irlandi- 
jos gyventojų reikalavimus. 
Mat, pradedama sumatyti, kad 
loji politika, kurios laikosi 
Lloyd George’o valdžia prie nie
ko gera neprives.

Padėtis Irkliniuose begalo 
rusti.

VOKIETIJA.
Laikosi “neutralumo.’4

Berlinas .— Socialistų spau
doj reiškiama didelio pasipik
tinimo dėl tariamojo valdžios 
neutralumo. Mat, kiek laiko at
gal valdžia paskelbė, kad ji nc- 
remsianti tarybų valdžios prie
šų. Pasirodo tečiaus, kad tai 
daroma tik dėl svieto akių. Jau 
nuo birželio mėnesio šioj šaly 
veikia reakcininko Vrangelio 
agentai. Vienas jų, 'tūlas Ei- 
benhorst — Pavilk jau kuris 
metas kalbina vokiečius darbi
ninkus vykti Kryman, kur 
jiems busią duota ir žemes ir 
šiaip įvairių privilegijų — jei
gu jie prisidėsiu prie to, kad 
Vrangelis išeitų laimėtoju.

AUSTRALIJA.
Ukįo darbininkų 
laimėjimas.

Sydney. — Po ilgos kovos 
Australijos ūkio darbininkai 
pagalios palenkė samdytojus. 
Darbininkai reikalavo pripažin
ti 44 valandų savaitę. Matyda
mi, kad neatsilaikys, samdyto
jai darbininkų reikalavimus iš
pildė.

Skaitytoju Balsai
[Ui iireikitaa i tame ekprtuje 
nuomonta Redakcija neataako.}

PAGRINDINIS VEIKIMAS.

Tuo vardu dabar vadinama 
įvairių komunistinių sektelių 
“veikimą”. Jau bus daugiau 
kaip melai nuo to laiko, kada 
buvusieji “kairiasparniai” 
[dabartiniai “komunistai.”], jų 
tarpe ir lietuviai, sukėlė savo 
rųšies “revoliuciją” Socialistų 
Partijoje. Bet kada jiems ne
pavyko, tai jie nuo partijos 
atsimetė ir sutvėrė taip vadina
mą komunistų partiją. Tuomet 
jie prie kiekvienos progos gar
sinos!, būtent, kad ta jų “parti
ja” esanti vienintelė “tikra dar
bininkų klesos partija”, kuri 
suvienysianti visą darbininkų 
klesą' ir išvesianti ją į naują gy
venimą. Trumpai sakant, jie 
tvirtino, kad lik jų “partija ei
nanti tikruoju keliu. Socialistų 
Partiją ir visas kitas radikąli- 
nes šios šalies darbininkų orga
nizacijas jie prakeikė. kaipo iš
eit vii ų, oportunistų T socia’pa- 
triotų lizdus.

Naujoji “(partija” pasiigami- 
no labai rrrevoliucingą progra
mą. Dėlto “programo” [kurį, 
kaip vėliau paaiškėjo, parūpino 
valdžios šnipai su “draugu 
Fraina pryšaky] valdžia ėmė 
juos ]>ersckioti. Musų “komu
nistai” tečiaus visa to nepaisė. 
Jie tuoj stvėrėsi pagrindinio 
[nclegališko] veikimo. Ir kartu 
jie pasiskelbė, jogei lai daryda
mi jie seka Busi jos darbinin
kus, kurie, carui viešpataujant, 
taipjau buvo priversti stverties 
nelegalinio veikimo.

Mūsiškiai “veikėjai” tečiaus 
sužirtai ar nesužiniai — 

mulkina savo sekėjus. Pirmiau
sia, jie visai užtyli apie padėtį 
buvusioje carų valstybėje. O 
ta padėtis skiriasi nuo padėties 
Jungtinėse Valstijose kaip ug
nis nuo vandens. Buvusiųjų ca
rų valstybėje visoks darbininkų 
judėjimas ‘buvo smaugiamas. 
Organizuotis-burtis į savo kle
sos organizacijas ten reiškė iš
davimą valstybės. Užtai darbi
ninkai būdavo baudžiami — 
kalėjimu ir katorga. Vadinas, 
Rusijos darbininkams nebuvo 
kitokio išėjimo kaip lik orga
nizuotis ir tartis apie savo rei
kalus slaptai.

O kaip yra Jungtinėse Valsti
jose? Darbininkų organizaci
jos, tiesa, čia persekiojamos: 
nevienas tų organizacijų dar
buotojas tapo įgrūstas ilgiems 
metams kalėjiman. Bet to ne
veizint pačios darbininkų orga
nizacijos neuždaroma. Darbi
ninkų organizavimosi teisė ne
panaikinta.

Bet kodėl tad persekiojama 
tos įvairios komunistų sekte
les? Tūliems visa tai gali išro
dyt! labai svarbiu argumentu 
už pagrindinį veikimą. Taip bet 
gi nėra. Tai yra argumentas 
ne už pagrindinį, bet prieš pa- 
^rindinj veikimą. Valdžia per
sekioja komunistus už tą ne
lemtą jų “programą,” kurį 
jiems įpiršo patįs valdžios a- 
gonlai — “draugas Fraina”. 
Pasirodė, kad tas “programas” 
buvo sugalvotas tų, kuriems 
bu<o svarbu susilpninti šios ša
lies darbininkų judėjimą. Jisai 
yra provokacijos vaisius. Pas
kutinis mulkis, rodos, turėtų 
tiek suprasti, kad jeigu kokia 
nors partija grūmos ginklo spė
ka nuversti esamą valdžią, tai 
loji valdžia šitai partijai pastos 
kelią. Tą ji ir padare. Padare 
neliek bejodama kelių tūkstan
čių komunistų, kiek norėdama 
pravesti tūlų reakcininkų už
gaidas išleisti įstatymų pa- 
žangiąjam darbininkų judėji
mui smaugti'. Šiandie kone vi
sose valstijose mes jau turime 
taip vadinamą kriminalio sin- 
dikidizmo įstatymą. Ir šitas 
įstatymas yra kreipiamas netik 
prieš komunistus, o visus or
ganizuotuosius darbininkus. 
Komunistų šukavimai vald
žioms davė puikios progos iš
pusti baubą apie “raudonųjų”

pavojų, nors tikrenybėj to pa
vojaus nebuvo, ir nė dabar nė
ra.

Prie dabartines padėties pa
grindinis veikimas Jungtinėse 
Valstijose reiškia ne daugiau 
nė mažiau — nonsensą. Viena 
šioj šaly galima veikti viešai. 
Antra, šios šalies darbininkai 
nėra tai Rusijos darbininkai. 
Jie ne analfabetai; jie jau nebe- 
sitenkina tik agitacija. Požemi
niais lapeliais jų nesuagituosi 
kaip kad Rusuose. Rusuose 
darbininkas pamatęs gatvėj 
pa mestą lapelį, tuoj griebdavo 
įj, ir jeigu nemokėjo skaityti 
pats, nešdavosi jį j namus ir 
duodavo skaityti savo “moky
tam sunui ” O pabandykite ši
čia išmėtyti lapelius. Gal vie
nas iš šimto pasilenks jų pasi
imti. Čia darbininkams yra 
lengvai prieinama spauda — 
ko neturėjo Rusų darbininkai. 
Užtai jie ir griebdavo lapelius.

O kuo daugiau pritrauksi 
darbininkus j “požemį”? Saky
si, kad jie organizuotus į savo 
klesos organizaciją “požemy”? 
Jie tik pasijuoks. Jie turi pro
gos organizuotis viešai. Saky
si, kad jie turi kovoti už savo 
reikalus “požemy”? Jie tave 
pavadins neišmanėliu. Būrelis 
“požemin” susispietusių žmo
nių yra tik dulkė, palyginus jį 
su niilioninemis darbininkų 
masėmis, kurios kovoja už sa
vo reikalus viešai — ir palygi
namai menku pasisekimu. Sa
kysi, kad lik “požemy” jie tega
li atsiekti “klasinio susiprati
mo?” Jie tavęs paklaus: Ko
kio? To, kur kalba apie’nuver- 
timą (valdžios jėga? Jie tave 
pavadins desperatu. Ir lai bus 
teisybė. Savo klesos reikalų 
supratimo jie tegali gauti tik 
savo organizacijose, tokiose or
ganizacijose, kur kas dieną, kas 
valandą kovoja už savo klesos 
reikalus ten, kur matosi smil
kstantys milžiniškų dirbtuvių 
kaminai. Ne kitur. “Pože
miu” darbininkai nueina tik 
tuomet, kada jiems atimta vi
sos progos organizuotis viešai

i kaip kad buvo carų Rusijoj.
Taigi tasai pagrindinis veiki

mas yra niekas daugiau, kaip 
neišmanėlių mulkinimas. Mu
sų “komunistai” (ir lietuviški), 
kurie sakosi seką Rusijos dar
bininkus, tikrenybėj seka 
“draugo Frainos” draugus iš» 
šnipų biuro.

— šapos darbininkas.

vadinama dabar ‘‘franeuzų po- 
ili'Uos laimėjimu”.

Tegul triumfuoja dabar Len
tų imperializmas, tegul kvato
ja Pilsudskis, pasiremdamas 
ant paskolintos kalavijos, tegul 
džiaugiasi ^laimėjimais!” fran- 
euzai, bet tas Lenkų trimfas, 
tie franeuzų laimėjimai laiki
ni. Lenkijos “koridoriai” Vra 
sėkla neišvengiamo ir netolimo 
karo ateityje. Iš ko čią džiaug
tis?!

Žinoma, mažutė Litduva ne
įstengia atsilaikyti prieš milži
nišką lenkų kariuomenę, Fran- 
cijos instruktorių vedamą, bet
gi moralė pergalė ir tiesa pasi
lieka visgi musų pusėje. Gali 
šaindien Lenkai mus suriesti, 
bet perlaužti neįstengs niekdos! 
Lietuvos žmonės bevelija gar
bingai mirti negu eiti lenkų po
nams baudžiavon ir vergijos re
težius vilkti.

Lietuvos gyventojai vyrai ir 
moterįs, jauni ir seni jau nuta
rė: kovoti su banditais visomis 
pajėgomis ir visokiais budais. 
Kariuonumė mobilizuojama, 
Šiaulių burtai didinami ir gink
luojami. Jungiamos visos mo
ralės ir materialės krašto pajė
gos.

Suprantamas dalykas, kad ir 
Amerikos Lietuvių visuomene, 
atidėjusi partijų reikalus, neiš
duos savo brolių ir sesių Len
kams ant pasityčiojimo, bet 
rems jų garbingas pastangas ko 
voje už laisvę, gerovę ir nepri
klausomybę. Jau 'daugelio 
kolonijų girdėt karšti protes

tai ir plaukia gausios aukos 
Lietuvos apgynimui. Susiju
dink visa lietuvių visuomenė! 
Paremk sunkiai kovojančią Lie
tuvą už savo laisvę: Sudėk po 
10 dolerių ginklams prieš nož- 
mius užpuolikus! L'nkų karino 
menė apginkluota svetimų vals
tybių. Mesgi apginki nokime sa
vo centais iš savo kišenių. Ir 
musų ginklas bus nesulaužo
mas!

O jus, kurie vadinatės Lietu
vos Laisvės Sargai ir ex-karci- 
viai, ką veikiate ir ką veikti ma
note šioj milžiniškos svarbos 

vaalndoje? Ar girdite trimito 
baisa? Negi sėdėsite rankas su
dėję, kada jūsų draugai iške
liavę Lietuvon stato krutinės 
prieš (Lenkų kulkas ir dieną nak 
t'į yra mirties akyvaizdoje? Ne
gi veltui nešiojate ‘kareivio” ir 
“nepriguhnybės Sargo” vardus? 
Sujungkitc savo pajėgas su pa
stangomis visos lietuvių visuo
menės. Eikite į žmones ir aiš
kinkite Lenkų imperialistų šu
nybes ir raginkite gelbėti} Lietu
vą kas kiek tik išgali; aukoki
te palįs bent po 10 dolerių Lie
tuvos apgynimuii ir kvieskite ki
tus; darykite susiiinkimus, mi
tingus, kalbinkite, draugijas ir 
(pavienius asmenis, eikite per 
slubas. Jūsų pastangomis turi 
būt apginkluoti nauji šaulių bū
riai. ’ Vienas šautuvas — 10 do
lerių. Sargai ir ėx-kareiviai! 
Asakomybe Jūsų prieš Lietuvą 
didelė. Bukite vyrai, bukite šau 
liai. Pilie darbo visi be jokių 
ceremoni jų! Darbe turi būt dis
ciplina. Visos prisiunčia mos 
aukos į L. Misiją bus momenta
liai pasiųstos sulig aiškaus nu
rodymo: “Lietuvos šauliams”, 
arba “Lietuvos Gynimo Komi
tetui.”

Sargai ir Kareiviai! Atėjo va
landa jums sargyvon stoti. Len
kai nesnaudžia. Skubėkite, kad 
nepasivėluotumėt. Naudingas 
Jūsų pastangas parems visa 
Anietikos visuomenė.

, —Maj P. žadeikis,
Lietuvos Karinis Įgaliotinis.

15 Spalių.

I Kazimieras Gugis
į • ADVOKATAS 

i| Veda visokias reikalas, kaip kriminatiikaost 
( taip ir civililkuoss teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieratb
Namų Ofisas« Miesto Ofisui K 13123 S. Halsted St t27 R. Bertom lt j 

■ Ant trečių lubų 1111-11 Unlty BMg.
1 Tel. Drover 1316 TeL Central^44U , 

r11 .. ... ■■■■■...... «»
Telephona Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Trimito Balsas.
(ATSIŠAUKIMAS)

Vilnius, Lietuvos širdis, vėl li
ko išpiešta iš krutinės musų 

Tėvynės-Motinos. Vilnius, Lie
tuvių tautos šventykla, viso mu
sų krašto kultūros centras, vėl 
mindžiojamas netekusių nei są
žines nei gėdos lenkų imperia
listų. Varšuvoje suorganizuo
tos divizijos iš krakoviakų, mo
zūrų ir poznančikų, vedamos ir 
kurstomos Lietuvos išgamų iš 
nusibankrutijusių šldktų, diri
guojamos Pilsudskio štabo, įsi
veržė j musų Lietuvą ir mela
gingai pasivadino “lietuviško
mis <li vizijomis”.

Nusibankrulijusi, skolose pa
skendusi Lenkija nori praryti 
Lietuvą ir pasipelnyti jos tur
tais nori atimti iš Lietuvos ar
tojų žemes ir atiduoti Lietuvos 
išdavikams dvarponiams, kad 
jie galėtų po senovei paleistu
vauti sau Varšuvoje.

Akyvaizdoje viso civilizuoto 
pasaulio Lenkija tebešoka savo 
begėdišką ir kruviną “mazurą”, 
franeuzų politikieriams dūduo
jant. Akyvaizdoje viso pasau
lio ir “Tautų Sąjungos”, lietu
vių tautai padaryta baisi žaiz
da vii no iš tos “Są jungos” na
rių Lenkų. Nekaltas lietu
vių kraujas teka, bet su pagel- 
ba nesiskubinama. Bet to dar 
negana: ne gydyti, bet gilinti tą 
musų žaizdą ketinama: apsvai
gęs nuo karo laimėjimų Pilsuds 
kis, nachnliškas Želigo\vskis ir 
“brolių” laivių ministeris1 Me- 
jerovič šnibždasi tarp savęs, 
kaip išplėšti iš gyvo Lietuvos: 
kūno “koridorių” diržą nuo, 
Vilniaus lig Dvinsko. Importą-, 
li'slinis Lenkijos “mazuras” ir

• visa ta kruvina tragi-komedija,'
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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 Brunswick 
Columbia ir Victoro Gramofonus, 
katrus parduodame už 
marketo kainas už cash ir ant lengvų 
išmokėjimų.

NAUJIENOS, UHfllfO, m

Kas Dedasi Lietuvoj
■R*1 *'*'

—Geležinkelio susprogdinimas.
Rugsėjo 18 d. ėjo traukinys 

vežąs finansų^ pramonės ir pre
kybos ministeriją iš Kauno į 
Vilnių. Bepradedant judintis 
traukiniui iš Landvaravo, kurs 
trims minutėms* tą kartą skubi
nos išeiti anksčiau paskirto lai
ko, pasigirdo trenksmas. Sto
ties viršininkas liepė sustabdyti 
traukinį. 1 Neužilgo atbėgo ge
ležinkelio sargas, kurs pranešė, 
kad netoli susprogdintas gele
žinkelis. Traukinio vyriausy
bė netoli tos vietos, 2Va varsto 
nuo Landvaravo stoties, pama
lė išmėtytus ir suraitytus gelž. 
bėgius. Sprogstamoji medžia
ga buvo padėta tokioje vietoje, 
kur traukinys butų buvę labai 
sunku sustabdyti, — einant į

arkliu — 50 sk.; sunkios maši
nos vežti leidžiama tik žmo
nėms savimi (be arklių), kad SIŲSKIT == ŠIANDIEN

Didelis pasirinkimas įvairiausių rekordų, Rus- 
kų, Polskų, Angliškų, Italijoniškų ir 1.1. Kataliogas 
knygų, rekordų, gramofonų, prisiunčiam kiekvie
nam dykai. v

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

4415 Piemenėlis ir Pavasaris.
4474 Mielaširdystė. Vai verčia laužo.
4272 Spragilų daina. Strazdelis.
3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo.
2358
2356
2392 
4362

kiniui palaukus, buvo sutaisy
tas geležinkelis, ir keliauninin- 
kai nuvažiavo toliau — j Vil
nių. Laukiamas nakty trauki
nys Vilniun gavo pasivėlinti,— 
atėjo tik rugsėjo 19 dieną rytą.

4716
4535
4475
4237
4099
2343
1248

. šia Naktele.. 
Sukeikime Kovą.

Tikiai Nemunėlis Teka.

Indainavo Butėnas.
Komiški Rekordai.

Derybos.
Pas Tardytoją.

Pasakos Stebuklai.
M aušo Kelionė.

. Referatas apie Nosis.
Zuazu Maršas.

2 dalys.
įvairus Rekordai.

Ungarų šokis.
Lopšinė.
Saulutė Tekėjo.

Važiavau Dieną. Choras.
Gaila Tėvynės.

Kur tu eini.
Pakol Jaunas tai Linksmas.

Sesutės Valcas.

Darbininkų Marselietė. 
Lietuva Tėvynė Musų. __ .. 
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai. 
Pasakyk IVIano Alielas Krašte. I....------ -  — —-----

............... * ’
laiškas Nuo Barbutės.
Jaunavedžio Pasiskundimas.
Girtuoklio MetavonS 
Jonas šmikis. 
Jaunystės Atsiminimas. 
Ant Vienos Galvos. Z_ 
Velnias Ne Boba. _ ,

įvairus Rekordai.
O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų šokis. 
Plaukia Sau Laivelis. 
Ant Marių Krantelio. 
Bijūnėli Gražus. 
Einu Per Dvarelį.
Mergelė Tu Mano Miela. 
Pavasario Dainos.

1247
3291
3191
3906
2225
4647
4536
4717 Virbaliu Polka.
4363 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė įžeidžias.
4181 Alvito Ežero Bangos. Pilviškių Valcas.
2002 Krakoviakas. Ant Armonikų.
3417 Padespanas. ’
4165 Rusijos Liuosybės Maršas.
A2998 Venecijos Mėnulis. Baloboo. Fox trot.
2883 Afghanėstas. Mahomem. Fox trot.
3834 Lola šokis Ant armonikos.
2903 Bostono Maršas,. Karvedžio Maršas.

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

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

: DIDZIAUS1S BARGENAS ■
■ Mūrinis namas 2 augštų 2-6, 2-5 su vanomis.
■ Mūrinis namas 2 augštų 1-5, 1-4 ir 2 Storai.
J Medinis namas 2 augštų 2-6, vanos ir elektriką.

Ant 3 konerių lotų prie mokyklų ir bankų. South Saide. ■
■ KENDA $2,652.00 ant metų. KAINA $14,000.00.
■ KEIKIA INMOKĖT TIK $4,000.00.
■ Naujas mūrinis namas 2 augštų 5 ir 6 kambarai. Renda ■ 

$70.00. Savo anglįs. Furnace apšildoma, vanos, gražio vie- Į
■ toj. Kaina $7500.
JĮ FARMA 124 akrų, 100 akrų dirbamos, 16 akrų stumbe miš- • i 

ko, 8 akrai gražaus sodno, gera žemė. 5 kambarių namas, ■ 
bame, klėtis ir meistemė. Užsėta: 35 akrai dobilų, 17 akių JĮ 
kviečių ir 14 akių rugių. 5 mylios nuo miestuko. Tik 80 l

■ mylių nuo Chicagos. Kaina $11,500.00.
J Užtikriname, kad galėsite išsirinkti sau tinkamų namų ir j
■ farmų kreipdamies pas *

A. PETRATIS S. L. FABIONAS JJ
S A. PETRATIS & CO. S

809 West 35th St., (prie Halsted), Chicago.
Tel.: Boulevard 611.

( MONROE Automobilius, ■ 
nuris savo eko- ■ 
nomiškumu o- ĮJ 
pe ravime. ;
Gražia išvaiz

da subudavoji- » 
me. Visais pa- g 
togumais sėdė- g 
jimo ir važia- ■ 
vimo. ■

Žema kaina. Pralenkia visus kitus automobilius. Delei persitikrini- I !
mo malonėkite atsilankyti pas mus, mes noriai patarnausime išban- JJ 

j dimui. Parduodam ’‘cash” arba lengvais išmokėjimais. Taipgi pri- ' 
imam jūsų seną carą mainais. Turim ir vartotų nuo $200 ir augščiaus. 5

B. JANUŠAUSKAS ir P. VIZGIRDAS.
■ Western Auto Sales * 6443 So. Western Avė. ■

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

siųsk savo paveikslą, kad atgaivintų mu
sų širdis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 
yra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
čios ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 
be žodžio. 0 tamista užganėdinsi save ir 
savo draugus, kad atlankysi musų paveik

slų išdirbystę. j. p. RASHINSKI,
Atlas Art Studio 3202 So. Halsted St.

VIRBALIS.
Žvalgyba veikia... Rlugpiučio 

mėn. 28 d. suimta Virbalyje 
ir apylinkėje daug žmonių. Su
imtųjų tarpe vienas 68 metų 
senis, antras — 15 metų vaikas, 
trečias — nepilnaprotis. Kiek 
žinoma, visi suimtieji su politi- 
ka nieko bendro neturi.

Laikomi jau 2 savaiti Kauno 
kalėjime. Giminių neprileid-

Žagarės žydų Bendruomenė 
rūpinasi atgauti priklausius} 
jai prieš karą nekilnojamą 
miesto turtą, kuris dabar ran-< 
dusi miesto valdybos žinioje.

Gaščiunų Valsčiaus Taryba 
nutarė Tarybos pirmininką už 
atsisakymą nuo savoj pareigų 

nubausti 200 auks. ir pareika
lauti iš jo rimto pasiaiškinimo.

Lazdijuose liep. 20 d. buvo 
Seinų apskr. valsčių raštininkų 
suvažiavimas. Paaiškėjo jų 
sunki ir nevienoda padėtis: tik ' 
2 valsčiuose mokama algos po 
500 auks., kituose po 400 auk. 
ir net 160 auk. Nutarta prašyti; 
Seimo pakeisti Saviv. Įstat. 89 , 
str. tuo bildu, kad sekretorius 
skirtų, atstatinėtų ir algas mo
kėtų apskr. valdyba. Nutarta 
ta i j> pat rištis į savo profesinę 1 
sąjungą sykiu su valstybinių 
įstaigų tarnautojais.

Linkuvos, Joniškio ir Gaš
čiunų Valsčių (Šiaulių apskr.) 
Tarybos nustatė dvarų darbi
ninkų (kumiečių) algų normas.

Šiaulėnų Valsčiaus Taryba 
nutarė panaikinti naujai įsistei
gusį banko namuose traktierių. 
Tas namas Tarybos buvo iš- . 
nuomotas kitam tikslui, tik vir
šaitis, “iš apsirikimo” padare 
su žydeliu kitokią sutartį, leiz- 
damas Šiaulėnuose smuklę.

Kalėdinius pinigus Lietuvon. Musų pinigų siuntimo skyrius turi 
tūkstančius kvitų su pinigų priėmėjų parašais. Pinigai siunčia- 
mi greitai, saugiai ir pigiai. Užeik tuojau.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir į visas dalis svieto.

Laivakortes parduodame ant visų linijų.

Central Manufacturing Oistrtct Bank
z 1112 West 35-th Street

Turtas Virs $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS

Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

ŠEIMYNŲ APT1EKA
1 ■■■■——>

" PAŪKTA STORAGE’Y
e Dykai deimanto adata
$35 ir 24 parinktiniai ra-

rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg žios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavuą

JI lt Priimami Liberty 
fį Bonsai. Veltui prista

toma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atfjara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4 
IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Laiškas iš Vilniaus.
Kauno “Musų Žodžiui” rašo 

iš Vilniaus:
Tiek* buvo rašyta Kauno laik

raščiuose apie Raudonosios Ar- 
• lietu

vių^ atėjimą, kad, rodos, ir ne
būtų apie ką iš Vilniaus bera
šyti, vienok tie įrašiniai -loki 
skysti, paviršutiniai ir vienša- 
liai, kad nebus pro šalį porą 
bruožų pabrėžus.

Pirmiausia apie
Armiją, kurios dėka buvo lietu
vių gautas Vilnius. Visi, kurie 
galėjo blaiviau pažiūrėti į tai, 
kas aplinkui darėsi, pastebėjo,

PANEVĖŽYS.
Rugpiučio 27—28 naktį 

padaryta daugybė kratų.
Tarp kita ko krėtė ir mane.

[Išvartė “Aido” (meno ir Kultu-į mijos dienas Vilniuje ir 
Iros Draugijos), protbkohis, įsta
tus ir kitokius dokumentus, 
klausinėjo 'ar užjaučiu komu
nistus, ar turiu ryšių su profe
sinėm sąjungom, ar priklau
sau prie socialdemokratų. Tą 
vakarą kaip tik aš buvau ligo
ninės dežuruojančiu gydytoju, 
bet nežiūrint to man neleido ei
ti savo pareigų — ir įsakė po 
kratos neapleisti namų. ,

Visas mano laikas praeina H-'jog šių metų Raudonoji Armi- 
goninėse prie ligonių, teesu už- ja daug kuo skyrėsi nuo • per
imtas įvairiais sanitarijos avi- nykštės. 
kalais, kova su disenterijos epi
demija. Rodos, ko dailgiau be
reikia. Bet gi ir iki šiolai tenka 
savo krašte savo žmonėse, prie 
savos valdžios kęsti tų pačių 
persekiojimų, kuriuos ireikejo 
pakelti nuo caro isprauninkų ir 
tiriadninkų, čia pat Lietuvoj, 
Sybiran ištremtam, karo motu 
Austrijoj. Klausiu: ko nori 
žvalgybos skyrius? Kuo remia
si manę kliudydamas? Ar gi 
teeinama senųjų laikų keliais?

[“S.-d”] Dr. A. Didžiulis.

čia

Savivaldybė.
(“Sietyno” Žinios)

Meškučių vals. Taryba buvo 
nutarusi bausti po 1(MM) auks. 
pabaudos dėl alaus pardavinė
jimo gegužinėse. Liep. 18 dieną 
buvusieji Parkulpy gegužinė
je, kurią suruošė lenkuojantis 
bajoras R., po išgertojo alaus

kių tai “ponaičių” iš Šiaulių, dėl 
kurių iškriko ir visa gegužinė. 
Iš tirinėjimo paaiškėjo, kad 
alus gegužinėje pardavinėta 
(kiti liudytojai sakėsi patys 
mokėję po 10 auks. uzbonui) 
Vai. Valdyba prižadėjo tylėti, 
jei lik Taryba nieko nesaky
sianti.

Visam valsčiuje pilna alaus 
ir samogonkos, pačiame gi mie
stely visų akyvaizdoje kitas su
daro po 2 sykiu į savaitę parda
vimui ir šinkuoja atvirai. Vals
čiaus gi pordėtiniai ir milicija 
stovi tur būt tik tam, kad j tai 
visa žiūrėti... užmerktomis aki 
mis.

Kuršėnai. Ant Ventos upes 
sugriuvo tiltas savy valdybės ru
pesniu jau pataisytas (valdžia 
buvo atsisakiusi jį 'taisyti). Val
sčiaus Taryba nustato 
mokesnį pervažiavimui: 
niani vežimui — 1 auks.

dabar 
pori- 

vienu

Bąudonąją

Šįmet visiškai negir
dėti buvo mieste jos piešimų,

----------------------------- —---------------—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

-• • • GY'IOoi-" nzl.tiko
cimvnos švė'kata
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Silpni Inkštai
sali boti prožasčiu daug lirų, kurios apsi- 
raikSte per skausmą strlenu. ISblySkusią, 
pareltanavoBių odą, sutinimu aplink riešą, 
skaudingą Slaplnimą Ir patinimą akiniu 
vokQ. Kaip tik pajusi kad lukBtal Betvar
ki, ne gaišink laiko Ir gauk

Severa’s
Ledsyl
(pirmiau žinoma kaipo Severos Gyduole 
nuo Inkstu ir Kepenų), per ketures de
šimt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai tais! yvalres liras Inkštu ir pūsles. 
Tūkstančiai ligoniu pasinaudot ir paliks 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mietas, 
75 centai ir $1.25. Kožnoi aptlekol,

w. F SEVERĄ ČO ► . 
CEDAR RAPIDS, IOWA

A. Petratia S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mojtgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureao 

Sivnčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUSAS
809 West 85th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 
Mnrshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albauy 8710 H

įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau
si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visoki RE,- 
CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san
delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, 
kostumierių ir vietos žmonių.

Vėl Žingsnis Pirmyn
SALUTARAS auga, nes mes turėjome išpildyti žmo
nių norus ir įsteigti APTIEKOS DEPARTAMEN
TĄ, ką mes ir PADARĖME.

I

Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip 
vietos žmones atsilankyti į musų NAUJĄ APTIE- 
KĄ, o mes esame pasirengę Jums patarnauti.

Su užtikrinta vilčia ateityn,

SALUTARAS DRUG & CHEM. CO.
Phone: Canal 6417

Chicago, III.1707 So. Halsted St.,

68-ta Serija
Atsidarys

UTARNINKE,

26 d. Spalio-October, ’20
Priimame pftiigus taupinimui, pavyzdžiu Akci

jų: Klesa UA” — 12y2c. Klesa “B” — 25c. Klesa 
“C” — 50c. Mokame 4% už padėtus pinigus ant 
Klesos °D.”.

Ofisas atdaras Utarninkais nuo 8 vai. iki 9 vai. 
vakaro, D. šempičio salėje, 1750 S. Union Avenue.

Lietuva Skolinimo ir Namų Statymo Draugija.

HAMBURGU ir LIEPOJŲ
(LIBAU) 

per
ANGLIJĄ

Caroline  ........................................... Spalio 27
Mauritania............................ Spalio 28
Aųuitania.................................  Lapkr. 2

Trečios klesos kainos: t •
Hamburgą ..................................................$125.00
Liepoją........................................................$145.00

* Pridedant $5 Karės Taxų.
Atsišaukite į arčiausią Cunard Agentūrą

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th SI., Chicago, III.
Pho ■ Drover 3473

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insuranve & Foreign
Exchange

2342 South Leavitt Street
Chicago, BĮ.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa
gal dienos kursą.

.......  n ...... ■i-i—i

A REAL BARGAIN

. N' 360

geriausia 
j gorsetas » 
‘ (liktoms 

moterims. 
Lengvi bet 
stiprus, išpar- 
davimui trum* 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvnin 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok. 

KIMO HYGIENIC-FAffflON INmTOTB 
DfpLM. < n IrviM Plac* NnrTerk



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Spalių 23 d., 1920

Amerikos Dovanos
as dedasi
Lietuvoj.

Kalėdoms (Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Savo Giminėms 
Lietuvoje

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

Pirmutinę Lietuvių Valstijinį Bankų Amerikoje

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO 

22-ros ir Leavitt gatvių
Kapitalas ir perviršis

$245,000.00
Turtas daugiau kaip

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

Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 vakare.

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 šėpos.

3% mokama ant padėtų pinigų.
ADVISORY COMMITTEE:
Kalph Van Vecten, Vice-pres«.

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

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

Title and Trust Co.

TRUST &
BANK

OFFICERS:

Thomas J. Healy, president,

Edward R. Listiąger, vicc-pres.

Andrew H. Wolski, cashier.

SOUTHWEST
SAVINGS

35th St., Archer and Hoyne Avės.
Resourcies virš $3,000,000.00

Atdara Utaminkų ir Subatų vakarais nuo 6 iki 8 vai.
i k -.............................  ■ -------------------------------------------

Apsauga Padėtiems Pinigams 
security Bank ■mzzmmaMMi of chicago ■ammammmamznz,

Mi!waukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

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

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

Atidarą Seredos Vakarais

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

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ 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.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

nematyt buvo girtų. Tiesa, dau
gelis raudonarmiečių buvo su
vargę, apiplyšę ikili net basi, al
kani, bei jie veržte veržėsi pir
myn lenkų dvarininkų armijos 
naikintų. Jie savo akimis matė 
ir savo ausimis girdėjo, ką len
kų kariuomenė, vadovaujama 
ponų sūnelių, padarė Minsko 
gubernijoje: visas gelžkelio sto
tis sunaikino; daugelį miestų, 
miestelių ir sodžių griuvėsiais 
ir pelenais pavertė; plėšė ir ve
žė viską, ką tik galėjo; atėmė 
paskutinį arklį ir karvę; šaudė 
vyrus, gėdino mergaites ir mo
teris, raudonarmiečiai troš
ko už visa lai atkeršyti, sunai
kinimu lenkų dvarininkų ir ka
pitalistų galybės, kad jie dau
giau nebegalėtų to daryti, šįmet 
nepalyginamai daugiau buvo 
Raudonojoj Armijoj susiprati
mo ir disciplinos, negu pernai. 
'Lankiai galėjai išgirsti, kaip 
koks basas, suvargęs raudonar
mietis aiškino stovinčiam prieš 
jį miesčioniui, delko jis kariau
ja-

Liesa, mes basi ir alkani —- 
kalba sąmoningas raudonar
mietis, bet tegul lik pasi
baigs karas, tegul tik mes su
mušiu) visus 'Tarybų Rusijos 
nepietelius, (kaip sumušėm 
Judeničą, Kolčaką ir Denikiną, 
tegul lik mes galėsim prieiti, 
kaip reikiant, prie vidujinio 
darbo, tuoj visi busim sotus ir 
apsitaisę.

Žinoma, ne visi taip kalbėjo, 
bet tokių buvo daug • daugiau, 
negu pernah

Raudonoji Armija 
nemanė savo ginklu 
sovietų

anaiptol 
vykdinti 

valdžios svetiniame 
Sąmoningi jos nariai 

I visuomet ir visur kalbėjo, jog 
tik patys vietos (laibo žmonės 
gali lai padaryti. Dėlto jie nei 
Vilniui, nei kitose Lietuvos vie
lose netvėrė nuolatinės sovietų 
valdžios, o tik laikinę karo re- 

I voliueinę valdžią. Dėlto taip- 
pat jokių dekretų nebuvo leid
žiama, jokių pamatinių refor- 

I imi nevykdoma. Pasitenkina
ma buvo laikinais karo revo
liuciniais įsakymais, laikinėmis 
įstaigomis.

Tiesa, ne vienas tų įstaigų žy
gis buvo smerktinas... Per
daug tankiai jos kariškai iš pe
ties lėžė nesiskaitydamos su 

j vietos sąlygomis ir net su svei
ku protu. Visų pirma tai rei
kia pasakyti apie iro trofė
jų komisiją.” Bet savo keliu tu
riu pabrėžti, jog visų dabarti
nių Vilniaus nelaimių vertimas 
ant “bolševikų“ evakuacijos tai 
yra tik bijojimas teisybei į akis 
pažiūrėti, nes ji yra neperdaug 
maloni.

Tgip, tai faktas, kad Vilniuj 
tūkstančiai darbininkų be dar
bo. Tokio nedarbo nežinojo 
Vilnius nei bolševikų, nei lenkų 
laikais. Vilniaus ir Kauno' laik
raščiai temoka visą atsakomy
bę už tai*versti ant “bolševikų“ 
evakuacijos. Esą buvusios iš
vežtos mašinos, darbo įrankiai, 
žalioji medžiaga, dėlto ir nete
kę darbininkai darbo. Vienok 
Vilniaus darbininkai žino dau
gybę tokių atsitikimų, kur visi
škai nebuvo išvežtos nei maši
nos, nei* darbo įrankiai, nei ža
lioji medžiaga, o vis tik fabri
kai ir dirbtuvės stovi; yra daug 
spaustuvių, iš kurių nė vienos 
mašinos ir nė vienos iraidės ne
buvo paimta, o spaustuvė stovi 

Į nes darbo neturi. Geležinkelio 
I darbininkų keli tūkstančiai at
statyta, norint iš geležinkelių 
dirbtuvių gangreit nieko Rau
donosios Armijos nebuvo išvež
ta; antraip, pernai daug buvo 
atvežta iš Tarybų Rusijos.

Daugelis įvairių tarnautojų 
taip pat liko be vietos ir be duo
nos kąsnio.

Ir nematyti, kad tokia padė
tis greitai galėtų žymiai pagerė
ti. Tiesa, centralinėms valsty
bes įstaigoms persikėlus į Vil
nių, kai kurie tarnautojai gaus 
darbo, bet toli ne visi, nes tose 
įstaigose visų pirma reikalau-

Lietuviai Važiuokit Tiesiog i Lietuva
KAINA J EIDKUNUS — $130.40

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

VIRŠ $1000.00 DAR PIGIAU. 
ŠIMTAI ŽMONIŲ IŠVAŽIAVO 
LAIMINGAI.

PER MUS IR VISI PASIEKĖ LIETUVĄ

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.

POLO BITTER WINE

Alkoholiaus 16%
Kaina $1.50

Jeigu kenti nuo negromuliavi- 
mo, užkietėjimo, apetito stokos,
sunkumo, jėgų stokos, pilvinių

PDLO BITTER WINE
_ •______t_________________________ :________________ ■'___________________ J

gazų, žarnų skaudėjimo, kvaitu
lio, neramumo arba tam panašių 
negalėjimų pavartok šią gyduo
lę, ji tau pagelbės.

Pareikalauk vieną bonką ap- 
tiekoj su tokiu pat, kaip augš- 
čiau nurodytu paveikslu.

POLO CHEMICAL 
COMPANY

2824 W. Chicago Avė. 
CHICAGO, ILL.

Telephone Armitage 6986

jama lietuvių kalba, kurios vie
tos gyventojai nemoka. Kapita
listai gi ir tuomet vargu bedės 
ravo kapitalus į praiponę, nes 
daug daugiau jie gali pasipelnyl 
iš spekuliacijos. Lietuvos val
stybės iždas tuščias, dėlto ir ji 
negalės pramonijos atgaivinti, 
o laukti išganymo nuo Angli
jos kapitalistų nepriseina, nes 
jie tik plėšt kraštą mokės.

Aišku, kad tokioj padėtyj ne
gali būti linksmas Vilniaus vei
das.

Vilnius lyg ir apmiręs. Ypa
tingai apmiręs darbininkų gyve 
nimas. Darbininkų laikraščių 
nėra. Darbininkų klubas užda
rytas. Klesinės profesinės są
jungos suvaržytos. Jas nori iš
mest iš jų namo, kurio nė len
kų valdžia nejudino. 57 žydų 
darbininkai ir darbininkės, are
štuoti žydų darbininkų klube, 
pasodinti trims mėnesiams už

“nelegalų susirinkimą“. Jo
kios pagalbos bedarbiai iš nie
kur negauna.

Daug malonesne akim Lietu
vos valdžia žiuri į krikščionių 
sąjungas, nors ton buvo ir likę 
lenkų “enddkų“ lizdai.

Su lenkų buržuazija, apskri
tai imant, eina dabar lietuvių 
flirtas. Tuo bildu norima jie 
atitraukti nuo Varšuvos, bet 
vargu pasiseks tai atsiekti.

žodžiu, paniuręs Vilniaus 
veidas. Jam prablaivinti ir 
daugiau lietuvių dvasios Vil
niun atnešti Vilniaus miesto ir 
apygardos komdnjdantujros ra
šytojai didžiu balsu šaukia 
Kauno ponus:

“Vilniun! Vilniun! Vilniun!“

Pranešimas Musų
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 LAIVAKARČIŲ Į 
LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS; PIRKIME IR PAR
DAVIME NAMŲ IR LOTŲ; APDRAUDAS (IN

SURANCE) NUO UGNIES IR VISOSE FORMOSE 
IR visaipkitais reikalais kreipkitės pas

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

Tel.: Yards 145.

J------ ------- ------------------

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Ūndivided Profits .. $85,000.00
Resources .....................   . $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietą. Subatomis 
utie 9 ryto iki 1 vai. po pietą. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
j seną Tėvynę.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Kirmėlės ženklai
Žmones serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.
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' ' - W \ , • ' •* - •- ' »•. ' .•% . ! i';- 1 '• 1 .į-' , •< ' >,*■.' ■ , • f’-. *. U t ' • \ M . '.-t t-. •. 4 ’’ T* ’ r •'* • L 1 ’ ■ '

Saugok akly regėjimą

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

Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

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 Aptiekęs

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akią aptemimo, nervuo- 
tiimo, skaudamą akią karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU, kampas 

Ashland Ava. Tel. Drover >660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
ką, — nerviški ligą.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

"BBBBBBBBBBBBBBBBBBI
■ Reumatizmas Sausgėla. ■

Nesikankykite savęs skaus- ■ 
2 mals, Reumatizmu, Sausgėle, B 

I Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu I 
I — raumenų sukimu; nes skau- I 

H dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
H ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
I stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
j nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 

gybė žmonių siunčia padėka- B
■ vonės pasveikę. Prekė 50c per B 
J pačtą 55c arba dvi už $1.05.

■ Justin Kulis !
B 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. Į

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 

I kaina 50 centą.
iiiBiainaiiaiiiBiirf

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusią 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitU tą. TSmykit, 
kad butų šis parašas:

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

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.
j

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainą sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, va
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $80, $87.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
ginu.

Vyrų ir valkų mackinaws $7.50 Ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

LSS. 4-tos kuopos prakalboj

Ketverge vakare, spalių 21, 
LSS. 1-toji kuopa surengė pra
kalbas — Mildos svetainėje. 
Kalbėjo Naujienų redaktorius 
d. P. ^Grigaitis.

Prakalbos rengta rinkimų 
kampanijos reikalais. Tenka 
pažymėti, kad jos pavyko gan 
gerai. Nors oras buvo kaipir 
vidurvasary, bet žmonių buvo 
ytin didelis būrys.

— Bridgepo r lietis.

kolonijos, kaip kad musų Burn- 
side, daug reikalauti nė negali
ma. Vis dėlto, mano manymu, 

1 iš jos galima reikalauti dau- 
’giau nei kad dabar ji duoda.

Aš drįstu ireikalauti ve ko: 
sukurti čia LSS. kuopų. Jei ne
klystu, čia dar butų galima su
rasti bent 5 B žmones, kurie 
turį nors aplamo nusimanymo 
apie savo klesos reikalus ir to
dėl, paraginti, sutiktų įstoti 
kuo|>on. Patįs burnsidiečiai ši
to lx'tgi nepadarys. Gal tuo pa
sirūpins LSS. VIII rajonus?

— A. B.

lodei reikalinga, kad butų tfele- ‘ 
galų ir nuo LSS. 158-tos kuo-! 
pos. I

Šiaip ar taip, aš vištide tikiu, 
kad šių žiema draugai janito
riai ir vėl parodys “kų gali” — 
kaip kad praeitų žiemų. ■—

—Ex-ijanitorius.

ROSELAND

žinios-žinelės.

GARFIELD PARK

BURNSIDE

Užmirštas kampelis.

šioji lietuvių kolonija nie
kuomet negalėjo pasigirti spar
čiu veikimu. Net ir tadU, kai Čia 
gyvavo LSS. kuopa. Dabar tuo 
veikimu ji gali girtis dar ma
žiau. Tiesa, iš tokios mažos

LEONAS INTAS
Mirė seredoje, spalio 20, turėdamas 
27 metus amžiaus nevedęs. Velionis 
išgyveno šioje šalyje 10 metų. Pali
ko tikrą brolį ir daugiau tolymesnių 
giminių Amerikoje. Lietuvoje turėjo 
gyvus tėvus, tris brolius ir keturias 
seseris.

Iš Lietuvos paėjo iš Kauno rėd., 
Telšių apskr., Žydikų volosties, Sel- 
miesčio sodžiaus.

Mirtis netikėta. Užmušė ant gele
žinkelio.

lavonas randasi po nr. 232 So. 14th 
Avė., Maywood, III. Laidotuvės at
sibus subatoje, spalio 23, į Tautiškas 
Kapines. Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvaut laidotuvėse.

Pasilieka nubudime brolis 
ANTANAS.

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

Janitorlų karalystėj.

Neatsimenu kada ir kas šių 
kolonijų pavadino lietuvių jani- 
torių karalyste. Tas juokdarys 
turėjo pamato. Didele didžiu
ma Garfield Parko lietuvių sa
vo profesija — janitoriai. Kad 
tai taip, liudija vienintelė jų 
draugija — pašalpos tlnuigija, 
kuri pavardyta I Jetuvių Janito- 
rių Vyrų ir Moterų Paš. Kliu- 
bas. Gal tie juokdariai janito
riai butų davę panašų vardų ir 
kitai vietos liet, organizacijai— 
LSS. 158-tai kuopai. Bet čia, 
matyt, stipriai veikė ir nejani- 
torių įtekmė.;..

Bet tiek to. Aš noriu pasaky
ti štai kų: pastaruoju laiku 
musų janitoriai truputį susnū
do. Apie vietos LSS. 158 kuo
pų mažai begirdėti... Mat, mu
sų janitoriai vis žiuri į Vili- 
maMį. “Jeigu veikia musų Na
poleonas, tai ir mes privalome 
veikti” — sako jie. Bet kuo
met Napoleonas — dėl šeimy
niškų ar šiaip savo darbo apy- 
stovų — neturi liuosos valan
dos, tai ir musų janitoriai sa
kosi esą “bizy”...

Napoleonas turėtų juos “pa- 
kamandavoti” truputį kitaip, ar 
ne? Svarbiausia gi yra tai, kad 
jis prisimintų jiems, kad ryto 
musų rajono konferencija ir

Lietuvių, Scenos Mylėtojų 
Ratelis buvo nusitaręs paminėti 
dešini t metines savo gyvavimo 
sukaktuves, nedėlioję,, spalių 
24 d., Strumilo svet. Buvo nu
tarta vaidint “Šiaurės Karžy
gį! i”. Bet dėl vienos svarbios 
lošėjos, kuri tų dienų turi daly
vauti kitur, veikalas prisiėjo 
permainyti. Atidėta ir pats 
paminėjimas. Minėta diena ir 
toj pačioj svdtainėj L. S. M. Ra
telis vaidins J. J. Zolpo keturių 
veiksmų dramų “Valkata”. Ne
pamirškite, kad prasidės lygiai 
šešta valanda vakare.

NAUJAS LIETUVIS DAK
TARAS.

“Birutės” koncertus, ryto, f 
spalio 24, 8 vai. vak„ C. S. P. 
S. salėje, 1126 W. 18-la gvė. 
Ta'up kitų artistų bus ponios L. 
Sabonienčs, smuikininkes, de
biutas. “Birutės” valdyba pra
šo koncertų lankytojų Besivė
linti, nes programas prasidės 
lygiai 8 vai.; pasivėlinusioji 
gaus palaukti kol solistas baigs 
savo dainą. Nariai Rėmėjai, 
kurie negavo bilietų išankslo, 
malonėkite kreiptis j sales ofir 
sų.

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

JOHN KUCHINSKAS

Sijoja, tai sijoja.

CICERO

Rengia demonstracijų, kad už
protestavus prieš lenkų 

veržimąsi Lietuvon.

Ryto, spalių 24, čia rengia
ma didelė demonstracija. Ren
giama tuo liksiu, kad užprotes
tavus prieš imperialistines len
kų užgaidas, kurias jie stengia
si pravesti grobdamies 'Lietu
vos teritorijų.

Demonstracija prasidės nuo 
15 St. ir 49 Ct. Po demonstra
cijos visi grįž į šv. Antano para
pijos kiemų, kur bus prakal
bos. Kalbės lietuvių ir anglų 
kalbėtojai. — Vietinis.

MIRTIES BAUSMĖ NESU
MAŽINA PIKTADARYBIŲ.

Dr. P. Z. Zalatoris.
Chicagos lietuvių daktarų 

šeima padidėjo. Turime dar 
vienų daktarą, p. Petrų Z. Zala- 
torį. . Šiomis dienomis jis ati
davė savo ofisų netoli Naujienų 

1821 So. Halsted st.
P^nas Žalu toris užbaigęs 

Vai pa raišo universitetų lt S. 
laipsniu. Vėliau mokinosi Lo- 
yolos universitete Scbool of 
Mediči ne ant Surgery. Baigęs 
savo profesijos mokslų p. Zala
toris vienus motus dar prakti
kavosi St. Elizabeth ligoninėj.

Jaunam daktarui ir kaimy
nui linkime kuogeriausio jo 
profesijos darbuotėj sėkmingu
mo.

-i- t - z-y.

DALYVAUJA SOCIALISTŲ ’ 
DEMONSTRACIJOJ.

I* II — . ■ I .

Demonstracija įvyks spalių 31.

Policijos viršininkas Garrity 
pasiėmė didelį sielų, kuriuo da
bar tsipriai sijojama visi tie 
“dėdės”, kur turėjo kokių 
nors ryšių su svaiginamųjų 
gėrimų pardavinėtojais. Vakar 
iš to sieto išpuolė net šeši dė
dės, būtent: detektyvų sciržan- 
tas Ilarry Miller, molorsyklistų 
būrio policistas, Clarence Lin- 
derman, policistas John Skiba 
ir du seržantai William Behan 
ir Daniel Guilbert.

Visi jie, tur-but, atsisveikin
sią su savo “džiabais.”

Pašovė piktadarį.

Policistas Thomas Green va
kar naktį mirtinai pašovė jau
ną piktadarį. Bandęs įsilaužti 
vienan butan. Pašautasai nu
gabenta į Alexian Brothers li
goninę. Veikiausia mirs. Savo 
vardų piktadarys nepasakųs.

Nepasisekė.

’RAKALBOSir

Temoje:

AUKSO AMŽIUS ATEINA
Kokia yra viltis visos žmonijos, kaip gyvųjų taip 

ir numirusiųjų. Ar prisikels kuomet musų numiru- 
sieji draugai, musų mylimieji?

T. S. SVETAINĖJE
3800 S. Kedzie Avė., Chicago, III.

SUBATOS VAKARE, 7:30 vai.

Spalio 23 d. 1920 m.
Šios Prakalbos bus Chicagos Lietuviams dar ne

girdėtos. Įžanga Dykai.
Rengia ir Kviečia S. B. S.

Socialistų kandidatas kaltina 
pačius mirties bausmės 

’ ' šalininkus.
Vakar naktį Electrical VVopks 

svetainėje, prie Ogden ir Wa- 
shington gatvių, buvo sureng
ta prakalbos. Kalbėjo socialis
tų kandidatas valstijos proku
roro vietai, d. William Cunea. 
Be kita, d. Cunea stipriai pasi
reiškė prieš mirties bausmę. Ji
sai pasakė: “Mirties bausme 
nesumažinai piktadarybės. 
Kaip lik priešingai — ji tvirki
na visuomenę. Pagalios, dėl 
didelio skaičiaus piktadarybių 
tenka kaltinti tuos, kurie la
biausia agituoja už mirties bau 
smę. Jie sutveria tas sąlygas, 
kurios gimdo piktadarybes.”

■ ■ '"—4

Globojusi jį “kaip tikrų 
vaikų,” bet.

Arliste-žvaigžde, ponia Sofija 
Tucker, 'reikalauja divorso. Ne- 
dėkingasai josios Frankas ėmęs 
ir pabėgęs.

Vakar teisėjas Sabath ponios 
Sofijos atklausė:

—M c 1 d ž ia m o j i, pa salk yk,
kaip sveika elgiaisi su savo 
Franku.

—Tamstos malonybė. glo
bojau ji kaip tikrų savo vaikų...

Kurio tamsta neturi —1 įkir 
to teisėjas.

- Bet man rodos, kad tai ne
daro skirtumo — aiškinosi po
nia Sofija. ■

Pons džiodžė dabar turėsiąs 
pagalvoti, būtent, ar turį) Sofi
jos Franko ir jos “tikro vaiko”, 
kurio ji neturi, yra koks nors 
skritumas ar ne.

Spalių 31 dienų j Socialistų 
Partijos Cook paviečio organi
zacija rengia didelę demons
tracijų. Apie jų jau kelis kar
tus buvo minėta. Dabar tenka 
pažymėti, |<ad <dcim(>nstracijoj 
dalyvauja ir Chicagos Amalga-< 
meilų (rubsiuvių) unija, kuri 
turi daugiau kaip trįsd'ešimts 
tuksiančių narių. Tai, supran
tama, yra dideli* parama socia
listams ir tai rodomi kad organi
zuotieji Chicagos rubsiuviaiį yra 
atsikratę kapitalistinių partijų 
įtekmės. Jie remia ne Uardin- 
gus ir ne Cox‘us, bet savo kle
sos reikalų reiškėjų, Debsų.

Manoma, kad demonstraci
joj dalyvaus ir kelios kitos uni
jos — mašinistai ir lt.

Deinonstracijos tvarka bus 
paskelbta vėliau Dabar tenka 
pažymėti tiek, kad po demons
tracijos bus didelės prakalbos 

erdviajame Carniens Audi- 
loriume.

Pons Frauk Sholms, 1011 E.
91 gt., pasidarė “munšaino”. Iš
gėrė jo ir — “užsidegė”. Teko

(Seka ant 8-to pualp.)
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ELEVATORIŲ KOMPANIJA 
TURINTI NUOSTOLIŲ.

žmonės nenor mokėt 10 centų 
už karterį, bet...

Elevatorių kompanija skun
džiasi, kad ji turinti nuostolių. 
Vakar paskelbta, kad už ‘.rugsė
jį mėnesi kompanija turėjusi 
daugiau kaip dvidešimts penkis 
tuksiančius dolerių nuostolių. 
Tai dėlto, kad žmonės, matyt, 
nenori mokėti dešimts centų 
už karterį ir todėl važiuoja gat- 
vekariais.

To neveizint, kompanija rei
kalauja, kad dešimt centų kar
teris butų paliktas ant visados. 
Mat, public Utilities komisijos 
pa t v a rk y m u, (l e ši m t c en t i i ii o
kij ferio terminas pasibaigia 
su spalių 31 diena. Kol kas 
kompanijos reikalavimas dar 
neišpildomas.

PRANEŠIMAS
šiuomi prane
šu savo drau-i 
gams ir rėmė-! 
jams, kad per-, 
sikėliau į nau
ja vietą po' 
N r. 4558 So. i 
Marshfield av.' 
Chicago. Tel. 
Yards 2511. 
Atsilankę bu
site užganė
dinti minkš
tais gėrymais 
su pipirais.

Su godone PRANAS DALKUS.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryio iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoįu Abstrakiss 

perkant
arba parduodant narna, lotą arba 
formą ir dirbu visokius Legalil- 
kus Dokumentus.^ Suteikiu pata
rimus ir skobnu pinigus ant Pir
mų Mortgečių cnt lengvų sąlygų. 

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

Virfturn Metropolitan Stato Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Loavitt 

Tel. C anai 2552.

T. Pullman 5482

AKUSERKA
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewicz
• AKUŠERKA

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

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

Tel. Rando! ph 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. 
Nedėliotais ofisas uždarytas.

- - - ■
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■ DR. A. P. GURSKIS ■ 
Lietuvis Dentistas

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. 2 
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ..
Išskiriant nedėlias ir seredas. į

Ar Aplaikei Laiškų
iš Lietuvos?
nmwHiiw'i^"iiiiii iisi——’nnr i mu.ii

Tankiausia, kiekviename laiške iš Lietuvos liūd
ni aprašymai vargų ir nelaimių.

Pasiųsk kiek pinigų jiems dabar, kad dar sunki 
žiema neužstojo.

Pinigai siunčiami per šį tvirtą valstijinį banką, 
nueina į trumpą laiką.

r*

Visas informacijas suteiks veltui p. Rapolas Ge
čas, prie langelio No. 4.

PEOFLES i
Didelis Bankas

ANT KAMPO

47th St. if Ashland Avė.

Chicago.

Daktaras
J. LEBOVITZ, M. D.

dirbęs per trejetą metų ligoni
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

3501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatvės

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

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

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Deųtjstas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

ANK

WAHL ELECTRIC CLIPERS
Kaina $30.00 

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

prisiųskit laišką, kad reikalaujate mašinos, o mes prisiusime orderį 
per C. O. D.

Peter P. Urban, 702 W. 31 St., Chicago, IR.
v ___________________ -

/ PO YOU KNOW WHY - - - The First Day You Wear II Yon Feel tikę This ’

KSBBBBBEIflEKSSeiCOiBBKBB
jį Telephone Yards 1532

- DR. J. KULIS -
B LIETUVIS B
B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B 
® Gydo visokias ligas moterų, vai- j 
' kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
w pančias, senas ir paslaptin
io gas vyrų ligas.
B 3259 So. Halsted St., Chicago. B 
RBjiaiiitjaiMaanBaBBBBBBB

................ n

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michig an A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakaro
b - ' -------------- ■ __4

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:— 
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chlcago> III. 
kampas 18th St.

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

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

..... . ' I
Tel. CanaI 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W 22mi & So. Leavitt St*. 
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dianą. 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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Lietuvos, laisvę kiekvieno liolu- PRANEŠIMAI

saukhes. paga bos, kati uzgesy- 
lu kilusį jo gerklėj “gaisrą”. 
Vietoj ugnagesią teėiaus atvyko 
policija, kuri sukonfiskavo i. 
‘Tnunšainą” ir “nočynas.” Pats 
SholiOiS dar “ndkonfiskuota:” 

policija žada palaukti kol jis

žemę”, bro-

Del “Keršto” vaidinimo

L. I’. K. Lietuva nedėlioj, 
spalio 17. statė School Hali sa
lėj “Kerštą,“ artistei p-lei U nei 
Babickaitei vadovaujant. Pub
likos buvo pilna sale, kitiems ir 
sėdimą vielą pritruko, tat teko 
stovėti. Vaidinimas išėjo taip
gi gerai; geriausiai begi pasižy
mėję plė Z. Bajoriniulė eLlos 
rolėj. Tečiaus ir kiti vaidinto 
jai savo roles neblogai atliko ,ir 
publika visai nebuvo suvilta, 
kaip kad p. Boselandietis rašo 
Naujieną 248 mini. Boselandie
tis sako, kad aktoriai rolių ne 
mokėję ir tt.; o lai yra netiesa, 
ir visi, kas tik buvo atsilankę 
ir matė vaidinimą, pasakys, 
kad p. Roscfandietis be reikalo 
prasimano. Kai-kurie lošėjai 

nepakankamai garsiai kalbėjo 
ent scenos, tai tiesa, bet apla
mai ją judėjimai ir nudavimai 
buvo visai* patenkinanti. Be rei-

“Pajudlbikiine
•|liai! Rengkimės visi Manifesta- 

| cijon Spalio 31 <1. Parodykime 
n i visiems savo priešams solidaru-

■ mą, musą susipratimą.
Lai nė vieno lietuvio, nė vie

nos lietuviu draugijos, kliubo.! 
o’-ganizacijos nebūni-, knrie ne 
dalyvautą šioj p;otes1o Mani
festacijoj !

Sutriuškinkime savo auko
mis, protestais ir darbu Lenku 
verguvės retežius, kalamus mu
są tėvams, broliams ir sesu
tėms.

šalin skriaudiką gaujos iš 
musu sostapilės Vilniaus, šalin 
iš musu žemelės!

—S. V. Valančius.

S. L. A. 36-tos kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, spalio 24, I 
vai. po pietų, Aušros svet. 3001 S. 
Halsted St. Visi nariai būtinai atvy
kite. Bus referendumo balsavimas ir 
rinkimas Centro sekretoriaus. Neat- 

į vykusioj i į susirinkimą nariai turės 
' užsimokėti 50 centų pabaudos j Prie
glaudos Namo fondą.

— J. Yuknis, pirm.

į Town of Lake. — Lietuvių ex-karei- 
vių pirmos kuopos susirinkimas įvyks 
panedėlyj, 
svet., 4600 So. Paulina St. Visi nariai 
turite atsilankyti, nes yra svarbių rei-

i kalų, kuriuos turime apsvarstyti.
— Valdyba.

spalių 25, p. J. Ežerskio

West Side. — Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonų pardavėjų ir atstovų su
sirinkimas įvyks subatoj, spalių 23, 
8:00 vai. vak. Aušros Vartų parapijoj 
svetainėje. Atstovai būtinai atsilan
kykite, nes turim svarbų reikalą ap
svarstymui.

L. L. P. Stoties Valdyba.

mėlt
titrėjąsi drąsos rodytis scenoj 
su tokioms silppoins spėkoms.

matyt" lietuvių spektakliu, dar 
nemačiau, kad kur paprasti

suvaidinę
Artistė

pastatymo 
pa lavinimo

scenoj 
vai-to veikalo J r 

dintoją, ir jos darbas nebuvo be 
vaisią.

Kai dėl šviesą ir sccneriją, 
apie tai nėra ko daug kalbėti. 
Tinkamai įtaisytu šviesą ir at
sakomą scenerijų rasi tik speci
aliai tam statytuose miesto te
atruose, bet ne paprastose ba
liams ir šiaip susirinkimams 
statytose salėse; o juk tik tokio
se lietuviai savo spektaklius ir 
terengia. — Town of Leikietis.

Chicagiečiai subruzdo

(Atsiųsta)

Je vieno lietuvio širdis

AUKSINIS SVEIKATOS 
TINKLAS.

Visose vaistinyčiose, pra
dedant nuo Texas iki Cana- 
dai ir nuo Californijos iki

D-s t ės Lietuvos Gojaus extra susi
rinkimas įvyks panedėlyj, Spalių 25 d. 
7:30 vai. vak„ D. Shemaičio svet., 
kampas 18 ir Union gatvių. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes turi
me svarbų reikalą apsvarstyti.

— F. Ažusenis, rašt.

REIKIA DARBININKŲ
moterų

REIKIA — MERGINŲ 
Tarpe 14 it1 16 metų amžiaus. 

Puiki čysta 
Gera mokestis pra- 

Karštas čokoladas 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Pastovus darbas, 
dirbtuvė, 
džiai. lr

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS Iš LIETUVOS
Antanas Dauderis, iš Gindvilių, Ku

piškio vai., Panevėžio apskr., jieško 
Amerikoj savo brolio Kazimiero Dau- 
derio, gyvenusio, o gal ir dabar tebe
gyvenančio Baltimorej, Md. Jis pats, 
arba kas jį žinotų, meldžiu labai pra
nešti man augščiau paduotu mano ad
resu.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA saliunas lietuvių il

ki tų tautų apgyventa. Gera vieta pi
nigų padaryti į trumpą laiką. Prie
žastis — savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Atsišaukit ant sekamo ad
reso.

3559 So. Emerald Avė.

parduodu dvi labai geran farmas: vis
kas auga; arti dviejų didelių miestų 
—Clevelando ir Akrono; dvi mylios 
nuo farmersko miestelio; geri budin- 
kai, sodas ir tt. Viena farma 80 ake- 
rių, kaina $7,950.00, antra 120 akerių 

PARSIDUODA valKomų daiktų I Į“>™> $9.500.00. ĮmoMti trečdalį, Ii- 
krautuvė, labai Keroj vietoj visokių sumų lauksiu ilgai-pagal su- 
tautų apiyvontoj. Biznis gerai eina, tarimų. Taip-gl, kartu galiu parduo- 
Pnr<Uxvimo priežastis patirsite ant tu gyvulius, muilinas ir-K> pigiai. Yra 
vietos lietuvis kaimynas. Pasiliuosuok nuo

3121 So Morgan St. bedarbės mieste, o buk patsai ant sa
vęs bosas—eik ant farmos ir gyvenk.

- ——— - - Norėdami piYkti, pasiskubinkit, nes to-
PARSIDUODA kintamųjų paveiks-1 ųjs pigumas nusitęs ilgai.

lų teatias, gera vieta, geras biznis. j SMITT,
Priežastis pardavimo —• liga. Savi- Box 33> y/est Akron sta., 
ninkas galima matyti vakarais. Agen- Akron, Ohio.
tų nereikia. Pigi renda.

1153 W. Van Buren St.

NAUDOKIS Iš MANO SENATVĖS. L ..r; Z _ 2
Esant man senam ir negalint dirbti naujai statytas ant" puikios vie

tos, tarp medžių, vieta augšta, pusė 
bloko nuo Archer-Joliet karų linijos, 
netoli Summit 8 kambariai, didelis lo
tas 60x131 pėdą. Galima laikyti kar
vę, vištų ir kitokių paukščių bei gy
vulių.

Kam reikalinga, meldžiu atsišauk
ti greitai. Parsiduoda už mažą kai
ną ir mažais išmokėjimais ant mene
sio kaip kad rendą. Atsišaukite tarp 

vai. ryto iki 8 vai. vak.
J. N. ZEWERT, 

4400 So. Kedzie Avė., 
Netoli Archer Avė.

PARSIDUODA labai puikus name-

8

Trinerio Kartųjį Vyną, tą 
auksinį sveikatos tinklą, ku
ris jums pagelbės nuo skilvio 
nemalimo, vidurių užkietė
jimo, gazų pilve ir žarnose, 
nerviškumo ,galvos skaudė
jimo ir tt. Kiekvienas mu
sų kostumeris yra didžiau
sias šalininkas šių gyduolių.

Kovalštai ką parašė mums 
iš Laferty, Ohio: “Paskelb
kite šią mano rekomendaci
ją bile kada tiems, kurie ser
ga romatizmu arba neural
gija, kad Trinerio Linimen- 
t?.s yra tikrai pagelbingas 
nuo tų rudens skausmų. Jis 
js'geria į kūną ir pasekmės 
jo veikimo labai greitos, ge
ros ir ilgos. Nuo skaudėji
mo gerklės, kuris šiuo laiku 
yra gana tankus, Trinerio 
Antiputrinas labai naudin
gas plovimui. — Joseph Tri- 
ner Company, 1333-45 South 
Ashland Avė., Chicago, III.

Extra, Garfield Parkas! Lietuvių 
Janitorių Vyrų ir Moterų Pašelpos 
Kliubas rengia Rudeninį didelį Vaka
rą, Subatoje, Spalio 23., 7:30 vai. v. 
J. Engei s Svet., 3720 W. Harrison 
St., prie independence Blvd. Kvie
čiame nuošųdžiai visus atsilankyti.

— Komiteas.

PAJIEŠKAU dėdės Kazimiero Sin
kevičiaus, Panevėžio apskr., Pumpėnų 
par. Turiu svarbių žinių nuo jo žmo
nos iš Lietuvos ir kitokių jam prane
šimų.

1913 m. gyveno Ručine, Wis., o da
bar girdėjau, kad gyvena Chicago, 111. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas jį žino 
pranešti ant šio antrašo.

JOS. SINKEVIČIUS, 
1409 Rovvson Avė.,

So. Milvvaukee, Wisc.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

CHICAGOS
TRACIJA

ŽIMASI

LIETUVIŲ DEMONS- 
PRIEš LENKŲ VER- 
LIETUVON JVYKS 

SPALIO 31, 1920.
7th Regiment Armory (Wentworth

REIKIA patyrusios mer
ginos j valgyklą, patarnaut 
publikai. Gera mokestis 

1947 So, Halsted St.

PARDAVIMUI
Saliunas

2059 W. 22 St 
Chicago.

GERA PROGA geram mechanikui 
lietuviui. Parsiduoda ant Bridgepor
to mūrinis šildomas garage ir lotai > 
50X130. 15 karų telpa, — taisymui 
įrankiai su geriausiomis mašinomis. 
Kaina $10,000.00, reikia cash $6,000.00. 
Likusius ant mėnesinių išmokesčių.

Atsišaukite laišku:
C. A. VALANTINOVICZE 

3365 So. Morgan St.
PARDAVIMUI — moters, štai jums 

proga nusipirkti drapanų: vilnonių, I TIKRAS PAAUKAVIMAS, puikiau- 
saržinių, trikotinių, poplininių, skotiš- šioj apielinkčj, netoli Logan Square. 
kų languotų už pusę kainos. Mes iš- Naujas mūrinis namas pastatytas pa
važiuojame į vakarus. Todėl, mes no- gal naujausios ir puikiausios mados, 2 
rime išleisti apie 250 dresių ir sijonų. I flatij 5 ir 6 kambarių: gasas, elektra 
Atsilankykit po no. 6615 S. Oakley ir maudynes, garu apšildomas, cemen- 
Ave., tarpe 2 ir 8 vai. vak. visą Su- to skiepas, ir vėliausios mados stogas' 
batos ir Nedėlios dieną. Privatiškas ir pastogės; ugniavietė, knygoms šė-j 
namas, ne krautuvė. pa, miegamosios porčiai. 1_____ __  .
---------------------- --------- medis. Dideli mūriniai porčiai, pui-1

DIDELĖ PROGA. 1
Pardavimui ice cream parlor prie pėdos. Parsiduoda už mažiausią kai- 

pat Mildos teatro. Biznis išdirbtas per ną. Nepraleiskit Šitos progos. Pasima- 
ilgą laiką. Savininkas važiuoja į Lie- tykite su savininku, 
tuvą. Kas nupirks — išmokysiu biznio.

F. J. GENDRAUSKAS JOHN A. WALULIS,
3150 S. Halsted St. 1649 N. Girard St.

Boulevard 3305. | Netoli North Avė.,
Chicago, III.

(Top floor)

STEBUKLINGA PROGA
PARSIDUODA — mūrinis 3 augš

tų namas su naujausios mados įtai
symais, cementinis basemęntas, sto
gas augštai pakeltas su puikia pasto
ge, elektros švies ant verandos iš 
fronto ir užpakalio. Garadžius trims 
mašinoms, žemė, lotas ir pusė pla
tumo, parsiduoda kartu visi, 5 kam
barių naujausios mados rakandai ir 
grojiklis pianas, ir parsiduoda auto
mobilius, White, 1G valve motor, mo- 
dėl G. M. 
stovi 
labai 
tos.

Viskas parsiduoda kaip 
ir šią savaitę turi būt nardpota 
pigiai. Priežastį patirsitWdf vie-

4028 So. Maplewood Avė., 
Brighton Park, lietuvių kolionijoj.

Phone: McKinley 4189 
Galima matyti nedėliomis visą dieną.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas, pečiais apšildomas, ga- 

Visas kiet- • zas» toiletai, didelis basementas, ak- 
___  ___ _ • I menU pamatas. Kaina $5,100.00, tik- 

ku7 apsodintas Tota*s,“didumo* 32X125 tai ?100° i^okėt, o likusius kaip ren-
- • " • • • “ “■ - - -. ’ da.

479 W. 28th Place.

PARSIDUODA už bargeną 2 
augštų plytų ir 2 augštų medžio na
mai. 4 pagyv. po 4 kamb. prie 929 W. 
33 rd St. Gazas, toiletai — viskas už

prieš
žvmą* €

(limo
kad Lenkai iš

apsi
liejo krauju, išgirdus baisią ži
nią, jog didžiausi musą priešai 
Lenkai, vėl įsiveržė musą bočią 
žemelėn, vėl užėmė Vilnią, nai
kina musą kraštą ir grąsina-pa
vergimu. Lietuvos valdžia šau- 

musą ame.i'kicčią pagal- 
“Griežtai protestuokite 

tokį vilingą sutarties lau- 
ir Tautą Sąjungos spren- 
niekinimų. Reikalaukite, 

Vilniaus pasi
trauktą ir atsakytą už daugybę 
nereikalingą auką ir nuostolią! 
Išleiskile atsišaukimą į visus 
musą tautiečius, kad kuo kas 
gali gelbėtą. Tėvynė pavojuje. 
Mūsiškiai mušasi su lenkais ar
ti Vilniaus, kovoja iki paskuti
nio kraujo lašo”.

Taip, Ainer. lietuviai išgirdo 
Tėvynės baisa! Visose Ameri
kos Lietuvią Kolonijose jau ren 
giamos milžiniškos manifesta
cijos, .protestai, renkamos au
kos Lietuvos Šiauliams, karei
viams pardavinėjami Liet. Lai
svės bonai.—

Chicagiečiai, kaip ir visada 
negali sudėję rankas, šaltai 
žiūrėti j gręsiantį Lietuvai pa
voją. — 15 d. spalio, Šv. Jurgio 
par. svet. suėję visokią pažiūrą 
veikėjai, atstovai visokią orga
nizaciją, išrinko Bendrą Ko
mitetą iš 22 narią surengimui 
m i Ižiniškos Demonst racijos 
priešais gręsiantį Lietuvai pa
voją. — Tuo tikslu jau turėta 
keletas posėdžią iki pusiaunak
čiui ir jau pilnai liko išdirbtas 
plianas Manifestacijos, kuri

š. m. 7-th Regiment A'rmory.
Gal tai bus musų paskutinė

VISI CHICAGOS LIETUVIAI, BE 
SROVIŲ SKIRTUMO, DALYVAUJA! 
Kiekviena kolonija sudaro savo 

skirą diviziją, sekančiai:
I) Town of Lake, eiliuojasi 

Emerald Avė, tarp 35 ir 33 gatv.
II) Brighton Park, eiliuojasi 

Auburn Avė., tarp 35 ir 33.gatvės.
UI) \Vest Side, eiliuojasi ant Eme

rald Avė., tarp 31 ir 33 gatv.
IV) 18tos gatves, eiliuojasi 

Emerald Avė, tarp 29 ir 31 gatv.
V) Bridgeport, eiliuojasi ant 33, 32 

ir Auburn Avė., tarp Halsted ir Mor
gan gatvių.

Kiekviena divizija turi savo beną.
Visos divizijos susirinks savo vie

tose 1:30 vai. po pietų.
Maršrutas prasidės 2 vai. po pietų. 
Svetainė atdara bus 2:30 po pietų. 

Svarbus pranešimas:
Administracijos lietuvių draugijų 

privalo susirinkt ateinančią pėtnyčią 
Šv. Jurgio parapijos svetainėn, spa
lio 22 d., 1920, 8 vai. vak., “sharp”. 
Tame susirinkime bus paskirti mar
šalkos divizijų ir galutinai nustatytas 
visas programas

Kareiviai, profesionaliai ir veikėjai 
kviečiami!

Lietuviai! Atėjo laikas parodyt 
lenkams, kad Lietuva ne jų namai! 
Kas gyvas, tegul rengiasi į tą demon
straciją!

Draugijos, kareiviai, biznieriai, pro
fesionalai, kunigai, — visi lietuviai — 
prie darbo!

Vardan Pildomojo Komiteto:
J. J. Hertmanavičius, Pirmininkas
J. Mickeliunas, Raštininkas

at-

ant

:int

ant

GAMTA IR MOKSLAS.
Gamta mums suteikia gyduolių be

veik nuo kiekvienos negalės, kurios 
tik kankina žmogų. Tik mokslui lie
ka i atrasti naudojimo būdas teisin- 
jjose formose sucletiniij. Shivish 
Crov.n Bitter Wine tonikas yra pada
rytas iš geriausių gamtos suteiktų

I ko; ibinacijų, kurias tik gali duoti 
mokslo nuorodymai. Nėra geresnes 
sudėtinės kaip "tyras California vynas 
sulinktas medikališkai: žolių, šaknų 
ir žievių kuriuos naudoja padarymui 
prirengimo. Mokslas parodė pačių
taip save sąjungų geriausią galimy-Į Gary, Ind. — L. S'. S. 209 Kp. eks- 
bę .todėl nereik stebėtis, kad rezulta- tra susirinkimas įvyks nedėlioj, 24 d.

T “ spalių, 1-mą vai. po pietų, A. Karoso 
svet., 1520 G raut St., Tolleston, Ind. 
Draugai nepamirškit atsilankyt.

— M. T—kis, Sekr.

tai šios gyduoles yra stebėtini Lai
kyk bonką ant rankos visada, tada 
nei :kės bijot šiurkštaus gyvenimo. 
Ji užlaikys tave tvirtu ir prisirengu
siu daryt tau labą visada. Ant par- 
: lavono ‘gali gauti pas savo pardavė
te . i ha rašyk tiesiai pas J. B. Scheuer 
17 W. Austin Avė., Chicago, III.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutų.

3453 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Lietuvių Ex-Kareivių Independent 
Society 2-ros Kuopos narių susirinki
mas įvyks subatoj, spalių 23, 7:30
vai. vak. Rašinskio salėj, 731 W. 18th 
St. Visi nariai atvykite, nes turime 
labai svarbių reikalų atlikti.

— 2-ros Kp. Valdyba.

Pranešimai

Racine, Wis. — Svarbus susirinki
mas bus laikomas A. L. T. Sandaros 
35 kuopos, Union Hali ruimo 4-tame, 
1:00 vai. po pietų. Broliškai visus na
rius kviečiu būtinai dalyvauti, nes tu
rime labai svarbių reikalų aptarti.

Prot. rašt.

REIKIA merginos arba moteries, 
stubą apšvarinti; mokestis nuo 
13 dolerių savaitei ir valgis.

E. COHEN
5821 Winthrop Avė.

Tel.: Sunnyside 2524
Armitage 4343

12 iki

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

8 vyrų geležies liejikų 
(moulderių) benčinis ir flo- 
rinis darbas. Gera mokes
tis dėl gerų vyrų.

Atsišaukite:
MASON DAVIS CO., 
7740 So. Chicago Avė.

w -R,a—R ■ iiyHB .. ................ .. i Ui M ■■ ii

REIKALINGAS KLERKĄ į 
banką 19 ar 20 metų amžiaus. 
Gera proga ateičiai. Atsišaukit 
ypatiškai.
UNIVERSAL STATE BANK 

3252 S. Halsted St.

Mkia i

Vyro prie pečių; patyru- 
šio pečių markerio, krautu- 
vėjo dirbusio pageidaujama. 
Nuolatinis darbas, gera už
mokestis.

L. KLEIN,

Halsted, 14th & Liberty Sts.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA Poolruimis, geras 
biznis, skersai nuo Crane Co., gera 
vieta ir didele, yra vieta barberiui ar
ba saliunui. Pardavimo priežastis TI namas, sucementuotu skiepu; 
važiuoju į tėvynę. Parduosiu uz tei- , , . . . . _ . .v,
singą pasiūlymą. 1 (lu lotai, viena karve ir 25 vistos.

3953 So. Kedzie Avė. | Viskas parsiduoda pigiai.
7402 58th St.,

Summit, III.

.' $7;500.00.
I Brighton Park, 2 augštų mūrinis, 
' 2—4 kamb. flatai, gazas, elektra, va- 

PARS1DUODA 4 kambarių J nos. Rockwell ir 44th St. $6,800.00.
3 augštų mūrinis namas su Storo 

fruntu. 4 metų senumo, gazas, elek
tra, vanos, $7,800.00.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted Stę.

PARSIDUODA saliunas, se
nas biznis, gera vieta. Turi būti 
parduotas tuojaus. Bargenas.

4801 So. Looinis St.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA — vienas iš geriau
sių kampų ant Bridgeporto, mūrinis 
namas 3 augštų, 4 pagyvenimų, 2 Sto
rai.

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

Chicago, III.PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
“Stutz” 1920 m. išdirbinio automobi
lius arba apmainoma ant mažesnio Į ANT PARDAVIMO, parduo- 
arba loto arba namo ant grocerio biz- . ___
nio išmainysiu. Atsišaukite: 8avininl<aS UZ d lėlį bargeną

FRANK G. LUCAS, — namą, 3759 Lowe Avė. 4 
3114 So. Halsted St. | flatą 3 ir 4 kambarių ir vienas
r» * it- ĄXin AT P kHmbarią. Privalėtu pama-

___ ................................... Lyf, apdainavus. Taip ge- 
IŠVAŽIŪOJU IŠ MIESTO, ras, kaip naujas. Atsišaukite 

pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 
264.

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

PARDAVIMUI mūrinis namas ir du 
lotai, 4 pagyvenimų po 4 kambarius, 
gasas ir kiti parankamai. Parduo
siu pigiai. Atsišaukit pas savinin
ką, 1 fl. iš užpakalio.

4219 So. Campbell Avė. ,

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

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

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

Chicago, III.

2810 W. Harrison St.

Už STOKAGE LiiAAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

Atdara vakarais. Utaminkais, Ket
vertais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

STOCK’AI—šeROS
PARSIDUODA 20 Elgin Motor Co. 

$9.00 šėrai; 10 Cooperative Grocery 
Society of America $350.00. Kompa
nija pardavoja dabar tik po $55.00 
vieną.

L. J. MATHER,
6807 Union Avė., 

Tel. Englewood 187.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

The Ilerbert Spencer Literary So
čio! y ’vishes to announce that its an- 
nu.d Harvest Fcstival will take place 
Saturday evening, Oct. 23rd, 1920, at 
Molner Hali, 2126 Crystal Street.

Cottle’s Famous Orchestra vvill be 
thero for the dancing. Various 
gamos have been ararnged for the 
occasion. Everybody vvill wcar far- 
mors’ clothes. Refreshments vvill be 
served. >

LSS. VIII Rajono Konferencija 
įvyks nedėlioj, spalių 24 d., Liuosybes 
svetainėj, 1822 VVabansia Avė., Chi
cago, III. (North Side). Pradžia 10 vai. 
ryto. Delegatai pribukite paskirtu lai
ku. — J. J. Čeponis, Sekr.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Taipgi arklys ir 
vežimas.

1715 So. Canal St.

Paieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

CICERO LIETUVIŲ DOMEI 
Pranešimas.

Cicero. — Ryto, spalių 24, Čia įvyks 
didelė demonstracija, kad užprotesta
vus prieš lenkų imperialistus. Todėl 
visi, kas gyvas, dalyvaukite. Kuo
met pasigirs beno garsai, tegul nė 
vienas neatsilieka nuo demonstrantų. 
Demonstrantų eilės susiformuos prie 
15 St. ir 49 Ct. Po demonstracijos 
visi susirinks Šv. Antano parapijos 
kieman, kur sakys prakalbas lietuvių 
ir anglų kalbėtojai. Taipju bus ren
kama aukos Liet. Raudonamjam Kry
žiui. Butų gera, kad ryto visų vie
tos lietuvių namai butų papuošti mu
sų tautine vėliava. Demonstracijoj 
prašomi dalyvaut ir su automobiliais. 
Tegul atvyksta ir chicagiečiai — su 
savo automobiliais.

— Demonstracijai rengti Komisija.

PAJIEŠKAU savo brolio Silwestro 
Pacevičiaus, paeian Kauno rėdybos, 
Telšių apskričio, Pikelių parop., kaimo 
Bukončių; Amerikoj kur gyvena ne
žinau. Meldžiu jo paties ar pažįsta
mų duoti žinią ant šito adreso: 

LEONAS BUKONTAS,
1754 W. Madison St., Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Biznis gerai įdirbtas. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos.-

2901 So. Emerald A ve.

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

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

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

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

BARGENAS.
Ant Emerald Avė. ir 33-čios 

gatvių. Parsiduoda lotas už pigią 
kainą. Pirkėjas padarys pinigą.

Atsišauk prie savininko
S. M. SKUDAS

1911 Canalport Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

Brighton Park. — Lietuviai Karei
viai 8tos kuopos ir visi Įeiti lietuviai 
malonėkite atsilankyti susirinkiman,, • vi • • m • nicMoncKive uvsii<inKyvi siisiriiiKiiiiciii,

proga išreiškimui Tėvynės inei- Utaminke, spalio 26 d., 7:30 vai. vak. 
l^s, patrijotizmo, pagelbos ko- 4414 So- California Avė.
vejantiems broliams už laisvę

Turėsime 
daug svarbių dalykų apkalbėti.

— Valdyba.

PARSIDUODA karčiama ge
roj vietoj dėl lietuvio ar bohe- 
mo.

PARSIDUODA lotas labai geroj 
vietoj ant 69th St.. netoli Western 
Avė. Parduodu už cash arba ant' 
lengvų išmokesčių. Priežastis 
davimo, važiuoju j Lietuvą.

KAROL LABINĄS, 
3348 So. Morgan St., 

Chicago, III.

pa r-

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis na
mas, ant 2 lotų. Geros išlygos. Di
džiausia bargenas ant South Sidės. 
$19,500.00., Savininkas ant 1-mo aug- 
što. Su pora ar trejetą tūkstančių 
galima nupirkti.

930—932 W. Garfield Blvd.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių, Kazi
miero ir Antano Kanaverskių. Jie pa
eina iš Kauno rėdybos, Panevėžio pav. 
Razolimo vals., žvirgždžiunų kaimo, 
Klonių parap. Apie 9 metai Ameri
koj Pirmiau gyveno S. Chicago, III. 
10600 State St., Dabar nežinau kur, 
tad norėčiau su jais susirašinėti, nes 
turiu gana svarbaus jiems pranešti iš 
Lietuvos. Taigi jie patįs ar kas apio 
juos žino malonėsite man suteikti 
nią ir jų antrašą, už ką iš kalno ta
riu ačiū. i

ANTANAS 
834 Hollins St.,

ŽL

PETRAITIS, 
Baltimore, Md.

PAJIEŠKAU Jurgio Banionio ir 
Monikos Banioniukės, gyvenančios 
kur ten Canadoj. Jiedu paeina iš pat 
Panevėžio miesto. Malonėkit atsi
šaukti patįs, arba kas žino pranešti.

• KAROLIS BANIONIS, 
479 W. 28th Place, Chicago, III.

Atsišaukite: 
ELDERADO PARK, 
39th & Hass Avė., 

Lyons, III.
Chernauskas No. 2.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventoj vietoj ir nuo 
seniai biznis įdirbtas. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos.

5306 So. Princeton Avė. 
Arti 53-os.

PARSIDUODA *saliuna s su dviem 
“bowling allcys”.* , Senas biznis. 
Pardavimo priežastis — važiuoju Lie
tuvon.

2744 W. 18th St.

PARSIDUODA saliunas, geroj lie
tuviu ir rusų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite greitai.

M»xwell St,

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

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. LEBECKI,
3261 So. Halsted St., Chicago, III.,

PARDAVIMUI namas pigiai; 
5 kambarių, gasas, vanduo, 2 
lotai, arti Archer Avė.

5125 So. Tripp Avė.
PARSIDUODA 5 kambarių čysti, 

grąžus rakandai. Norintieji, gali ir 
gyvent toje pačioje vietoje. Vieta gra
ži, Roselande. Kreipkitęs: 

K. JAMANTAS, 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
r*

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA 4 pagyvenimų 
mūrinis namas, 3l/2 metų senas. 
Didelė priežastis pardavimo. Pa
matykite patįs dėl savo naudos. 

8052 So. Elizabeth St.
C. MITCHELL, savininkas

PARSIDUODA 5 pagyvenimų ir 
krautuvė — - mūrinis namas. Gasas, 
telefonas ir kiti pagabumai. Kaina 
$8,500.00 už cash.

2844 W. 38th St.
Savininkas gyvena ant 3-čių lubų 

nuo užpakalio*

Gasas,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

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

• Nat. School of Garment Designing
i Room 828, 74 W. Washington St. ■ 
k— .........

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystes, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 

Minima Farma ' rašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 

4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.

PARSIDUODA — gera Farma, la
bai pigiai, 147 akrhi, ar gal kas turi j 
namą ant mainymo, 7...
randasi Black River Falls, Wisconsin. 
Atsišaukite

JOSEPH VOLANDUS, ......... •-.....—
2829 W. 39 St., Chicago, 111. 8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.


