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Lietuvos valdžia nepersimaine
Atsukite laikrodžius “Nužudyk mane.”

CHICAGO. — Nedėlios naktį' 
užsiba igia dienos šviesos tau-j 
pimo laikas ir visi laikrodžiai • . • • 1 v >

Sako Wilsonui badaujantis 
kalinis.

Anglai užgriebė italų laiyą

Talkininkai dalina Rusijos žemes
Lietuvos valdžia 
nepersimainė

i True translation filed with the post- 
I master at Chicago, III., Oct. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos militarizmas 
yra sunaikintasLondoniškė legacija užginčija 

žinioms apie permainas Lietu-j 
vos ministerjoje. i „ . „ .. . ...I Bet Francija tuo tarpu ginkluo-

1 jasi ir smaugia Vokietiją, sako
Vokietijos kancleris.

gal, taip kad jie vėl sutiks su 
saulės laiku. Laikrodžiai bus 
atvaryti netik Chicagoje, bet 
ir visoje apielin'kėje, kur tik 
buvo pereitą vasarą pavaryti 
laikrodžiai vieną valandą.

Ar pavaryti' laikrodžius ir 
ateinančią vasarą chicagicčiai 
turės nubalsuoti sekamą utar- 
ninką - rinkimų dieną.

LONDONAS, spalų 29.
Pirmesnės žinios, kad buk se- j 
noji Lietuvos ministerija pa si t-Į 
rauke ir kad tapęs sudarytas 1 
naujas ministerių 1 
yra neteisingas. Lietuvos lega- 
cija lx>ndone oficiali^ užginči
jo žinioms apie (perinamas val
džioje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Anglija užgriebė Itali
jos laivą.

Suėmė laivą Juodose jurose 
nusigabeno i Batumą.

spalių 29. — 
kabinėtai | "Ka™>ė Vokietijos spėka yra 

įsuir. kinta, jos politinė gale 
j yra suparaližuota ir ekonomi
niai — ji kovoja už reikalin
giausius gyvenimui dalykus. 
Nėra daugiau nieko, kas butų 
Vokietijos militalizmu.”

Taip pasi.tkė kancleris Feh- 
renbach reichstage, darydamas 
peržvalgą Vokietijos vidurinės 
ir išlaukinės padėties.

Išmilkimą mditalizmio Vokie- 
ir tijoje ir Vokietijos nusiginkla- 

j vintą ir bejiegumą jis palygino 
su nuolat augančiu militnrizmu 

kuri su pagel-

Ancliakasiu streikas True trnnsla,t!on with the True translation filed with the post- ” V master at Chicago, III., Oct. 30, 1920 ’ master at Chicago, III., Oct. 30, 1920
as required by the act of Oct. 6, 1917 j as requircd by the act of Oct. 6, 1917

denver, Coi<>., spalių 29. — Anglija gina koncesijas Francija rūstauja ir ant 
Vakar sustreikavo 2,000 ang- Vokietijoj,
linkusių pietinėj dalyj Colora- _________
do, reikalaudami sulyginimo Sako, kad panaikinimas baudų 
algos su kitų valstijų angliuku- ‘ skirsnio išeis ant naudos ir pa
sinis ir pagerinimo darbo sąly- 
8Ų- .... i

Gubernatorius į streiko vie-’ 
tą tuoj išsiuntė kelio 
kareivių “palaikymui 
Kartu gubernatorius

Coloradoje.

Vokietijoj Amerikos
VVASHINGTON, spalių 29.— 

Benjnmin J. Sahnon, karo prie
šininkas delei sąžinės, nuteis
tas penkiems^ metams kalėja 
man už atsisakymą kareiviau
ti, ir jau 107 dieną badaujantis 
ligonbutyje, pasiuntė preziden
tui *Wilsonui laišką, re.'kahtu- 
damas, kad jį tuojau® nužtrdy-,
tų, o ne kankintų ilgiau imaiti-' kad tas streikas esąs 
nimu prievarta. uis.

čiai Francijai.

Pyksta, kam Amerikos presoje 
vedama prieš ją “propaganda.”

PARYŽIUS
J LONDONAS, spalių 29. — 

šimtus Franci jos nuomonė, kad Ang- 
tvarkos.” lijos atmetimas Vcrsailles su- 
paskelbė, tarties skirsnio, leidžiančio už- 
neldgali- griebti vokiečiu pokarini turtą

— Kam Vilkas drasko Ėriuką? -— Dėlto kad jis Vilkas ir alkanas.
— Kam Lenkija plėšia Lietuva? — Dėlto kad
Lietuva, rami būdama, turi namie pakankamai savo duonos ir sviesto, 

tuo tarpu kad
Lenkija, eikvodama visą savo turtą ginklams, kariuomenei ir karams, na

mie nebeturi ko valgyt.
LONDONAS, si|>alių 29. —1 Francij°je’ . - -

Darbininkų organas Daily He- i b» I£n^J“:?lekl?:S‘!
rald paduoda ž’nią iš Maskvos, 
kad Anglijos karmini laivai su-

plaukusį į 
tavorais dėl

lijos laivą A neoną, 
Novorosyską su 
sovietų Rusijos.

Tvirtinama, kad 
dėlių nusidėjimu prieš tarptau
tinius įstatymus, kadangi da
bartiniu laiku nėra Juodųjų ju
rų uostų blokados.

tas vra di-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai dalija Ru
sijos žemes.

Atidavė Rumunijai Besarabiją,

PARYŽIUS, spalių 29. — 
Fn*ncija, Anglija, Japonija, Ita
lija ir Rumunija pasirašė su
tartį, kuriąja sutinkama, kad 
Besarabija butų prijungta prie 
Rumunijos. Besarabija yra se
nosios Rusijos gubernija, susi
siekianti su Rumunijos rube-

True translation filed with the poet- 
master at Chicago, III., Oct. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai persergsti 
Vengriją.

Liepia iki lapkričio 15 d. ratifi
kuoti sutartį.

PARYŽIUS, spalių 29. — 
Talkininkai pasiuntė Vengrijos 
valdžiai notą, reikalaujančią 
kad Trianon sutartis butų rati
fikuotą ne vėlit»u, kaip lapkri
čio 15 d. Jei iki to laiko sutar
tis nebus ratifikuota, sako no
ta, bus “tūlų pasekmių.’* Rati
fikavimas jau įneštas Vengri
jos parlamente.

Nuteistas sušaudymui
DUBLINAS, spalių 29. — Ka

ro teismas nuteisė sušaudymui 
18 m. medicinos studentą Kc- 
vin už dalyvavimą Dublino ai
rių ginkluotame užpuolime ant 
anglų kareivių. Jis bus sušaudy
tas sekafną panedėlį.

All-Hallcrvves kolegijos profe
sorius Ci*rolan pasimirė šiandie
nuo žaizdų, kurias jis ajplaikė jų vaikas užtroško nuo gaso, 
laike anglų policijos užpuolimo 1 vėjui naktį užpiltus gasą po 
ant jo namo spalių 10 d. vandenio šildituvu. V

' užviešpatauti Europoje. Jis , 
betgi sakė, kad Vokietija pasi- | 
tiki, jog kitos didžiosios šalįs ’ 
paseks jos (Vokietijos) pavyz-1 
džiu ir nusiginkluos.

“Jei užrubežyje drromas, 
kokis nors bandymas, primesti 
Vokietijai militarizmą, tai da
roma tikslu pridengti savo mi-1 
litarinius pienus,” sakė kancle
ris. “Aš abejoju ar tuo kas 
nors bus prigautas. Jei kokia 
nors šalis bus tuo prigauti'*, tai 
bus tik dėlto, kad ji yra užinte- 
resuota tame prigavime.

“Kariniai mes esame tik 
žiūrovais kovų už politinę ga
lę ir spėką, kokios eina visame 
pasaulyje, ypač Europoje.”

Paliesdamas beveik nepane- 
šamą naštą užlaikymo okupaci
jos armijų, jis pareiškė, kad 
“Vokietijos gyvenimo kraujas 
bėga upeliais iš tų žaizdų. Jus 
žinote tikrai beviltes sumas, 
kokias mes turime surinkti’, 
kad užmokėjus už svetimų ša
lių okupt'*riją. Jei tas tęsis, 
Francijos militarizmas auės 
paskutinį Vokietijos gerbuivį 
ir taipgi paskutines Francijos 
viltis gauti atlyginimą.”

Jis sakė toliau:
“Aš nepasakosiu baisių pa

veikslų panaudojimo juodųjų 
kareivių, su visomis baisiomis 
pesekmėmis. Jis sunaikino 
žmonių likimą tuose distrik- 
tuose ir pagimdė baisiausius 
kaltinimus. Kada pasaulis už- 
girs juos?”

Kancleris persergėjo Franci
ją, kad ji tokiais metodais nie
kad negali tikėtis padaryti Vo
kietijos žmonėse palinkimą 
mokėti karo e*tlygrnhnus, bet 
kad tais savo aktais ji gali ti
kėtis tik įskiepyti vokiečių šir
dyse didžiausią neapykantą 
prje Francijos.

Jis pareiškė, kad Vokietija 
taip sąžiningai pildo Spa ang
lių susitarimą, kr*d Francija tu
ri perviršių Vokiletijos anglių, < 
kuomet Vokietijos lindustrijos 
užsidarinėja ir bedarbės padėtis 
nuolatos darosi rūstesnė delei 
stokos anglių.

Visi Chicagos Lietuviai!
■............ ....... .

Visi, be skirtumo savo pažvalgų, be skirtumo savo sriovinių ir politinių 
šalininkybių, visos draugijos ir organizacijos — dalyvaukite nedėlioj, spalio 
31 dieną, milžiniškoj Chicagos ir apielinkės Lietuvių demonstracijoje, kad pa
reiškus pasauliui savo protestą prieš nepasotinamus Lenkų imperialistus, puo
lančius musų gimtąjį kraštą, Lietuvą, ir besikėsinančius ją sau pavergti.

Visi, iki vienam, stokite galingon protesto prieš Lietuvos nevidonus de- 
monstracijon!

Išdalins milžiniškus 
pelnus.

Standard Oil Co. išdalins savo 
akcionieriams $45,000,000.

Truo translaWo> filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonija reikalauja Chi
nijos atsiprašymo.

Angliakasių streikas . 
greit užsibaigsiąs.

Manoma, kad Aglijos angliaka
siai priims susitaikimo sąlygas.

3 žmonės užtroško gasu.
NEW YORK, spalių 29. — 

Dr. Maurice L. Radin, jo pati ir

būti panaikintas be 
sutikimo, neranda 
Anglijos oficialiuose 1 turizme,

nuomonė Angli-

įsitikinę, kad 
yra interesuose

CHICAGO. Standard Oil 
Co. of Indiana vakar paskelbė, 
kad ji išdalins savo akcionic- 
riams $45,000,000 dividendų 
Šerais, skaitant serus “par va
ltie.” Šėrininkai ištikrųjų gaus 
daugiau negu tą sumą, kadangi 
kompanijos Šerai parsidavinė- 
ja daug brangiau, negu jų ver
tė. Jie vakar parsidavinėjo po 
$775 už šėrą.

Kompanija turi $105,000,000 
perviršio, tad išdalinus tij mil
žinišką pelną, jai liks dar 
$60,000,000, neskaitant 
metų pelno, kuris 
$15,000,000 ar daugiau.

Kompanijos kapitalas siekia 
tik $30,000,000. Dabar jis bus 
padidintas iki $75,000,000. 
Reiškia, už kiekvieną šėrą bus 
duodama pusantro Šero divi- 
dentais, arba 150 nuošimčių, 
pasiliekant dar 200 nuoš. pelno 
kompanijos ižde, neskaitant 
virš 50 nuoš. pelno, kokį ji 
įgys šiemet.

Tad štai kodėl* gasolinas yra 
taip brangus ir nuolat dar kįla 
— tai, kad satijalei akcionierių 
sudėjus milžiniškus pelnus. Ir 
surenkama tuos milžiniškus 
pelnus daugiausia iš neturtin-

Taipjau atlyginimo už užmuš
tuosius Nikolajevske japonus.

1920 
sieks

Kanados angliakasiai 
už streiką.

SYDNEY, N. S., spalių 25.— 
99 nuoš. balsų paduotų refereu- 
lume, vedamam tarp 12,000 
angliakasių Nova Scotia ir New 
Brunswick, pritaria streikui.

PEKINAS, spalių 2!). — Pa- 
siremde*ma raportu bendros ko
misijos, tyrinėjusios menamą 
dalyvavom?- Ghinijos kanuoli- 
nio laivo skerdime japonų Ni
kolajevske, Azijos Rusijoje, pe
reitą pavasarį, Japonija parei
kalavo, kad Chinija 
apgailavimą, kad 
laivyno komanduotojas atsi
prašytų japonų komanduotojo 
Nikolajevske, kad dalyvavusie
ji užpuolime oficieriai ir juri
ninkai hutų nubausti! ir kad bu
tų užmokėtas atlygmimE® ne
va nukentėjusių šeimynoms.

LONDONAS, spalių 29. - 
Lrdkraščiai išreiškia viltį, kad 
Anglijos generalinis angliaka
sių tsreikas užsibaigs už savai
tės laiko ir kad angliakasiai re
ferendumu priims siūlomas su-

išreikštų 
Chinijos

Susitaikinio sąlygos skaito
mos csi*nt kompromisu ir nė 
viena pusė neskelbia savo per
galės. Abelnai veik visi Užgiriu 
sus'taikymo pieną, su kįlančia 
ar puolančia alga sulig kįlimu 
ar mažėjimu produkcijos. Ma
noma, keri ir kitos Anglijos 
pramonės priims tokį susitai
kimo būdą.

,šioje šalyje, yra kenksmingas 
talkininkų interesams ir todėl 
neturėjo 
Francijos 
pritarimo 
rateliuose.

Sekama 
jos valdžios:

“Mes esame 
musų žingsnis
ne tik musų pačių, bet ir visų 
šulių, taipjau ir Francijos. Jo
kio mažiausio politinio spaudi
nio nebuvo daryta Vokietijos 
ar kitų šiame dalyke.

“'Kiekviena uncija spaudimo 
paėjo nuo biznierių. Vokietijos 
biznieriai norėjo, kad mes tai 
padarytume, Anglijos biznie
riai irgi to norėjo. Daugelio 
pEGaulio šalių biznieriai to irgi 
reikalavo. Visi sutiko, kad po
karinis Vokietijos piliečių tur
tas kitose šalyse turi būti liue
sas nuo užgriebimų, kad galėtų 
prasidėti Europos ir pasaulio 
pirklyba.

“Pavyzdžiui. Vokietijos fab
rikantas ar pirklys nori depozi- 
tuoti kur-nors Anglijos banke 
£50,000 finansavimui įstaigos. 
Bankicrius nurodo, kad sulig 
Vcrsailles sutarties 18 skirsniu 
toks depozitas gali būti užgrieb
tas. Dcpozitorius tada eina į ne
utrali banką. Daugelyj vietų 
yra vien tik Anglijos l>ankai ir 
jeigu vokiečiai nesijaučia si'*u- 
g'ais juose, nedaroma jokio biz
nio ir nuo to visi nukenčia.

“Daugelyj Europos uostų 
valdo anglų laivai. Jei vokiečiai 
bijosi krauti tavoms į musų 
laivus, jų pirklyba su tais uos
tais lieki'* sutrukdyta ar su
naikinta. Tuo jiems kenkiama, 
mums kenkiama ir visiems ki
tiems kenkiama.

Skirsnis 18 yra leistinas, bet 
nqpri verstinas. Jis duoda 'val
džioms teisę elgties, kaip jos 
nori. Pavyzdžiui, jei mes ne
norėsime atsižadėti Skirsnių 
apie teritorhji'G, ant kurių mes 
turime mandatus. Ar Francija 
ras pasiteisinimą nusiskundi-

29. — 
nera

mesne delei, ką čia vadinama, 
propagandos kampanijos Jung
tinėse Valstijose prieš Franci ją. 
Valandoje, kada sentikiai tarp 
Francijos ir Anglijos yra įtem
pti ir taipgi su Italija negeriau- 
si, ir kada Vokietijos ktoicleris 
atviri'/i kaltina franeuzus mili- 

Francijos vadovai
skaito ypač skausmingu, kad 
jie yre* priversti ginti savo šalį 
ir nuo atakų iš Jungt. Valstijų. 

Vėliilusis išsišokimas skaito
mas labai panašiu į daugelį ki
tų Amerikos laikraščiuose. Tai 
yrt* New Republic savaitraštyj 
tilpęs straipsnis, kuriame Fe- 
lix Frankfurter, profesorius 
Harvardo universiteto teisių 
mokyklos, valdžios patarėjas 
darbo dalykuose ir artimas 
draugas augščiausio teisėjo 
Brandeis, tikrina, kad “Fran
cijos šovinizmas ir imperializ
mas” yra kalti už dribartinius 
Europos keblumus ir kviečia 
Wall gi»tvę įvykinti Francijoj 
tvarką neduodant jai kreditų.

'Nėra abejonės, kad Francijai 
pradeda nusibosti skaitytis 
pasauline kaltininke. Jei ji bus 
priversti'* eiti savo keliu viena, 
ji taip padarys, bet su skaudan
čia ir rūstaujančia širdimi.

Nuteisė kalėjiman.
CHICAGO. — Gari Wande- 

ror, buvęs ofieterius, kuris tū
lą laiką atgal buvo prisipaži
nęs nušovęs savo pačią ir kitą 
pasamdytą vyrą, bet viso to 
teisme užsiginė, vakar t?«po 
rastas kaltu ir liko nuteistas 25 
metams kalėjiman.

\Vanderer, kaip jis pats pri
sipažino, norėdamas atgal įsto
ti į kariuomenę, pasisamdęs 
kokį tai driskių, kad jis neva 
užpultų jį ir jo pačią buk 
apiplėšti. Kada pasamdytasis 
žmogus tai padarė, jis išsitrau
kė du revolveriu ir vienu jis 
nušovė pasamdytąjį, o kitu — 
savo pačią. Paskui jis policijai 
papasakojo, kad plėšikas juos 
užpuolė ir nušovęs jo pačią, o 
jis už tą nušovęs plėšiką.

Povilas Graikijos 
karalių.

Regentu paskirtas admirolas.

Plėšiką “darbuotė”
CHICAGO. — Policijai susi- 

šaudžius su automobiliniais 
plėšikais, prie 12 ir Halsted gat
vių užpereitą naktį taipo nu
šautas laukęs gatvekario John 
Yasko, 32 m., 2937 Haynes St. 
Tie patįs plėšikai ten pat taip
jau suvužinėjo vieną žmogų. 
Nors policija juos ir vijosi, bet 
jiems visgi pasisekė pasprukti.

CHICAGO. — Vakar po piet 
prie Ashland ir 16 gatvių plėši
kai užpuolė South.west Trust & 
Savings Bank, 3500 Archer 
Avė., pasiuntinį, gabenusį virš 
$50,000 pinigų iš vidurmiesčio 
banko, ir pašovę kartu su juo 
buvusį policistą ir šoferį, pas
tvėrę visus pinįgus, pabėgo au
tomobiliu.
DETROIT. Mich., spalių 29. 

Penki plėšikai užpuolė Com- 
monwealth banką, Hrstings 
gatvėj ir atėmė aipie $15,000.

ST. PAUL, Minu., spalių 29.

jei Francija, ar kitos šalįs pa
norėtų atsižadėti savo manda
tų.

‘Tagalips, Francija jau pa
dare koncesijų Bulgarijai, ku
rios sutinka su musų koncesi
jomis Vokietijai.”

Francija protestuoja.
PARYŽIUS, spalių 29. — 

Franci jos diplomatams Londo
ne tapo valdžios paliepta įteik
ti Anglijos valdžiai Francijos 
nuomonę apie Anglijos valdžios 
nuosprendį atsižadėti teisės 
konfiskuoti vokiečių nuosavy
bę Anglijoje, stko laikraščiai.

ATHENAI, spalių 29. — 
Graikijos parlamentas vakar 
vakare paskelbė mirusio kara
liaus Aleksandro jaunesnįjį 
brolį, princą Povilą, Graikijos 
karalių.

Kiek ankščiau parlamentas 
paskiro admirolą P. Coun- 
douriotis būti Graikijos regen
tu iki princas Povilas neužims 
sosto.

Princas Povilas yra gimęs 
gruodžio 1 d., 1901 ir nėra ve
dęs. Jis gyvena Šveicarijoje, 
kartu su savo tėvu, buvusiu 
Graikijos karalių Konstantinu.

18 užmušta policijos 
streike.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 29 d., užsienio pinigų 

kaiaa, perkant įų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų biivo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 Bva^® ............... qĮ ‘ ro brangakmenų sankrovąAustrijos 100 kronų ........... $0.83 . * e v
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.75 išnešė už $60,000 'briliantų.
Danų 100 kronų ..................  $13.62 j

Finų 100 markių ................... $2.50 |
Francijos, už $1 ....... frankų 15.57 |
Italijos, už $1 ............... lirų 26.60 |
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Lenkų 100 markių ............... $0.35
Olandų 100 guldenų .... ......  $3Q.45
Norvegų 100 kronų ........... $18.50
šveicarų 100 frankij ........... $6.39
Švedų 100 kronų ..............   $19.40
Vokiečių 100 markių ............ $1.60

n SAN ANTONIO, Tex„ spalių 
29. — Jau 18 žmonių liko už
mušta policijos streike, kuris 
tęsiasi jau 18 dienų Guadalaje* 
ra, Meksikoje. Gen. Estrada ka
reiviai įvykino tvarką. Strei-

Uždraugė (importuoti laik
raštinę popierą.

WASHiINGTON, spalių 29.
Francijos valdžia dekretu, įei- kuojančios policijos reikalavi- 
nančiu galėn lapkr. 1 d., už- mai liko išpildyti, bet ji atsi- 
draude importuoti į Franciją sako grįžti į darą iki nebus pa- 
ir Alžirą laikraštinę popierą. šidinta mayoras. .

WASHINGTON, spalių 29.— 
Reikalingumas Vokietijai rie
balų yra parodomas to fakto, 
kad ji rugsėjo mėn. importavo 
iš Amerikos 9,057,385 svarų 
taukų, vertes $1,932,163, pa
sak pirklybos departamento 
skfdtlinių. Kitų riebalų produk
tų Vokietija pirkosi Amerikoje 
rugsėjo mėn. sekamai: 346,970 
svarų oleo aliejaus, vertės 
$62,736, 4,747,909 svarus laši
nių, vertės $1,092,478, taipjau 
daug kumpių ir netirpytų tau
kų.
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tektų

Prasidės 1-mą vai, po pietų

sando-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

nėra 
vilties,

kuri 
taipgi

n 
n 
n

iš ypatingai gražių solo, duetų, deklamacijų ir tt. Choras po vado
vyste p. Salomijos Staniululės padainuos daugelį naujų dainelių. Vi
sas pelnas paskirtas dėl Lietuvos nuvargusių našlaičių, užtad atsilan
kiusioji ant šio vakaro išgirsit netik gražų koncertų, bet ir pagelbėsit 
badaujantiems vaikeliams Lietuvoj. Kviečia KOMITETAS.

po Globa S. L. A. 208 Moterų Kuopos ant naudos

Lietuvos Našlaičių
atsibus

Nedėlioj, Spalio 31 d., 7 vai. vak., 1920
Liberty Hali, 3000 S. Union Avė., kampas 30-tos
Kviečiamo skaitlingai atsilankyti ant šio koncerto, kuris susidės 

ypatingai gražių solo, duetų, deklamacijų ir tt. Choras po vado-

“JAUNOSIOS BIRUTĖS” IŠKILMINGAS

Koncertas SU Šokiais

Lietuvon, kad 
atgavus dvar-

Nenusiminkime 
tik veikime.

Lietuvos kareivio 
laiškas.

Įsivcržinyis Žolgowskio į 
Vilnių yra didelis smūgis Lietu
vos gyventojams ir taipgi Lie
tuvos piliečiams gyvenantiems 
čionai Amerikoje. Visi Ubai 

Lietuvos likimu, 
jog Želgowskis 
ir Lenkų dvari-

susirūpinę 
nes visi žino,

1 yra Lietuvos 
ninku sėbras, 
listų pasiųstas 
ginklu rankoj 
ponių žemes ir pavergus Lie
tuvos darbo žmones. Šitą aiš
kiai suprasdami Lietuvos žmo
nės stveriasi ginklo, kt<l atsi- 
gynus nuo plėšikų.

Klausimas, ar Lietuvos ka
riuomene suJaikis tuos Lenkų 
plėšikus? Daugelis mano,, kad 
nepajiegs atsiginti, nes Lenkai 
turi daugiau kariuomenės; be 
to dar Francija jai prideda vi
sokiais budais. Lietuvai gi nie
kas nepadeda.

Teisybė, kad lenkai yni stip
resni už lietuvius, bet turi gan 
daug ir priešų.

Anglija nepritars tolimes
niam lenkų besiveržimui Lie
tuvon. Ne lodei, kad Angliji- 
mylėtų Lietuva, bet todėl, kad 
jos pačios interesai to reika- 
Jauja. Nes jeigu lenkai užimti;

į tavos linų nei miškų (kurių jai 
labai reikia). Tas turtas 
Franci jai.

Pagalios ir Vokietija, 
labai neapkenčia lenkų, 
nenorės, kad jie perdaug įsiga
lėtų, todėl stengsis padėti Lie
tuviams šiokiu ar tokiu , būdu 
spirtis ' prieš nepasotinamus 
Lenkus. To paties galime* lauk
ti ir iš Rusijos bolševikų, kurie 
nors laikinai išsižadėjo Lietu
vos ir sulaužė padarytą su ja 
sutartį, bet ilgainiui atsikvotės 
ir vienokiu ar kitokiu budu 
parems Lietuvą. Nes su Lenkais 
jie vistiek negalės ilgai 
roj sugyventi.

Ttigi labai nusiminti 
reikalo. Reikia turėti 
kad Lietuva iš Šitos savo sun
kios padėties išeis laimingai.

Mes, ainerikiečiaii, vūs dėlto 
negalime susidėję rankas sėdėti 
ir laukti. Mes turime paremti 
kiek galėdami savo brolius (Lie
tuvoje šitame taip sunkiame 
momente, morališkai ir pinigiš- 
kai.

Spalių 31 d. Chicagoj rengia
ma demonstracija prieš Lenkų 
briovimąsi Lietuvon, šitoj de
monstracijoj Lietuvos pilietis, 
kuris tik gyvena Chicagoj, pri
valo butini d joje dalyvauti, 
nes kuo daugiau žmonių daly
vaus demonstracijoj, tuo la
biau sustiprins musų brolių 
Lietuvoje dvasią ir taipgi pla
čiau apie tai žinos visas pasau
lis. — A. Karsokas.

organizacija gavo nuo vieno 
savo nario, Stepono Dariaus, 
išvažiavusio Lietuvon kautis su 
lenkais, šitokį hčšką, rašytų iš 
Vilniaus spalių 7 d.: • -f .

Lietuvos nepriklausomybes 
šalininkų Sąjungai. — Gerbia
mieji draugai:— Linkėdamas
jums pasiryžimo ir darbštumo 
dol tėvynes labo, aš kaipo vie
nas iš bendradarbių, kreipiuos 
i jus, Amerikos Lietuvius ir 
prašau pagelbos kovoje prieš 
užpuolikus Lenkus, kurie dva
rininkų vedami puola musų že
mę, piešia musų sodžius ir 
miestus, lieja musų žmonių 
kraują ir tt. Dabar, broliai, yra 
laikas prisidėti prie tos šven
tos kovos — liuosnoriais va
žiuoti Lietuvon arba siųsti rei
kiamos medžiagos, kad naujai 
susitvėrusio j i liuosnorių divizi
ja “Geležinis Vilkas” galėtų pa- 
ekmimgai vyti lenkus iš Lic- 
uvos.

Susipažinau su Lietuvos ka- 
•iuomenės reikalais; labai dide- 
ė pasirodo stoka karo apara- 

’o, kaip tai automobilių, tankų, 
Virvėtų automob’lių ir kitų 
ckniškų įtaisų. Butų gerai, kad 

visos Chicagos lietuvių pasten- 
jos butu padėtos dėl nupirki- K 
•no nors vieno šarvoto automo-i ■
'Viliaus, kuris labai pagelbėtų 
‘Geležiniam Vilkui” kovoti su 

’enkais; tokie aparatai yra 
’abai pageidaujami. • Aš 
’ikiuos, kad Chicagos lietuviai 
be jokio vargo galėtų tatai ipa- 
laryt’i. Jau yra gerokais laikas 
kaip apleidau organizaciją ir 
;eigu dabar veikianti Lietuvos 
Nepriklausomybes šalininkų 
Sąjunga nesutiktų su mano 
•įrašymu, tai nors būrys Susi
vienijimo Amerikos kareivių 
Uegul veikia; tr*i bus vienas iš 
šauniausių darbų. Nors jau 
paliaubos, bot 'Lietuvoj Lenkų 
paliaubos yra labai gerai žino
mos: Lenkai taisosi naujam 
užpuolimui. Tat mes turime 
skubotai prisiruošti, kad jų 
antpuolius atlaikius. Jeigu tan
ias kasoj pinigų, tai stengkitės 
nor$ orderį paduoti, o likusius 
tai ir vėliau išmokėsite. Šiose 
kritingosc dienose neišsimoka 
nei vieno cento banke laikyti, 
kadangi Lietuvoj neišpasaky
tas reikalas visoko.

Severas Gyduoles uz 
sęimyno*- sveikata.

Silpni Inkštai
gali būti prežasClu daug Ilgu, kurjot apal* 
reikšta per akauima atrienu. ifiblySkusl*, 
pageltanavoiię oda, sutinimu aplink liną, 
skaudinga ilaplnima ir patinimu akiniu 
voką. Kaip tik pajusi kad Inkstai netvar- 
ki, ne gaiiink laiko ir gauk

R. URBONAS
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, 111.
Phone Drover 3473

Subata, Spalio 30 d., 1920

'■'Wl
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EATRAS *
L. M. P. Kliubas ir draugija Adomo ir Jievos 

turės perstatymą
Nedėlioj, Spalio-Oct. 31 d., 1920 m.

M. Meldažio Svetainėj, 2242 W. 23rd Placc
Perstatymas bus pirmti kartu lošiamas 

dviejų aktų drama, “Gims Tautos Genijus”. »
Salės duris atsidarys 6 v. v. Lošimas prasidės 7 v.

Gerbiama publika malonėkit atsilankyti ir pa
matyti tą puikų perstatymą. Lošėjai iš Chicagos, 
Roseland ir kitur. Po teatrui, šokiai.

Režisierius ponia M. Dundulienė.
Kviečia KOMITETAS.

Indiana Harbor, Indiana
DEMONSTRACIJA!

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

Victoria Teatre
3525 Cedar St.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 

Laikrodžiai,

JEWELRY
STORE

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai, 

i 
4537 S. Ashland 

Avė., Chicago, 1)1.

r
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T. Pullman 5432 

AKUŠERIU 
A SHUSHO

Turiu patyrimi 
notarų ligose; ru 
pestingai prižiu 
iu ligony ir kudi 

kį laike ligos.
10929 S. State Sti 

Chicago, III.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS 1IENT1STAS 
2201 W 22nd & Sn. Leavitt Sta. 

CHICAGO.
Valandos J 9:30 ryto iki 12 dfenę 

nuo 1 po pintų iki 9 vakare

Maršavimas nuo šv. Pranciškaus lietuvių parapijos. • 
Užprašom ex-kareivius su uniformoms ir visas apie- 
linkės draugystes. Kaip: West Hammond, taip ir 
East Chicago ir pavienius dalyvauti minėtoje De
monstracijoje.

PUIKUS BALIUS!
Parengtas

DR-STĖS LEB. G. D. L. K. VYTAUTO
1. M. D. Raitelių, ant Bridgcporto 

Nedėlioj, 31 Spalio (Oct.), 1920 m. 
švento Jurgio parapijos svetainėje, 32 ir Auburn Av.

Pradžia 6:30 vai. vak. z
' Nuoširdžiai užprašome atsilankyti ant musų Baliaus, 

nes yra gražus Balius iš apielinkės ir tikrai busite užganė
dinti. Visi svečiai atsilankykite. Kviečia KOMITETAS.

METINIS BALIUS
Turim už garbę pranešti visuomenei, kad 

CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠALPOS KLIUDĄS 
Rengia puikų metinį balių,

Subatoj, Spalio (Oct.) 30, 1920, Liberty Hali svetainėje, 
3090 So. Union Avė., kampas 30th St.

Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 35c ypatai.
Visus užkviečiame jaunus ir senus atsilankyti ant musų baliaus.

Kviečia KOMITETAS.

Severa’s
Ledsyl
(plnntan žinoma kaipo Severoa GyduolB 
nuo Inkstą ir Kepenų), per keturei da
limi metu tie Kalingi vaistai pasekmin
gai teisi yvalres ilgas inkStu ir pūsles. 
Tūkstantiai ligoniu paslnaudol ir palik* 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mietas, 
75 centai ir $1.25. Kožnoi aptlekoi,

W. F SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon- * 

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

ANTANAS S. POCIUS, Vedėja®
3259 S. Halsted Str.

Tel.: Boulevard 9244

I 
r

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

* —Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos:—
9—12 A. M, 1—5, 7—8 P. M.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanst&tą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė- 
liausiu ir paprastų madų, po $15, $20 
$25, $80, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė 
lyno sergo siutai $<30, $37.50 ir $42.50 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dai 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 h 
daugiau.

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

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomb 
,8 ryto iki 6 važk.
i s. aonnoN,

X 1.415 So. Hnlsttti Str.

PRANEŠIMAS
šiuomi prane
šu savo drau
gams ir rėmė
jams, kad per
sikėliau į nau
ją vietą po 
Nr. 4558 So. 
Marshfield av. 
Chicago. Tel. 
Yards 2511. 
Atsilankę bu
site , užganė
dinti minkš
tais gė rymai s 
su pipirais.

Su godone PRANAS DALKUS.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 

i petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavuą 
Priimami 7" 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambarį*
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

seklyčioms

Liberty

27^Iškilmingas Apvaiščiojimas ir Balius
—------------ ---- — SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS ......=

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

Kviečia Simano Daukanto Dr-ja.

K

2)
3)
4)

5)

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, pneunonūjos, įnfluenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau- 
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitu tą. Tėmykit,
kad butų šis parašas:

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

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

Kviečiame visus be skirtumo, kaip jau
nus, taip ir senus ant šio musų iškilmingo 
vakaro. Šitas vakaras yra labai svarbus, & O»VK»nr*fc

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

Braižymo (pllanų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
rnosi. 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 St., 

Chicago, III.

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

........... ■:
DR. A. P. GURSKIS

Lietuvis Dentistas
n 

uicvuYiR i/eįuinias įį
H 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. E

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

- Išskiriant nedėlios ir peredaa. 
saaanBBHaiiBBn ■■■■■■(

- Rengiamas 
NORTH SIDSS DRAUGIJŲ SĄRYŠIO. 

Naudai Viešam Knygynui

Nedėlioję, Spalio 3Imą dieną, 1920 
SCHOENHOFFEN SVETAINĖJE 
N. Ashland Avė. ir kampas Milwaukce Avė.

Pradžia 7 vai. vak. Tikietas 60c.

Programas susidės iš kalbos, chorų, kvartetų, trijetų, so
listų, moneliogų, eilių, naujų šokėjų, muzikos ir kitų dailės 
kavalkų.

Šis koncertas yra rengiamas sujungtų spėkų,' astuonių 
progresyvių draugijų, kurios palaiko Viešą Knygyną. To-

kie koncertai yra rengiami vieną kartą metuose. Kurie yra 
buvę tokiuose koncertuose žino, kokios spėkos išpildo pro
gramą. Bet šįmet bus dar turtingesnis programas, nes da
lyvaus naujų spėkų, kurias pirmą kartą chicagiečiai turės 
progą pamatyti. Taigi kurie myli koncertus, tikriname, kad 
bus užganėdinti. Taipgi šokėjai bus užganėdinti, nes po pro
gramų! galės šokti iki vidurnakčio griežiant J. Grušo or
kestrai. Kviečia rengimo KOMITEAS.
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Pianų Krautuvė atdara šių savaitę kas vakaras j KOBESPONDENCIJOS
KLEIN BROS.
HALSTED 4 20th STS.

Taupink Klein
B

Bros, štampas
RACINE, WIS’. DIDELIS BARGENAS Or. A. R. Blumenthal

Garsus Pianai
Sumažintoms Kainoms

Mes turime perdaug pianų 
musų krautuvėj, ir da daugiau 
jų atveža kasdiena. Idant par
duoti daugiau instrumentų, 
męs apkapojom kainas — jus 
galite pirkti šią savaitę — nuo 
panedėlio, Lapkričio 2, iki su- 
batai, Lapkričio 7, sutaupyda
mi daug pinigų.

Lengvi Išmokėjimai — Be Nuošimčiu
Kcrzlieim Grojikliai — 
niahogany, a** walnut, 

........... $465
m Grojikliai Pianai — 

.ugščiausio laipsnio gro- 

$580
■ Cablc-Nelson Grojikliai — ma- 
B hogany, ar \valnut .... $640

ikadford & Co. Grojiklii. Puikus 
ir.: trume ntas . $390

a Keršiu
■ m u >ų
U jiklini ....

Kerzhcim Pianai, 
pianas už ..........

visai naujas

$300
N 
R

ALTS. 35 kuopos susirinki
me spalio 24 d. Union Hali, pa
daryta šitokį nutarimai: Išrink
ti rudens ir žiemos sezonui ko
misiją rengimui įvairių vaka
ru. Komisijon išrinkta M. Kas- 

1 paraitis, Matas Motkus.
Antra, įsteigti kliubą po glo

ba Sandaros 35 k p., kuriame 
bus galima susiėjimus laikyti 

j kiekvieną vakarą, ir mažesnėms 
kuopoms bus galima susirinki
mai laikyti. Suradimui tinka
mos vietos paskirta J. Pilipavi
čių ir M. Kasparaitis.

Nutarta išnešti ir tuojaus iš
nešta protesas prieš klerikalų 

Į daromuosius užsipuolimus ant 
.Lietuvos Misijos ir Atstovybės 
1 Amerikoje.
! Padaryta tarimas kaip greit 
bus galima rengti demonstraci
ją, prie kurios surengimo kvies
ti visas vietines dr-jas, kad vi
si ins lietuviams bendrai po de
monstracijos išnešus protesto 
rezoliuciją prieš Lenkų lindimą 
i Lietuva.

Mažu Farm u
Geidžiantieji namus įsigyti ir apsukrus investoriai, perka šiuos derlingus 

plotus ant greito pamatymo. Savastis kalba pati pž save. Pirk dabar, kol 
yra iš ko pasirinkti geriausių vietų.

Ar gali pirkti akerį? Arba dar geriau, gali pirkti 5 arba 10 akerių? šita 
yra viena iš geriausių Chicagos apielinkių, greit augančiame taupių žmonių 
apskrityj. Tik 40 minutų nuo miesto ant Chicago, Burlington ir Quincy ge
ležinkelio Stotis yra patim viduryj savasties. 60 traukinių kasdieną.

Cajlo-Nelson Pianai. — Tai gc- 
’ ir.ur.ias instrumentas $475

pat bendrai su 
draugijomis

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzamineoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

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

Telephone Yards 4 
Boulevard 6487

9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St 
Yards 4317

Pranešimas Musų 
Draugams

Kacl 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- 4
tarnauti musų visiems draugams visuose reikaluose: 
SIUNTIME PINIGŲ Į LIETUVĄ; PARUPINIME 
PASPORTŲ; PARDAVIME LAIVAKARČIŲ Į 
LIETUVA IR Iš LIETUVOS; PIRKIME IR PAR- 
DAVIME NAMŲ IR LOTŲ; APDRAUDAS (IN
SURANCE) NUO UGNIES IR VISOSE FORMOSE 
IR visais kitais reikalais kreipkitės pas

Zoip ir Barčus
Senas adresas 4517 S. Hermitage Avė., Chicago, III.

Tel.: Yards 145.

pritariančiomis
tverti 'Lietuvos
go» skyrių; to reikalo tillikmui 
paskirti T. Varauis ir J. Pilipa- 

i vičia.
. šiame susirinkime įprisurašė 

du nauji nariai, Juozas Bumbu
lis ir M. Motkus. Buvo balsavi-

• mai centro valdybos, ir nutarta
į Sandaros seimą siųsti pasvei
kinimą ir auką 25 dol. Sandaros 
spaustuvei nuo skolą paliuosuo- 
ti. Dar bus tam reikalui suruoš
tas vakarėlis ir uždarbis sykiu 
su auka bus pasiųsti busimam 
Sandaros Seimui.

—M. Kasparaitis.

GERIAUSIAS UŽ VISKĄ.
, Kuomet išeini nusipirkti reikalin

go daikto, paprastai žiuri, kad gau
btum geriausią tavorą už savo pini
gus. Taipgi, lygiai turi turėt” tokį 
skirtumą perkant gyduoles. Buk 
tikras, kad užtikrintos ir pasitikčtinos 
gyduolės, greitai ir trumpame laiko 
pagelbės. Neuropin Stomach Bitters 
yra geriausiu nuo nevirinimo, prietva 
rio, nuštoto apetito, kvaitulio, riaug- 
sėjimo, nesmagumo etc. Imant nuo- 
latai pirm valgio, pagelbės suvirinti, 
eis ant naudoą^punaudotas maistas, 
užtikrins sveikai atnaujintą nakties 
pailsį .vengsi žarnų užsikimšimą, lai
kys visą kūną gerame stovyje ir ap
saugos nuo kitokių ligų. Laikyk bu
telį po ranka visuomet ir vartok pir
mam ženklui pasirodžius pilvo arba 

į žarnų netvarkumui. Neuropin Sto
mach Bitters parsiduoda visose vais
tinėse arba rašyk pas: J. B. Scheuer 
Co., 17 W. Austin Avė., Chicago, III.

Siųsk Pinigų Savo Giminėms 
j Lietuvą Del Kalėdų

Seniausias Bankas West Side
H. KRULEWICZ BANK

• 1122 So. Halsted St.
Per 40 metu tame biznyje. Laivakortės į ir iš 

Lietuvos per visas linijas.
I___ ___ _______

PAUL BALTUTIS & CO.
Po 7 metų gero ir naudingo patyrimo vienos iš didžiausių valstijos 

bankų Chicagoj. Ragindami musų d įaugu mes atidarėm biznį 901 W. 33rd 
St. Tikėdami kad mes galim patarnauti musų kostumeriams greičiausiai 
ir geriausiai. Patai naujame sekančiai: siunčiame pinigus į Lietuvą grei
čiau ir geriau aprūpindami ir paimdami visai mažai už persiuntimą. Pa
bandyk tik viena kartą, ir jus žinosite, kad nepaėmėm brangiai. Atsives- 
kit savo visus draugus taip greitai, kaip ištirsite, kad pinigai buvo nusių
sti greičiausiai į Lietuvą. Mes parduodame laivakortes ant geriausių lai
vų ir parūpimame pasportus. Mes parduodame Jūsų nuosavybę greitai. 
Jeigu Jns norit pirkti, ateikite pažiuiėti musų bargeno. Mes norim būti 
Jūsų draugais, ir patarnauti teisingiausiai.

Real Estate — Insurance — Loans — Foreign E^ehange & Steam 
Šhip Tickcts. ,

901 W. 33rd St.

VERTA ATIDOS
Parsiduoda: Illinois farma 4G akerai su gerais budinkais. Reikia 

t k $1,500.00 įmokėti. Kaina $4,000.00.
Bai genas: Wisconsino fanna 40 akerų, su namu 4 kambarių, bar- 

nė dėl 20 karvių ir klėtis. Pusė mylios nuo mokyklos, ir arti miestu
ko Phillips. • Kaina tik $2,000.00.

Parsiduoda: Illinois fanna 95 akerai, 70 akerų dirbamos, 25 ake
rai miško, su trioba 4 ruimų, cementavotu basementu, nauja bamė ir 
mažesniais budinkais. Reikia įmokėti $4,300.00. Kaina $8,800.00.

Parsiduoda maža Illinois fanna 12 akerų su budinkais visa dir
bama už $1,200.00. •

40 akerų farma su budinkais, Illinois State, netoli Chicagos, rei
kia įmokėti tik $1,100.00. Kaina tik $2,500.00.

Turime didelį išrinkimą visokių farmų Illinois, VVisconsin ir Mich. 
Valstijose, Lietuvių kolonijos, ant mainų ir už pinigus.

Del platesnių žinių kreipkitės prie

A. Petratis S. L. Fabionas
A. PETRATIS & CO.

809 W. 35th St., Chicago.
-------------- ------ N' ......... Į ,/

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
----------- -■»

Reumatizmas Seusgele.
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 So. Halsted SI. Chicago, III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

B

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insuranve & Foreign
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa
gal dienos kursą.

Skaitykite ir Platinkite
A TT T T W N A Q »

‘T'-?11.?..?-.

Dideli Derlingi Plotai
Didesni plotai, 60x350 pėdų (lyginasi apie 7 miesto Jotams).

Užtektinai dideli dcl erdvų, daržų ir kiemų ir visai prie Burlingtono, netoli miesto.

- , % .

Tai
Pigiai
Kaip

$35 Cash — Likusieji $5 į Menesi
Turi pamatyti šią žemę; tai yra riebi juodžemė- ir laukas guli kaip tik gerai; geriausiomis kalvu

tėmis h‘ Satinas; puikiausi pakilimai tarpe ežerų ir Mississippi; daržovėms arba paukščiams augint, ne
gali atrasti kitur geresnes, tik pąmislyk kokia puiki transportacija — didelis Burlingtono geležinkelis, 
ir stotis viduryje savasties.

Nepamiršk atsisukti laik
rodį vieną valandą atgal 

Subatos naktyje.

Panašiai, lig kad nebūtam jieškojęs progos įsigyti grąžų Ūkės Gyvenimą. Pirk vieną šių mažų 
farmų. Nepadarysi klaidos. Tas reikš ne vien sveikatą .ir laimę, bet padarysi gerą uždarbį ant savo 
įdėtų pinigų, jei panorėsi parduoti. Tavo moteris ir šeimyna turės čia smagesnį gyvenimą, čionai visi

• patraukimai prie ūkės ir visi parankamai pasiekti miestą Viena aš šių mažų farmų išduoda vaisių, 
kad užtenka padaryti gyvenimą. Tu gali auginti vištų, fruitų ir daržovių. Jei užauginsi daugiau nei 
kad gali sunaudot, parduosi perviršį už didelę kainą.

Maža farma kaip šios, išsimokės pačios už save į metą ar dvejus. Gali palaikyti darbą mieste, o 
gyventi ant fanuos, tai yra trumpa kelionė. Veik greitai ir išsirink geriausią vietą. Mes pagelbėsime 
atsakantiems žmąnėins pasibudavot namus.

NUVAŽIAVIMAS VELTUI
Pasiimk pačią ir visą šeimyną su savim; yra pageidaujama.

Gauk veltui kelionę nuo musų agento su baltu ženklu ant Union Stoties, Canal ir Adams Sts. durų No. 
1, pirm, negu imsi traukinį.

Subatoj po pietų, Spalio-October 30tą d., 1920
šie Burlingtoho traukiniai apleidžia Union Stotį, Canal ir Adams Streets 1:40 P. M. ir 3:25 P. M. 

Apleidžia Western Avenue 1:52 ir 3:37 P. M. Apleidžia Hawthome stotį 1:58 ir 3:43 P. M.

Taipgi Nedėlioję, Spalio-October 3Imą d., 1920
, šie Burlingtono traukiniai apleidžia Union Stotį, Canal ir Adams Sts. 9:47, 10:33 ir 11:30 prieš 

piet, ir 1:40 ir 2:20 po piet.
Arba gali gauti tuos pačius Burlingtono traukinius prie Wcstern Avenue stoties 9:59, 10:44 ir 

11:41 prieš piet ir 1:52 ir 2:32 po piet.
Arba gali imti tuos pačius traukinius prie Hawthorne Stoties, 10:05, 10:50 ir 11:47 prieš piet ir 

1:58 ir 2:38 po pietų.
Nepamirškite, šie traukiniai išeis pagal Chicagos laikų.
Nepamirškit, musų žmonių -— agentų su baltais ženklais; gaukit veltui nuvažiavimui ir sugrįžimui 

tikietus iš jų. Atrasite musų žmones prie Union Stoties, Chicago, vartai No. 1, taipgi Westem Ave
nue Stoties ir Hawthorne Stoties.

Arthur Mclntosh & Co
106 N. La Šalie Street, Chicago

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką h 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

I Dienomis: Canal 
Telephondl J MS‘1® arh“ 867, 

j Naktimis Drexel 
('950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St 
V AL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

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

3149 S. Morgan at^ kerti 32 at. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų* 
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 487

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

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

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

■ DR. YUšKA ■
■ 1900 S. Halsted St. ■
U Tel. Canal 2118
B ■B Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
j® Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ■ 

Tel. Prospect 3466
IMIBBBBBBBBBBBBBBBB b

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

1616 W. 47 SU Tel. Boal. 160
Valandos: 1 ild 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ Tel. Boulevard 2160

J Dr. A. J. KARALIUS ■
B Gydytojas ir Chirurgas b 
" VALANDOS: 9-12 ryto ■ 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, ■

■ Chicago, I1L J
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Tel P • ..n 342
DR. x. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roeelande.

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av.
Valandos! ild 9 ryto, nuo 8 iki

4 Ir nuo 7 ild 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 

"■ —I



Subata, Spalio 50 d., 1920

naujienos
imMC- litru akiai® gaily nkw»

Published Daily exccpt Sunday by 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nečldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1606.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — paštu:
Metams$8.00
Pusekmetų____ —..............— $4.50
Trims mėnesiams______ ____ 2.25
Dviem mėribnįams ____ _ 1.75
Vienam minėsiu! _1.00

Chicagoje — per nešlotojusi
Viena kopija--------------------- — ū®
Savaitei----------—---- ---------------1®

; Mėnesiui ------ -------- --------------- 75
Suvienytose Valstijose ne Chicago],

paštu: V
M e tams_______......................... $7.0®
Pusei metų--------------  4.®t
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

I’inijęviB reikia Biųat pa3te Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

True trantiatioir filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Plebiscitas 
Vilniuje.

Tautų Lygos taryba nuta
rė padaryti plebiscitą viso
je toje teritorijoje, delei ku
rios eina ginčai tarpe Lietu
vos ir Lenkijos, taigi ir pa
čiame Vilniuje. Plebiscitas 
reiškia visuotiną gyventojų 

"baisaviriUĮį'. ** "
Prieš tokį Tautų Lygos 

nuosprendį principialiai ne
galima nieko pasakyti. Mes 
tikime į tautų apsisprendi
mo principą; tikime į tai, 
kad patys žmonės turėtų tei
sės nuspręsti savo likimą.

Bet klausimas: kaip tas 
principas bus įgyvendintas 
praktikoje?

Ar gyventojai tų teritori
jų, delei kurių ginčijasi Lie
tuva su Lenkija, turės pro
gos laisvai išreikšti savo va
lią?

Vilnių laiko užėmę lenkų 
kariuomenė. Jeigu lenkai 
valdys Vilnių tada, kada te
nai bus daromas balsavi
mas, tai jie, žinoma, pavar
tos visokių priespaudos 
priemonių, kad užgniaužus 
balsą tų žmonių, kurie yra 
prielankus Lietuvai.

Lenkų diktatoriai, be to, 
gali prieš balsavimą praša
lint iš Vilniaus daugelį savo 
priešininkų. Telegrama iš 
Londono praneša, kad gen. 
Želigowskis jau išgabeno iš 
Vilniaus kelis traukinius lie
tuvių.

Pagalios, kas patikrins, 
kad lenkų banditai pasiduos 
plebiscito nuosprendžiui? 
Tautų Lyga jau pasisakė 
viešai neturinti jiegų išvary
ti gen. Želigowskį iš Vil
niaus. Iš kur ji paims tų 
jiegų, jeigu Vilniaus gyven
tojai nubalsuos prisidėt prie 
Lietuvos?

Į visus šituos klausimus 
atsakymo nėra. Gal Tautų 
Lyga kaip-nors išrišo juos, 
bet mes apie tai dar nieko 
nežinome.

Jeigu Tautų Lyga ištiesų 
nori, kad Vilniaus ir kitų 
ginčijamų teritorijų gyven
tojai patys nuspręstų, prie 
kurios valstybės dėtis; jeigu 
tas plebiscitas nėra priedan
ga Tautų Lygos pienui ati
duoti Vilnių lenkams, — tai 
ji turi taip sutvarkyti balsa
vimą, kad jisai ištiesų paro
dytų tikrąjį gyventojų nusi
statymą.

Tam reikia visų-pirma, 
kad lenkų kariuomenė išsi
nešdintų iš tų teritorijų ir 
kad jose butų įsteigta tam 
laikui, iki bus padarytas 
plebicistas, visai bešališka 
administracija. Antra, rei
kia, kad Tautų Lyga priver
stų lenkus pasižadėt, jogei 
jie pasiduos plebiscito nuo
sprendžiui. Tai padaryti ji 
gali lengvai ir be ginkluotos 
jiegos pagelbos. Be finansi
nės ir kitokios talkininkų 
pašalpos lenkai visai negali 
apseiti, todėl jie turėtų iš
pildyti talkininkų valią, jei
gu tiktai šie paliautų darę 
su jais ceremonijas.

Taigi pažiūrėsime, ar tal
kininkų Lyga tiktai humbu- 
gus varinėja su tuo plebisci
tu, ar ji ištiesų nori ramiu 
buriu išrišti Vilniaus klausi

mu.
Pasitikėti didžiomsiomis 

valstybėmis tečiaus mes ne
daug teturime pamato. Iki 
šiol jos visą laiką rėmė len
kų imperialistus. Todėl rei
kia ne laukti rankas sunė
rus, o kovot prieš grūmo
jantį Lietuvai pavojų.

Apžvalga 1
ROLANDUOS KOMUNISTAI 

SVYRUOJA. .

Rotterdame spalių 26 d. pet- 
sibaigč Holandijos Komunistų 
partijos suvažiavimas. Paste
bėtina, kad jame apsireiškė di
delė opozicija prieš vadinamąjį 
trečiąjį Internacionalą. Po ilgų 
debatų suvažiavinuas. nutarė 
klausimą įstojimo į Maskvos In
ternacionalą atidėti tolimes
niam laikui.

Tokia opozicija komunistų 
Internacionalui apsireiškia da
bar 'visur net tarpe bolševizmo 
pritarėjų. Kairieji Cecilijos so
cialdemokratai, pavyzdžiui, ne
senai įvykusiame suvažiavime 
taip pat nutarė tuo tarpu nesi- 
dėt prie Maskvos Internaciona
lo. • •

ŽINO SAVO VARDĄ.

Brooklyno keikimų organas, 
keletą kartų sugautas falsifika
vime oponentų Žodžių, jau da
bar pg.ts vadina savo štabą 
"mekleriais”.

Gerai, kad jisai prisipažįsta 
prie to. liet butų dar geriau s, 
kad jisai suprastų, jogei "mek- 
leriaut” yra nedora, ir paliautų 
tdo darbu užsiėmęs.

Imsime tautų lygos klausi
mą. "Naujienos” yra* daugybę 
kartų pareiškusios, kad jos sto
ja už tautų lygos idėją, bet 
anaiptol ne už tą imperialistų 
padarą, kuris taipo sutvertas 
Versai lietuje. kalbėdamos 

apie dabartinę Tautų Lygą, 
‘‘Naujienos’’ visuomet ir visuo
met grieščiausiai kritikuoja ją. 
Iš antros-gi pusės, ‘‘Naujienos” 
yra kubplačiausiai išdesčiusios 
savo pažvalgą į tai, kokia turė
tų būti lyga, kad ji ištiesų butų 
verta savo vardo.

Vienok ‘‘Brooklyno makle
riai” be paliovos meluoja ir me
luoja, buk "Naujienos” stojam- 
čioS už imperialistinę Versail- 
les’aus Lygą!

Antra — demokratijos klau
simas. "Naujienoj” stoja už 
demokratiją; jos mano net, kad

socalizmaS be demokratijos 
yra visai negalimais. Demokra
tija reiškia laisvę ir teises liau
džiai, kurios svarbiausia ir la
biausiai susipratusią dalį šian
die beveik visose augštesnės kul 
t liros šalyse sudaro darbininkų 
klesa. Tose šalyse tečiaus šian
die ir aršiausi darbininkų prie
šai mėgsta dengtis "demokrati
jos” skraiste — dengtis net ta
da, kada jie persekioja darbi
ninkus ir trempia pačius domo
ku »t i jos principus. "Naujie
nos” nepaliauja tatai nurodinė- 
jusios. Jos be paliovos kelia į 
aikštę tų veidmainingų "demo
kratų” šunybes ir aiškina, kad 
jų politika neturi nieko bendru 

Žodis i darbininkus
Eugeniaus V. Dėbso atsišaukimas.

Kadnngt šioje rinkimų kam
panijoj aš negaliu niekur kalbė
ki stovėdamas prieš jus. tat bent 
raštu iš kalėjimo kreipiuos į 
jus keliais žodžiais. /

Kaip jus žinote, aš esu Socia
listų Partijos kandidatas įi Jung 
tinių Valstijų prezidento vietą. 
Nors aš tokios nominecijos ne
troškau, visai* jos nenorėjau, 
bet partijos konvencija vistiek 
mane vienbalsiai nominalo.

Rinkimai įvyks ateinantį Į 
utarninką, lapkričio 2 dieną. fą 
dieną šios šalies darbininkai pa
sirodys. kiek jie yra susipratę, 
.•rba kiek jie dar nci<Šinona, žiū
rint to, kiek ją balsuos už savo 
ir savo Šeimynų labą, ii‘ kiek jų 
dar atiduos savo balsus už savo 
išnaudotojus. Savo balsais jie 
nuspręs politinį ir ekonortunį sa 
vo krašto likimą ateinantiems 
ketveriems metams.

Didelė balsuotojų didžiuma 
yra darbininkai. Savo balsų 
skaičium jie t,oli viršija) savo 
ponų ir "bosų” balsų skaičių. 
Tat, jegu tik jie norėtų, jie vi
sados užbalsuotų savo išnaudo
tojus.

Kiekvieną darbininką, nuo 
"juslice o f the peace” iki, paties 
krašto prezidento išrenka savo* 
balsais darbininkai.

Be dnrbininkų balsų, nei vie
nas šioj šalyj valdininkas nega
lėtų būt išrinktas.

Atminkite tai!
Neužmirškite to ateinančią 

lapkričio 2-rą dieną!
Žmones, kurie tą dieną bus 

išrinkti ir kurie pataps politi
niai krašto viešpačiai, bus dar
bininkų balsais išrinkti, tatai už 
jų vcčdymą ir šeimininkavimą 
patys darbininkai ir atsakys. 

Jeigu prezidentas, kurą po 
ateinančio kovo 4 d. sėdės Bal
tuose Washjngtono Rūmuose, 
bus politinis WallstryČio ir ka
pitalistų klesos įnagis lygiai 
toks, koks dabar ten sėdi, tai te
gul darbininkai žino, knd dėl to 
jie patys bus kalti, nes jie patys 
jį bus ten savo balsais pasodi
nį .

Visų, darbininkų, be skirtumo 
jų tautybės, tikėjimo ir užsiėmi 
mo, poli linini ir ekonominiai 
reikalai yra tie patys. .Visi jie 
sėdi vienoj valtyj. Visi jie kar
tu arba plaukit arba skęsta. Vi
si jie sudaro vieną šeimyną ir 
visi jie turi! kartu virba laimin
gai pasiekti išsigelbėjimo kraš
tą, arba visi kartu eiti dugnan.

Tat kodėl jiems balsuojant 
skirstytis į priešingas partijas?

Ko jiems prieš kits kitą kovo
ti?

Ko neit išvieno?
Susijungęj jie gali išrinkti 

nuosavus kandidatus ir valdžioj 
pastatyt snvo klesą.

Nesusitarę, pasidalinę, jie pa
tys sumuša savo kandidatus, o 
išrenka savo išnaudotojus ir 
valdžioj pastato savo išnaudoto
jų klesą.

Taip bent darbininkai darė 
ligšiol, per daugybę metų; taip 
kita kart ir aš pats padėdavau 
jiems daryli.

Bei dabar aš jau išmokau da
ryt geriau. Mano akys atsidarė 
ir pamačiau, kas reikia darjr.t.’ir 
kaip daryt.

Tas jau šį-tą reiškia, bet vis 
tik nedaug tereiks, kol ir jus,

su demokratija darbininkiško
je prasmėje.

Vienok t’Brooklyno makle
riai” štai j nu kokie dveji metai

geibia p* ktUt^i kartų sa- 
▼nifė.ie. kud "Naujieneu” stoja 
už ią demokratiją”, kuri apsi
reiškia darbininkų pereskioji- 
inuose, spaudos varžymuose, 
despotizme, imperializme ir t.t.

Besąžiniški biznieriai užsiima 
mekeleriaiviinii dėlto, kad yra* 
durnių, kurie duodasi jiems ap
gaudinėti; dėl tos pačios prie
žasties mekleriauja ir Brookly
no makleriai. Bet tegu jie ne
mano, kad jiems visuomet sek
sis daryt biznį iš dvasiškos uba
gystės. .

■___ _____ J_______________ ..^-1-----------»

darbininkai, savo akių neatida
rysite.

Visi mes esiohie vienas kūnas. 
Aš ir mano draugui ne ką tega
lėsime nuveikti, kol jus nebusi
te bu mumis. O kad visi mes, 
darbininkai, stosime kaip vie
nas, tada nebus nieko, ko mes 
negalėtume padaryti.

Mes esame tie visi žmonės, ta 
visuomenė — jeigu tik mes bu
sime susijungę ir eisime išvien.

Mes esame vergai tik tol, kol 
esame pasiskirstę, pmdalinę.

O dėlto; jungkimės, eikime 
ižvien ! <lnrylcbme iSvien !

Tai didžiausias musų reika
las. Nuo to visa kas kila pri
klausą

♦ >it *

Tikiuos, kad jus mane gerai 
žinote. Jus žinote, kad aš esu 
kandidatas j Jungtinių Valstijų 
prezidento suolą ne- dėlto, kad 
norėčiau gaut valdžios vietą. Jei 
gu aš bučiau norėjęs politinio 
"džiabo”, tai aš nebūčiau buvęs 
socialistas. Aš bučiau buvęs 
Demokratų partijoj ir gėrėję
sis jos supuvimu, kaip kf<d po
nas Cox dabar daro; arba bu
čiau prisišliejęs (prie Respubli
konų ir garbinęs tos partijos 
supuvimą, kaip ponas Hardin- 
gas kad daro.

/
Žcngkime žingsĮ toliau.
Kas yra politinė partija?
Tai susitelkimas žmonių, ku

rie, visupirma, trokštai savo ma
terialinius interesus pagerinti. 
Yra ir išimčių, bet paprastai tai 
tai]).

Tuo mastu matuojant, Re- 
publikonų ir Demokritų parti
jos yra kapitalistų partijos. Jas 
finansuoja kapitalistų klesa; jas 
remia kapialistų spauda; jos 
nominuoja kapitalistų kandida
tus ir jie valdo ir tarnauja ka
pitalistų klesos interesams.

Tai supranamas dalykas. Ki
tai]) ir negal būti.

Juk ne dėl; ko kila teisinau iš
leidžia “indžionkšinus” 0rieš 
darbininkų unijas ir, streikų 
metu, policija savo vėzdais skal 
do darbininkams galvas.

Tai paprastas viešpačių pa
sielgimas su vergus, kurie juos 
pastato valdžioj.

Kokios gi naudos darbininkas 
gali tureli priklausydamas ka
pitalistų .partijai?

Ką jus manytumėt apie Roc- 
kefcllerį, jeigu jis imtų ir įsto
tų Socif.distų partijon? Sakytu
mėt, kad jis, turbūt, proto ne
teko. Rodkefelleitis, žinoma, 

tai]) apie jus nemano, matyda
mas jus kapitalistų partijoj ir 
už kapitalistų kandidatus bal
suojant: jis mano tik, kad to 
proto jus niekados nei neturė
jote.. .

s* * * *Bepublikonų ir Demokritų 
partijos tai politiniai Wallstry- 
čio dvynai. Jos dirba nelemtą 
darbą nelemtoj sistemoj, ku
rios nelemtas produktas jos 
tbidvi yra. Jos viena į antrą 

f’ *

. nor ir kur nųr pa
rodo man kokį nors atsitikimą 
lųrp tų dviejų veidmainingų se
nų politinių partijų. Abidvi jos 
stoja už kapitalizmą ir už dar-

Chicagos ir Apielinkes Lietuviu Demons
tracija Prieš Lankų Veržimąsi Lietuvon 

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

MILŽINIŠKA PARODA
Formacija Divizijų:

Kolionijos susirenka savo vietose, kad pribūti Bridgeportan ne vėliau kaip 1:30 vai. po pietų.
Bendras maršavimas visų kolionijų į 7th Regimcnt Annory of III., Wentworth Avė. ir 34ta 

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

KAREIVIAI, visi uniformose, susirinks MARK \VHITE SQUARE, ir maršuos Halsted iki 33-čios, 
•33čia iki Wentworth, Wentworth iki 7th Regimėnt Armory.

T0WN OF LAKE, susirinks ant 46tos ir Wood, maršuos iki Emerald Avc ir apsistos ant Emcrald 
Avė., tarpe 33-čios ir 35tos gatvių,

BRIGHTON BARK, CLEARING, SUMMITS, ARGO, MELROSE TARK IR MAYW00D: su
sirinks ant 44 ir S. Francisco Avė., maršuos iki Aubum ir 30tos ir apsistos ant Aubum Avė., tarp 30tos 
ir 33čio Place.

WEST SIDE, susirinks ant 23-os ir Oakley Av., jr maršuos iki Emerald Avė. ir 31os. Apsistos ant 
Emerald Avė., tarp 31mos ir 83čios.

NORTH SIDE, susirinks ant Wabansia ir Paulina> važiuos karais iki Hafcted ir 18tos, susieiliuos 
ant Union Avė., ir 17tos, ir ten susitarę su vietine divizija, maršuos iki 29tos ir Emerald Avė, Apsi
stos ant Emerald Avė., tarp 30tos ir 31mos. x

UNION AVĖ. ir 18ta, susirinks toj vietoj ir maršuos iki Emerald Avė., ir apsistos tarp 29tos ir 
3tftos ant Emerald Avc.

BRIDGEPORTAS, susieiliuos ant 33čios, 33čio PL, 32tro PI., 32ros gat., tarp Morgan ir Halsted 
St., užimdamas taipgi Aubum Avė., ir Limo St., tarp 33čios ir 32ros

SOUTH CHICAGO, ATLANTIC, SOUTH ENGLEWOOD ir BRIGHTON PAKK, atvažiuos iki 
Union Avė. ir 35tos gatvės, užims Union Avė., tarp 35tos ir 33čios gątvių.

PASTABA I: Mažai kuri draugija dėvės savo ženklus; visi lietuviai gali prisidėti prie savo divi
zijų ir inaršuoti

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

PASTABA III: Visų lietuvių namai privalo būt padabinti lietuvių ir Amerikos vėliavomis.
. PASTABA IV: Maršalkos kolionijų, privalo Subatoj sudaryti bendrą programą su Gen. Maršal
kų, p. BARČUS, 4547 Hermitage Avė., Tel. Yards 145.‘

PASTABA V: Kiekvienos Divizijos maršalka,privalo priduoti Gen. Maršalkai surašą dalyvavusių 
draugijų, su antrašais jų sekretorių.

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

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

GYVA LIETUVIŲ VĖLIAVA papuoš svetainės susirinkimą.
Kam Brangi Laisva Lietuva, Tegut Dalyvauja! g

Vardan Komiteto iš 21, J. J. Hertmanavičius, Pirmininkas, fl
A J. A. Mickeliunas, Raštininkas.

bo žmonių ipavcrgimą ir išnau
dojimą.

Balsuoti už Hardingą' ar Coxą 
reiškia balsuoti už tolesnę dar
bo žmonių vergiją, už begalinį 
išnaudojimą; ir darbininkas, I 
kurs balsuoja už vieną ar antrą 
tų kapitalistinių partijų, yra tik
ins savo išnaudotųjų įnagis, ei-! 
nąs prieš savo palies ir priėš vi- ’ 
sų savo klesos žinomų labą.

< I ♦ »
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Aš neprašau darbininkų” bal
sų sau; neprašau, kad jus už 
nu tne balsuojumčt. Aš| norė^- 
čiau tik, kad jus pątys pagalvo- 
tumėt, suprastumėt ir jau dau
giau nebesidomėtumėt, kad vi- 
liugingi ir sukti kapitalistų po
litikieriai ir meluojantys kapi- 
lalisų laikraščiai jus prigau
dinėtų ir kai no])rotaujaučius 
sutvėrimus už nosies vedžiotų.

Nuo pat sjavo mažų dienų aš 
kovojau jūsų eilėse. Ir dabar 
tebekovoju. Ir kovosiu, kol gy
vas busiu, kartu su jumis. Ki
tur man nėra vielos. Visą srAro 
gyvenimą buvau su jumis ko
vos lauke. Mačiau jus išalku
sius ir ištroškusius. Mačiau 
jus, jūsų žmonas ir jūsų vaiku
čius suvargusius ir nupl/y’šu- 
sius. Mačiau jus* besigrumian
čius dėl duonos kąsnio, ir ma
čiau jus vėzdais pliekiamus ir 
šautuvi’iis šaudom us.

Jus kentėjote nedarbą, vargą 
ir skurdą Republiikonams vieš
pataujant ir lygiai tą patį ken
tėjote Demokratams viešpatau- 
jan. Jums skaldė galvas ir į 
kalėjimus grūdo kai Rcpubli- 
konai binvo valdžioj, lygiai tą 
patį darė ir daro visur ir visa
dos kai ivaldžią paima Demo
kratai. Tą jus patys patyrele.

Ir vieni ir antri, ir Republi- 
konai ir Demokratai yra lygus. 
Jie yra jūsų priešink Tat paka
ko jau jų mums, darbininkams, 
ir aš dėlto iš šių kalėjimo sienų 
atsišaukiu1 į jus: meskite demo
kratus, meskite Rcpublikonus! 
pasitraukite iš jų lagerių! Ir 
ant visados!

Jūsų, darbininkai, partija yra 
Socualistų partija. Tatai jus ga
lite suprasti ir iš to, kaip kapi
talistų spauda ją šmeižia ir nie
kina.

Socialistų partija yra darbi
ninkų, gamintojų, paprastųjų 
žmonių, paprastosios liaudies 
partija. Ji stoja už laisvę ir 
darbo, žmoiliu gerovę, ne už ver 
gijS.

Socialistų .partija nori, kad 
visą industrijos mašineriją pa-'

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

da subudavoji- j 
me. Visais pa- 5 
togumais sėdė- g 

• jimo ir važia- g 
virno.

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

B. JANUŠAUSKAS ir P. VIZGIRDAS.
Westem Auto Sales 6443 Sol. VVestera Avė. ■

Kazimieras Gug<*> /■
Vtda vUokhu reikalus, kaip krimlnatiikuM^ , 

taip ir civiliškuose teismuose. Darę 
visokius dokumentus ir popierasfi

Namą Ofisu)
332) 8. Halsted St.

Ant trečjų lubų
TeL Drover 131C

Miesto Ofisu; ) 
;27<l. 8e«rborn 8t | : 

1111-13 Unlly Bldį ( , 
Tel. Central 441K

A. Petrati* S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE A L ESTATE-INSURANŲE
European American Bureau

Sltnčia Pinigus. Pardaoda 
LMvakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

Pranešimas 
AKUšERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 1121.

m Ryte ir vakare, turėk 
sveikas akis. Jei pa- 
ilgę, jei skauda, tan- 

Tor kini vartok Murinę.
V^lBlO Sužvelnjs, sutvirtins. 
IUUK LILJ Laikyk dėl kūdikių ir 

užaugusių. Visose vaistynėse. Rašyk, 
reikalauk veltui Akių Knygos. Murinę 
Eye Remedy Co., Chicago, III.

imtų Lsavo rankas visuomenė 
ir iš šios kapitalistines respubli
kos padarytų visų žmonių ben-

Socialistų partija yra vienin
telė tikra demokratinė partija. 
.Ii yra politinė reikšdintoja tarp 
tautines socialės revoliucijos, to ( 
pervarto, kurs skrieja visu že-j 
mes kamuoliu ir kelia jį iš tam
sos ir 'vergijos į šviesą ir lais-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI, i

S. J. P„ Rockford. — Apie 
tą patį įdėjome ankščiau atsiųs- L
tą kilo korespondento žodį.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgo 
25 East Wa5hingtou St. 
Mnrshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Tclephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 Nortb Westem Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 

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

Tolephona Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus žino
ti, kad Bridgeport Garage, 
naujose rankose, atlieka vi
sokius automobilių PATAI
SYMUS, o taipgi parduoda 
automobilių dalis, tairus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 

( musą pagelbos, telefonuo 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

Tel.: Boulevard 4568
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.

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

■ i i -

Tel. Randolph 2898
'A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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AR PRISIRENGĘS PRIE 
SUNKIŲ LAIKŲ

Kurie gali užklupti bedarbėje arba ligoje?

AR PASIDĖJĘS PINIGU?

Lie uvoj.
Steigiamojo Seimo 

atsišaukimas.

v ” Z

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

Jei ne — pradėk dabar — kuomet dar dirbi.
Jausiesi kaip liamie šiame banke, kad nemo 
ketum nei žodžio angliškai, kadangi

ČIA LIETUVIŠKAI SUSIKALBAMA

PEOPLES = BANK

Pavojaus valandoje Lietuvos 
Steigiamasis Seimas išleido į 

| visus krašto gyventojus šitokį 
atsišaukimą:

PILIEČIAI!
Lenkai, Lietuvos dvarininku 

vedami, puola musų žemę, ple-. 
šia musų sodžius, miestus, lie
ja musų kraują; jau priėję Ne
muną, vis gilyn Liouvon ver
žiasi.

. Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliukams, se

sutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. l’au tie keli dole
riai, nieks, o jiems didelę pagelbą ir džiaugsmų suteiksi.

Didelis Bankas
ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė

Chicago

Didelis Gramofonų 
Išpardavimas

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

Užlaikome geriausius B 
Columbia ir Vietojo Gramofonus, 
katrus parduodame už 
marketo kainas už cash ir ant lengvų 
išmokėjimų.

Negelbėjo musų valdžios tai- 
kingumas, negelbėjo musų Pa’įJ 
siūlymas nekovoti, nelieti krau- '■ 
jo, bet lietuvių lenkų ginčų pa
vesti išrišti Tautų Sąjungai.

Nesilaikė su mumis lenkų 
valdžia, neklausė ir Tautų Są
jungos, netaikė ir nesilaiko, nes 
jai rupi tik vienas dalykas: už
kovoti ir pavergti mus, sunkią 
ranką ant musų uždėti.

Platus mus laukai, derlingos 
dirvos, tankus miškai. Lenkuos 
gi maža gerai dirbamos žemes, 
maža miškų, daug žmonių, ne
užtenka duonos.

Todėl ^veržiasi jie mus pa
vergti, kad mus žemes lenkais 
apgyvendinti, veržiasi jie mus 
pavergti, kad, mus sumindžio
jus, j plačiąją jurą išeitų, su 
viso pasaulio prekybos ryšiais 
susirištų; veržiasi jie mus pa
vergti, kad iŠ mus arklius, gal
vijus, duoną rekvizuoti, nes jų 
begaliniai karai su kaimynais 
ištuštino jų kraštą, nes jie savo 
duona kariutomenės neįstdngia

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

ši Bendrove dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dftbar, nes trumpu laiku Šerų kaina pakils, 

r

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus
teisingai ir sąžiniškai. Už darbų gvarantuojame.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Main Office ' Chicago Branch Office

' 414 W. Broadway 3249 So. Halsted St.
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, III.

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

Veržiasi jid mus pavergti, 
nes juos veda musų dvarinin
kai, o šie gerai numano, kad 
jei bus Lietuva nepriklausoma,

tai praras jie savo dvarus, dva
rų žeme žmonėms bus išdalin
ta, tai aminai jie ant musų sa
vo galybės nustos.

Musų valdžia darė, daro ir 
darys visų, kad ir dabar dar 
taikų su lenkais padalytų, bet 
mes neturime užleisti lenkams 
savo žemes mindžioti ir terioti.

Ne, mes to neleisime. Mes 
g:nsime savo žemę 'nuo lenkų 
užgrobimo, bei kolonizacijos, 
nes jei neapginsime, tai suverg
sime, elgetomis tapsime, tai ei* 
sinie į svetimus kraštus sveti
miem turtų krautų, sunkiuos 
darbuos vargtų.

(Tąsa seka ant 6-to pufllp.)

NAODP. “Ak, kaip man niriti gal
vą! Hbandiiau visokius matgoįimus, 
trinkimus, mutlavimus —- ir viskas tas 
nieko nepapelbčjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gidą net darosi!“ <

MARE. “Na, lai kam |<ju kęst be
reikalingai! Žiurik, kokie mano Plau
kai pratus, Švelnus ir Busti. O tai 
ts)dil, kad aS vartoju RUFFLES!’’

Kasjai yra RUFFLh'S ? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

Baisus Kainų
Nurausimas

“PROGRESS” ČEVERYKAI ATPIGINTI! 
TIK VYRAMS.

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

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

4415 Piemenėlis ir Pavasaris.
4174 Mielaširdystė. Vai verčia laužo.
4272 Spragilų daina. Strazdelis.
8840 Ant kalno Karklai Siūbavo. šia Naktele.
2358 Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovą.
2356 Lietuva Tėvynė Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.
2392 Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai.
4362 Pasakyk Mano Mielas Krašte. Indainavo Butėnas.

Komiški Rekordai.
4716 Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
4-175 Girtuoklio Metavonė. Pasakos Stebuklai.
4237 Jonas šmikis. Maušo Kelione.
4099 Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis.
2343 Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas.
1248 Velnias Ne Boba. 2 dalys.

Įvairus Rekordai.
1247 O kur Buvai Dėduk Mano? Ungarų šokis.
3291 Plaukia Sau Laivelis. Lopšinė.
3191 Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
3906 Bijūnėli Gražus. Važiavau Dieną. Choras.
2225 Einu Per Dvarelj. Gaila Tėvynes.
4647 Mergelį Tu Mano Miela. Kur tu eini.
4536 Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tai Linksmas.
4717 Virbaliu Polka. Sesutės Valcas.
4363 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias.

1
4181 Alvito Ežero Bangos. Pilviškių Valcas.
2002 Krokoviakas. Ant ^Armonikų.
3417 Padespanas.
4165 Rusijos Liuosybės Maršas. ' *
A2998 Venecijos Mėnulis. Bo-la-bo. Fox trot.
2883 Afghanestas. 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.
L' - - ♦ -i

/ii r r 'v V M tĮilV* 11 yra lai ■j_L_J—Y—r—i—i——j— pijokų jr O(|OS sustiprintojis, j 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?R U F F L H S
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių gnlyos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės'laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- i 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • ]

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. **Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite nuims 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: Į

—0—0-F. AD. RICHTER6 CO., 326-330 Broadway, New York ►<>—«—<6

Gavome žinią nuo savo Atstovo Kaune, kad ten 
0 tuojaus reikia uždėti čeverykų fabriką, ir tam reikia 

1,000,009.00 auksinų (apie $20,000.00) o kadangi mus 
pinigai sudėti į tavorą fabrikoj ir krautuvėse, tai tu
rime tuojaus visą tavorą paversti į pinigus kad savo 
žygius Lietuvoj galėtume įkūnyti. ‘Su tuom tikslu 
stlrengėm per

10 Dienų Čeverykų Išpardavimą
Nuo Spalio-Oct. 28 iki Lapkr.-Nov. 8, 1920

Fabrikoj ir visose musų krautuvėse. Kurie gyvenat ant vietos, nu
eikite nusipirkti į krautuvę arba tiesiog i fabriką, o kurie gyvenat 
toliaus, prisiųskito savo orderius laiškais.

Visiems yra žinoma, kad musų prekės ant čeverykų ir pirmiau 
buvo mažiausiai du dolerius ant poros pigiau, mat mes visus čeve- 
rykus patįs padaromo, bet dabar prireikus pinigų, tai numušėm iki 
pat kaului. Ateikite gatavi pasipirkti dvi-tris poras. Džiaugsitės, 
štai kokios mus prekės čeverykų:

Kitur $15.00, mus buvo $12.00, dabar tiktai $10.00.
Kitur $13.00,
Kitur $12.00,
Kitur $10.00,
Kitur $ 9.00,
Kitur $ 8.00,

Užsakant laiškais paduokite didumą (saizą), ar juodus ar tam- 
rudus, ir ar-norite smailus, vidutiniškus ar bukus. Gerumą gva

mus 
mus 
mus 
mus 
mus

buvo 
buvo 
buvo 
buvo 
buvo

$11.00, dabar tiktai 
$10.00, dabar tiktai 
$ 8.00, dabar tiktai 
$ 7.00, dabar tiktai 
$ 6.50, dabar tiktai

9.00.
8.00.
6.50.
5.50.
5.00.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visan\o gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turimo parduoti dešimti augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosimo 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

* , Nedėldieniais nuo

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

NATIONAL STORAGE CO.,
2023 S'o. Ashland Avė., kampas 21st St.

H
tu
u

šiai 
rantuojam, ir jei netiks, atmainysime. \

Atminkite, kad tai bus tik per 10 dienų. Ateikite pasipirkt arba 
orderiuokite laiškais. Pagelbekite darbą Lietuvoj.

Kas nori dar turime šėrų savo fabrikos. Šeras jau po $125.00. Pa
siskubinkite, nes neliks ir tuojaus vėl pakils.

Fabrikos antrašas:

?-------------------------------------------------

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE y 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resourcęg ................................................ $1,000,000.00

RANKOS VALANDOS; Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety. Utarnifiko vakarais uuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į senę Tėvynę.

EXTRA NEPAPRASTO
Geriausias, tvirčiausias ir labiau praktiškas 

laikrodis ant svieto.
Vientik už $12.95 per trumpą laiką. 

Atmesk visus kitus laikrodžius.
, šisai astuonių dienų kalendorinis laikrodis,

kurio matomas paveikslėlis yra geriausiu šių am- 
MMbu žiu išradimu; tai yra gražiausias laikrodis ir ge- 

riausio išdirbimo; turi pirmos klejos šveicariškų 
akmenų judėjimą, gvarantuotas ant dvidešimts 

» —penkių metų. Jis turi penkias rodykles parodan- 
čias valandas, sekundas, dienas savaitės ir jnė- 
nėšio dienas ir meto, kad šiuomi. niekas negali 
apsigauti, kaipo šalip visko geru laiko rodytoju, 
šis laikrodis kainuoja mažiausiai $25.00, bet dėl 

supažindinimo, pardavojanie per trumpą laiką už šią specialę numa
žintą kainą už $12.95. Pasiskubinkit prie šio pasiūlymo tuojaus, nes 
yra laikas aprubežiuotas.

VELTUI: iškirpk šį apgarsinimą ir pasiųsk mums su užsakymu 
ir tamista aplaikysi gražią deviską ir paauksuotą špilkelę į kakląrai- 
šį visiškai veltui.

Nesiųsk pinigų iškalno. Prisiųsk tik 25 centus krasos ženkleliais 
padengimui supakavimo ir persiuntimo lėšoms ir užsimokėsi $12.95 
kada aplaikysi laikrodį, deviską ir kaklaraiščio špilkelę.

Tuojaus imk’ dalį šio specialio pasiulijimo, nes gali daugiau ne- 
pasi rodyt.

Variety Sales Company,
Dept. 521 D,

1016 Milwaukec Avė

PROGRESS SHOE MANUFi CTORING COMPAN Y
88—92 Spark St., Brockton—Montello, Mass.

Krautuvės randasi po sekančiais adresais: v
1. VVORCESTER, Mass., kampas Lafayette ir Millbury St.
2. NASIIUA, N. II.
3. CHICAGO, III.
4. CHICAGO, III.
5. NEW IIAVEN, Conn.
6. SOUTH BOSTON, Mass.
7. BROOKLYN, N. Y.
8. BALTIMORE, Md.

10 Iligh Street.
763 Milwaukee Avenue.

3313 So. Halsted St.
894 Grand Avenue.

377 Broadway.
197 Grand St.

702 W. Baltlmore St.

WAHL ELECTRIC CLIPERS
Kaina $30i.OO

Chicago, III

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

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

Peter P. Urban, 702 W. 31 St., Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

JOHN KUO HNSOS 
La er 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

« VISUOSE TEISMUOSE.
Efzamieuoja Abetraktea 

perkant 
arba parduodant name, lotų arba 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir Skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 

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

Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2652.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz 

AKUAERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.
St., Chicago, Iii3113 S. Halsted

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

Daktaras
J. LEBOVITZ, M. D.

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

3501 So. Halsted St
.Kampas 35-tos gatvės

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduata Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dsarborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 844 
Telefonas namų: Austin 2093.

lf .
Dr. C.Z. Vežęlis

Lietuvis Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

j Telephone Yards 1532

S DR. J. KULIS
■ LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, val
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.-
Kątik sugrjžo iŠ Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

Rea. 1180 ladepėndence Blvd. Chlcage 
Telephone Vaa Buren 294 

DR. A. A; ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone D m ve r 9693

Valandos: 10—11 ryijo; 2—3 po piet 
7—8 yak. Nedėlioms 10—12 dieną

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentista* 
10801 S. Michigan Av^ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakar*
—. . .......................   ii. >

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

DEN TĮSTAS -
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbamo visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie AveM Chicago, III.

Arti 38-th Street

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

r
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 

j 3325 So. Halsted St.. ChitegttJ
»r«< i ii i i >i wi————



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Spalio 30 d., 1920

Amerikos Dovanos 
Kalėdoms

Savo Giminėms 
Lietuvoje

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

Pirmutinę Lietuvių Valstijinį Banką Amerikoje

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO .

22-ros ir Leavitt gatvių 
Kapitalas ir perviršis

$245,000.00
Turtas daugiau kaip 

$1,600,000.00
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 
tvirton valstijinėn Bankon.

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

Siunčiame pinigus Europon.
Apsaugos šėpos.

3r< mokama ant padėtų pinigų.
OFFICERS:

i

Thomas J. Hcaly, president,
Edvvard R. Listinger, vice-pres.
An<lrew H. Wolski, cashier.

ADVISORY COMM1TTEE:
Ralph Van Vocten, Vice-pres.

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

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

Titlc and Trust Co. ,

SOUTHWEST TRUST & 
SAVINOS BANK
35th St., Archer and Hoyne Avės.

Atdara Utarninku ir Subatų vakarais nuo 6 iki 8 vai............. —£
JJTZTTJ--------jn~~Z-ZT ; --- a-J—' ■ ■■■■■

Apsauga Padėtiems Pinigams.

SECUR1TY BANK
OF CHICAGO «■■■■■

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės

• Mainoma Svetimšaliu F*inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

STEIGIAMOJO SEIMO AT- Į 
SIšAUKIMAS.

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Ginkime savo ramius gyven-. 
lojus nuo lenku kariuomcfcičs 
skerdynių, ginkime musų mo
teris nuo išniekinimų.

Ginkime savo sodžius ir mies 
lūs nuo lenkų kariuomenes ple 
Šimų, ginkime savo aruodus, 
nes jei neapginsime, tai muši, 
laukia dar didesni vargai, kaip 
įvairių okupacijų laikais.

Ginkimės nuo svetimos, mu-Į 
su dvarininkų vedamos, karino-, 
menės, nes jei neginsime, lai 
dvarininkai pas mus viršų pa
ims, lai mes niekad negalėsime Į 
žemės reformos padaryti, tai ( 
dvarai dvarininkų rankose liks 
arba bus išdalinti lenkų legio-, 
ninkains.

Ginkimės nuo jų, nes jie ne-į 
ša dvasios vergiją visam k ras-Į 
tui, neša pražūtį visoms tau- j 
toms, Lietuvoj gyvenančioms.. Į

Ginkimės nuo lenkų puolimo 
kas kuo galėdamas stodami j 
šaulių būrius, ginkimės, duoda
mi kariuomenei laikyti, gink
lams pirkti savo turtą: auks'o, 
Įvairių brangenybių, parūpin
dami kareiviams marškini!, 
pirštinių šiltų rūbų, pildami į 
valdžios sandėlius grudų, įvai
raus maisto.

Kiekvienas padoras januolis, 
sveikas vyras, turi sėst j savo 
žirgą ir karan joti, arba, miš
kuos krūmuos susitelkus, sek
ti kiekvieną lenkp užpuoliko 
žingsnį ir kautis su jais, kautis 
ko! nei vieno ginkluoto lenko 
musų žemėje neliks. Musų 
garbinga narsi kariuomenė sa
vo krūtinėmis gina tėvų žemę, 
guldo savo galvas, bet jos pa
jėgos be visuomenės paspirties 
neištesi atsispirti lenkų legio
nams.

Kas pasigailės savo turto mu
sų kariuomenei laikyti, kas ver
giškai pabijos ginklo tvertis, tas 
teatmena, kad atėjęs lenkas tą 
turtą atims, kad jis mus min
džios, niekins, kad musų vyrus 
mobilizuos, savo kariuomenėn 
išvarys.

Jei neliesime krauju savo 
kraštą, savo laisvę gindami, tai 
liesime jį už lenkų ir musų 
dvarininkų reikalus.

Šiandie mes turime pasidary
ti amžinai laisvi, nepriklausomi, 
turime savo turtą apginti, ar
ba amžinai svetimiems vergau
ti, jiems turtą krauti.

Tegyvuoja nepriklausoma, 
pačių žmonių valdoma Lietu
va.

Steigiamasis Seimas. 
Kaunas, 11)20 IX—25 d.

PAMĖGŽDžIOTOJAI-
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Ė ŠEIMYNŲ APTIEKAĮ
g įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau- b 

si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visoki RE- i
m CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san- J 
m delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, ■ 
" kostumierių ir vietos žmonių. ■

s Vėl Žingsnis Pirmyn :
■ SALUTARAS auga, nes mq$ turėjome išpildyti žmo- ■ 
! nių norus ir įsteigti APTIEKUS DEPARTAMEN- ■
J TĄ, ką mes ir PADARĖME. ■

Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip "
■ vietos žmones atsilankyti į musų NAUJĄ APTIE- ■ 

KĄ, o mes esame pasirengę Jums patarnauti.
■ 1 ’ ■ b

Su užtikrinta vilčia ateityn,

■ SALUTARAS DRUG & CHEM. CO. ■
£ Phone: Canal 6417 JJ
m 1707 So. Halstcd St., Chicago, III. ■
nSBBBBBBBBBBSIBil MBB8M BMBB H® 9 B EHD^B B B B BĮBB £

DR? L 0. CARTER
i Akių, Ausų Nosies ir Gerkles

1 Specialistas
jfe Atitaiso žvairas Akis.

Vėl Atgal
Su daugybe armijos ir jureivijos tavorų:

ARMIJOS OVERKOTŲ
KEPURIŲ IR PIRŠTINIŲ

VALKAI (KELINĖS-OVERALLS)
ČEVERYKAI
SVETERIAI

PANČIAKOS etc.
Ateik pasižiūrėti pas mus, susipažinkite su musų 

dideliu bargenu.

U. S. Army & Navy
Store

1628 W. 47th St., 
Kampas Marshfield Avė.

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 Sercdos 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.

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija
U4M MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Visuomet ir visur buvo 
pamėgzdžiotojų, visose ša
kose dailės, išdirbystės ir tt. 
Lotinų poetas Harace savo 
svarbiame rašte “Eplstles” 
išleistame apie 10 metų prieš 
Kristų, išsitaria prieš savo 
pamėgzdžiotojus šitaip auk
štais žodžiais: Imitatores 
servum pecus (Pamėgzdžio- 
tojai,,— tai vergiškos gau
jos). Geros poemos yra pa- 
mėgzdžiojamos (imituoja
mos), geros gyduolės taipgi 
yra pamėgzdžiojamos. Vie
nok, pamėgzdžiojimų rezul
tatai visuomet yra tie patys: 
kiekvienas prastas. Jeigu 
tu nori gauti gerą gyduolę, 
visuomet stengkis gaut ori
ginališką. Jeigu tu jieškai 
pagelbos pataisymui ajtfeti- 
to, vidurių užkietėjime, gal
vos skaudėjimo, nerviškumo 
ir tt., pirk originališką Tri- 
nerio Kartųjį Vyną, šių 
gyduolių nėra tuščias var
das. Jos yra per daugelį 
metų atydžiai išstudijuotos, 
išbandytos ir užgirtos kaipo 
garsios Trinerio Kartusis 
Vynas. .Visuomet prašyk 
pas savo aptiekorių arba gy
duolių pardavėją originališ
ko Trinerio Karčiojo Vyno 
ir kitų Trinerio gyduolių.— 
Joseph Triner Company, 
1333-45 So. Ashland Avė./ 
Chicago, III.

Kurtumas ir užimate galvoje.
Slogos yra viena didžiausių kur

tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies slo
gos. Slogos užima vietą nuo nosies 
ir gerklės iki euchstakinių takų ir 
jais pasiekia Vidurinę ausį. Euchs-< 
lakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
rūsį ir suvirpintų ausies bubnelį oro 
vilnimis. Šitos vilnįs atsimuša j au
sies bubnelį ,ir suvirpina jį, šitie bi 
virpėjimai nervais nunešama ausin Ir 
perduodama smegenims. Jei euchs- 
lakiniai takai yra užkimšti, tai nėra 
oro spaudimo lygsvaros ir ausinis 
ftubnelis būva nukritęs, ar įspaustas 
ir todėl negali virpėti lengvuose at
sitikimuose balso vilnims užgavus jį, 
arba pirmuose ligos laipsniuose ta
kus tik išdalies uždarytus, arba už
degimas pasiekia tik pradžią takų ir 
žmogus pradeda patėmyti, kad su jo 
gerkle kas negera. Šita kliūtis 
yra yaptingai pasteblama, kuomet jis 
yra kambaryj; kur keli žmonės kal
ba. Paprastai būna

Užimąs galvoje ir ausyse.
Šitas užimąs būva visokis —.gie

da, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
Taikysime tekantis garas, svirplys tr 
t. t. šitas ujimas paprastai būva pir
mutiniu patėmijimu simptomu ir jis 
tikrai nurodo, kad su girdėjimu bus 
kas bloga, jei nebus gydomasi ir ga
linus takas visai užsikimš. Tam at
sitikus apkurthhas bus pilnas. Au
sinis bųbnelis gali būti visai sveikas 
(nors prislėgtas ir ausies nervai 
sveiki, bet girdėjimas dingęs, takams 
užsikimšus. šitas visiško, kurtumo 
stovis pasiekiama laipsniškai, bet 
daugelyje atsitikimų jis užeina trum
pu laiku po smarkiam peršalimui. 
Sloginio kurtumo atsitikimai pablo
gėja persišaldžius ir oro permainai 
atsitikus.

Daugelyje atsitikimų būva užgulta 
tik viena ausis, bet dažniausiai apkur
sti gali ankščiau ar vėliau. žodžiu, 
tas dažniausiai atsitinka, kuomet 
užgula ausis ir atsitinka užimąs gal
ioj.

Vaikų Adenoidai. ,
Adenoidai yra labai paparasta vai- 

ų liga. Tankiai yra priežastis kur
iamo ir bėgimo iš ūsų. Tai yra 
priežastis ‘ augimo giliai nosyj. Jie 
padaro kvėpavimą per bumą. Tie 
augimai turi būti- išimti kaip gali
ma greičiau. Dr. Carter išima ade- 
noidus. j

Cross-Eyes Cured in 1 Visit

(Befort)

(Aiter)

Kreivoms akims atitaisyti Dr. Car
ter turi savo būdą, kurį jis pasek
mingai panadojo šimtuose atsitikimų. 
Jis ncchloroformuoja ir nepadaro 
skausmo. Jei turite kreivas akis, 
eikite pas daktarą Carter pilnu už- 
sitikėjimu pasisekimo, o išeisite tie
siomis akimis kaip ir kiekvienas. 
Žvairos aky, yrą pažeminanti negalė. 
Ir jos netik pažemina, bet dažnai taip
gi susilpnina ir sunaikina regėjimą 
vienos akies, o kartais ir abiejų.

Migdalines giles (tonsilai).

Išimama ir išgydoma specialiu bū
du mano ofise. Nėra reikalo eit li
goninėn. Mano ofisas yra pilnai ap
rūpintas šitam darbui.

Gal kas kenkia jūsų akims, ar gal 
jos yra žvairos? čia yra jūsų pro

ga!
Chicagos dr-as Carter turi išdirbęs 

sau vardą.visoj šalyj kaipo akių spe
cialistas.

Dr. Ctirter turėjo stebėtiną pasise
kimą gydyme regėjimo kruopėtų vo
kų, žvairų akių ir visokiausių akių 
ir girdėjimo klučių bei ligų. Jis la
bai plačiai garsino savo Tarpinamąjį 
lengva gydymo būdą ir pasekmingai 
išgydė tūkstančius ligonių po visas 
Suvienytas Valstijos.

DR. F. O. CARTER,
120 So. State St., > ■ Chicago, Illinois.

Vienos duris į šiaurę nuo Fair Krautuvės.
Turiu užėmęs visą antrą augštą, iš 10 kambarių: operacijos, gydymo, 

pasilsio ir X-Ray examinavimo kambarys. Valandos 9 iš 
ryto, 5 vai. vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS

35 So. Dearborn St., kampas* Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 50G. Imkite elevatorių 

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

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

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pni

1«19 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, IU.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
Serganti vy

rai ir moteris, 
kodėl kenčia
te ? Kam tai 
eikvot laiką ir 
pinigus be jo
kios naudos?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
matai, kad tau 
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Alano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

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

Dearborn St., 2 flioras, Delavvare

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Bklg., Roomai 200-201. 
Chicago, III.

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. AI.
Nedėliomis: 10 A, Al. iki 1 P. AI.

BBBnBBBHBBBBBBBBBBBI

Saugok akių 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 geriausį patarnavi
mą dėl

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ingos 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 Aptiekos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.L ...... 7 ■ i ■ ■ v

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

' Rockford, III.

Pinigai Iš
Kenoshos

I

•S ietlivon

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių jtemptmą, kurh 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
tiulio, skaudamą akių karštj, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimai 
u;romą su elektra, parodančia ma 

žiansias klaidas. SpeciaR atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 rvto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampai 
Ashland .Avų. Tel. Drover 9660

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chronii 

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki b

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

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

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Helis
552 Grand Avė.,

Kenosha, Wis.

PRANEŠIMAS

Svarbu pranešti savo rėmėjams, 
kad padidinau savo biznį. Dabar 
portaisom naujus drabužius; senus iš- 
valoin ir prosiname vyriškus ir mote
riškus už prieinama kainą.

V. ŠNIAUŠTA,
1905 Wabansia Avė., Chicago, III. 

Tel. Armitage 6865.
J. Buivis ir T. Bartkus *
Siuvame • visokius drabu*- 

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu/

3454 ‘North Cicero Avė. 
Chicago, III.
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šerno Draugų Būrelio
Susirinkimus įvyks subatoj,

• I
tino Kulio Aptiekus kambary, 
3259 S. Ilalstcd. Kviečiami visi 
nariai ir

9
r

šimtai žmonių kas dieną miršta nuo skurdo. Kiekvienas turime 
I savo gimines Lietuvoje, kiekvienam jie yra artimi, brangus. Universal 
I State Bank kiekvienam patarnaus persiuntime pagelbos greičiausia ir 
į teisingiausiai.

Dabar Siunčiami Pinigai

PER MUSU BANKĄ
Pristatomi Lietuvon

Į 25 DIENAS
Pristatymą ir čielybę Pinigų Gvarantuojame

x — Dabar Kaip Tik Laikas Sušelpti —

KALĖDINĖ DOVANA
Gimines Lietuvoje. Nelauk. Tuoj Kreipkis 

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

SIŲSIME LIETUVON AUKSINAIS pagal dienos kursą ir prisiųsi- 
u me kvitas. _.............. „ , .Didžiausias ir stipriausias Lietuvių \ alstijiius Bankas Amerikoje. 

Padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
Moka Tris Nuošimčius

Jeigu dar neturite bankinės knygutės Universal State Bankos, tai 
nelaukite ilgiau. — atsilankykit ir susipažinkit su mumis, nes tvirtu
mas iK saugumas Bankos užtikrintas.

Turtas virš $2,600,000.00 Dolerių.
Sukatomis ir Utarninkais Bankas atdaras visą dieną iki 8:30 vakare.

Bankos Valdyba: "■ ■ .■■■■■■ ■ -------
.Joseph J. Elias, Pres., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass’t.

I
& Cashicr, Cashier., .

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halstcd Street, Chicago, Illinois.

sinipatizuotojai at- 
—Valdyba.

Draugų domei.
Pasiimkite atsišaukimus!

Vakar Naujienose jau buvo 
pranešta, kad atsišaukimai, ku
riuos LSS. VIII Rajono konfe
rencijų nutarė atspausdinti, jau 
gatavi. Juos galima gauti Nau
jienų ofise.

Atsišaukimus pasiimti reikia 
šiandie- -būtinai. Todėl kiek
vienas musų rajono narys tegul 
šį vakarą ateina į Naujienų ofi
są ir pasiima tiek, kiek jiseu 
galės išplatinti. Vlisos reikiar 
mos informacijos bus suteikta 
ant vietos. Informacijų reika- 

tu gerai, kad draugai ateitų ne
vėliau kai«p iki 7 vai. vakinre.

—Komisija.

BRIDGEPORT

SKAUSMAS GALVOS?
CI0NA1S YRA PAGELBA

Skausmas galvos gali būti iš pręžastes persidirbimo sma- 
genu, nualsinto nervu, itempino akiu, užkimšimo ar ne- 
malhno skilves, jaknu pretvario, šalčio ar slę^u, 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 deželi* talpinamas 15 plyskeliu, prekio 15 centu. 

Galėte pirkti sava aptiekei.

vietos išleidžiame — 
atstovai. Susirinkimas 
kad kiekvienas šios ko- 
lietuvys būtinai privalo

Vietos organizacijų 
susirinkimas.

Spalių 26, utarninke, šv. Jur
gio parapijos svetainėj įvylko 

Bridgcporto organizacijų atsto
vų susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo dvidešimts devynių 
vietos draugijų (Jų vardus dėl 
stokos 
Red.) 
nutarė, 
Jonijos 
dalyvauti rengiamoj spalių 31 
d. demonstracijoj. Lietuvą kė
sinasi praryti godus lenkų im
perialistai. Jie nori pavergti 
musų gimtąjį kraštą, musų tė
vus, brolius ir seseris padaryti 
savo vergais. Kas prieš visa tai 
neprotestuos, kas nedalyvaus 
demonstracijoj, tins ne musų 
žmonių draugas.

I

■.

PETRAS MAČIUKEVIČIUS

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

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

Drover 6369.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo bydas išgydė jau daug 
žmonių ruo kasnininės kirmėlės, kurįe 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; <1 ei to g i ir neišsi
gydo.

Metinis atminimas mieliausio sūnelio:
9 metų amžiaus, gimė Sausio 30 dieną, 1910 met. mirė, Spa

lio 26 d., 1 vai. po pietų 1919 met. netikėta mirčia (bežeidžiant 
su kitu vaiku tapo nušautas). Buvo vienatinis ir mylimiausias 
sūnelis, tėvų, buvo viltis suteikti savo gerbiamam šuneliui ap- 
švietą, nors tėvai ir ne mokinti, bet tėvai suprato kas yra mok
slas, tad tikėjosi nors sunui suteikti jį. Bet štai jau sukanka 
metai kaip musų sūnūs ilsisi po šalta žemele, nebegirdi ir ne 
jaučia savo tėvų ir seselės budėsiu. Ta šalta žemelė atskyrė nuo 
visko. Tad tėvai su vienatine dukrele negalėdami užmiršti sa
vo mieliausio sūnelio Petrelio — suteikia jam metinę iškilmę 
Spalio 31 dieną 1920 metų, su mišioms. Mišios atsiprovins 9 vai. 
iŠ ryto, švento Juozapo Bažnyčioj, (South Chicago). Po mišių 
atlankysim© visi musų mielinusį sūnelį ilsintis ant Tautiškų ka
pinių. Ten bus imami paveikslai tų, kurie bus draugystėj, nes 
yra pastatytas pomninkas. Bus imami paveikslai dėl atminimo 
visiems.

Iš Tautiškų kapinių visi kviečiami, giminės ir pažįstami,. 
atsilankyti pas mus paminėjimui metinės sukaktuvės po num.

1036 E. 93rd Str., Burpside, III.
Nuoširdžiai kviečia, 

Marijona, ir cltiRtč IVIitiinto IVInči

irai. vak.

Tk,Ut

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, 
Igalva skauda, viduriai sukietėję, ausy
je uŽli, skabia po krutinę.

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

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

DR. DIGKSON
1645 West 47th Street

Tarp Jtarshficld ir Paulina (tat. Ofiso valandos nuo 10 ryto ilji 8 
ZNodėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

W. F. Severą 
Co.

Cedar Rapids, la.

jp m 
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NAŪJ1EN0S, CHcago, UI
Bridgeportiečiai, visi, kas gy

vas, dalyvaukime demonstraci
joj! Susirinkimo Valdyba.

Ladarybės vakaras.
“Jaunosios Birutės“ Vaikų 

Draugija, kuria globojusi SLA. 
208-toji Moterų Kuoipas rengia 
Lietuvos našlaičių mulai vaka
rą Liberty salėj, kampas 30-tųs 
ir Union avė., nedėlioj, spalių 31 
I., 7 vai. vak. Bus muzikos, dai
nų, pagalios šokiai ir šiaip įvai
rių pramogų. Kadroigi vakaras 
taisomas labdarybės, tikslais, 
Jaunoji Birutė tikisi, kad reika
lui užjaučianti publika parems 
jį gausiu atsilankymu.

imgT gįn«
Viešasas vietos liehtvių 

susirinkimas.

p. Meldažio svetainėj įvyko vie
šas vietos lietuvių susirinkimas, 
kad pareiškus protesto prieš len 
kų ipmcrialistų žygius Lietu
voj. Nors oras buvo gan pras
tės (snigo), bet žmonių prisi
rinko ytin daug. M«|tyt, žmo
nių susidomėjimas savo gimto
jo kramto likimu yra didelis. 
Visa rodo ,kad ryto Wcst Šulėj 
neliks nė vieno lietuvio, kuris 
nedalyvautų demonstracijoj.

—Vietinis.

imiGKTON PARC
Demonstracijos reikalais. *

Spalių 26 dieną vietos lietu
vių parapijos svetainėj įvyko 
Lietuvių Demonstracijai rengti 
komisijos ir draugijų valdybų 
bei atstovų susirinkimas. (Del 
stokos vietos draugijų vardus 
išleidžiame. — Bed.), kad pa
sitarus dėl rengiamosios demon 
straėijos.

Pirmiausia perskaityta proto- 
dcnglmui surengimo lėšų, pa
rimu. Po jo sekė įvairių ko
misijų raportai. Beno komisi
ja pranešė, kad nusamdžiusi 
10 muzikantų. Susirinkimas

M
&
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tečiaus reiškė pageidavimo, kad 
butų paimta dvylika. Komisija 
sutiko šitą pageidavimą išpildy
ti.

Komisija rinkti aukoms pa
dengimui suerngiino lėšų) pa
reiškė, kad ji jau turinti 116 do
lerių. Komisija žada varyti sa
vo darbą tolinu. Taipjau išda
vė raportą ir parnšų komisija. 
Esą paruošta dvylika parašų, 
kurie bus padėti-nųpicšti ant 
lamtiikrų (drobulių ir tnešami 
gatvėmis. Kartu pranešta, kad 
miesto valdžios leidimąsi jau 
giMita. Brighlon Parko Jiępi- 
viai pradės ciliuotis kaip 12 vai. 
dieną — prie vietos lietuvių 
bažnyčios 44 ir Fairfįeld gat
vių. Iš čia demonstrantai pa
trauks 41 iki Francisco avė. 
'Poliau eis 39, Wcstcm, 37, Pau
lina, 35 ir Auburn gatvėmis., Čia 
Brighlon Pi'»rko divizija susi
vienys su visomis kitomis divi
zijomis ir jau eis į Sevcnth Be- 
giment Armory.

Nutarta, kad Brighlon Parko 
divizija butų padalinta j keturis 
skyrius. Taipjau nutarta, kad 
draugijų nariai nesinešlų savo 
ženklų nei uniformų, taip kad 
demoną Irenci ja Inepasfl darytų 

perdaug marga. Vietoj to, de- 
manstrantai turėtų prisisegti 
lietuvių ir amerikiečių velavu- 
kcs. Susirinkusieji buvo tos 
nuomones ,kad nėra būtino rei
kalo formotis sulig draugijo
mis. Demonstrantai gali pHši- 
deti. prie tos eiles ,kur paran
kiau. Taippat pfisireikšta, kad 
demonstracijoj privalomi daly
vauti visi ivietos lietuviai, kurie 
nori, kad musų gimtasai kraš
tas butų atliuosuotas nuo žiau
rių lenkiškojo imperializmo 
banditų. Beje, kurie uores gau 
Ii velnvu-kių, tegul kreipiasi į ko 
misijos narius.

Nutaria, kad reikalinga suda
ryti mažų vaikučių diviziją. 
Tuo tikslu išrinkta speciale ko
misija.

Taigi ryto, spalių 31, visi, kas 
gyvas, eikite į eiles! Parodyki
me lenkų imperialistams, krd' 
mes ne plaunanti gyvulėliai, ku
riais jie galėtų elgtis kaip lin
kimi. Parodykime, pagalios 
visam civilizuotam pasauliui, 
kad, mes mylime savo šalies lais 
vę ir kovojame su teds, kurio tą 
laisvę, steigiasi sutrempti. Visi 
dcmonstracijon!

—J. J. Palekas.

NAUJIF.NŲ APIELINKE 
Biznieriams žinotina.

Spalių 28 d. įvyko visų Aš
tuonioliktosios gat. kolonijos 
lietuvių draugijų valdybų susi- 
rinkinu'd. Tartasi dėl rengia
mosios spalių 31 d. demonstra
cijos. Be kita nutarta išrink
ti speciale komisiją, kuri eis 
rinklų aukas—pas gerb. vietos 
biznierius. Ko mis i j on išrinkti 
sekam i akmens: Jonas Matau- 
šaitis, Adomas Stulginckis, Izid. 
Vedeckis, Martinas Liorinčas, 
Izidorius Stankaitis, Kazimieras 
Klimavičia, Albinas Šiuina, An
tanas Bubinskis.

Gerbiamieji vietos biznieriai 
šiuo labai įprašomi nedaryti ne
smagumo musų komisijai ir 
prisidėti- kiek kuris išgali prie 
to, kad josios darbas butų kuo- 
sekmingiausis.

—Izad. Vedeckis, Bašt.

ROSELAND
Kada taip (vadinamieji “pro- 

hibišioniėried” laimėjo, tai “sau 
šieji’’ labai džiaugėlsi. Ma'lai, 
gird,i ir valdžia vietoj girtuok
ly bes nori įpiršti žmonėms ką 
geresnių, “šlapieji*’ gy turėjo 
dielio susirūpinimo. Bet dabar 
ir “sausienisiems” nėra, iš ko 

džiagtis, o “šlapiemsiems ai- 
mainuoti. Tos “šnabės“ ir ki
tokių “priiprovų” čia įvales, tik 
turėk drąsos “kur nors“.papra- 
šyti...

Daugiausia girtuoklybę plati
na lietuviai. Tai sarmata,

— Erškėtis.

CICERO
Susirinkimas.

Porą sąvaičių atgal vietos 
Lietuvos Kareivių Draugystė 

turėjo mėnesinį > susirinkimą. 
Be kitu ko kilo klausimas apie 
Lietuvos Laisvės bonų pirkimą. 
Po trumpo pasitarimo nutarta 
jyirkti už du šimtu dolerių. Be- 
to, nutarta, kad rengiamo ba
liaus jielntG taipjau butų ski
riamas bonų komisijai. Kitais 
žodžiais, pirkdami bonų. Ba
lius įvyko tą pačią dieną, ir kiek 
girdėjau, buvo ytin sėkmingas.

—Cicerietis.

Ryto—Socialistų Partijos 
demonstracija.

Ryto Socialistų Partijos 
Cook paviečio organizacija ren
gia didelę demonstraciją — 
rinkimų kampanijos reikalais. 
Po demonstracijos bus prakal
bos erdviame Ashland Audito- 
riume.

AUKOS.
LSS. 81 kuopos prakalbose, 

spalių 13 d., rinkta r»ukos Socia
listų Partijos rinkimų kompa
nijai vešli fondan. Surinkta 
$13.00. Akojo sekami asmens: 
J. Zakarauskas, A. Raštutis, J. 
žebrai Lis, J^‘ Tomoliunas, A. 

Kuprevičius, B. Namajuška, K. 
Tankeliunas, K. Jankauskas — 
po l.OO; P. Žalnieraiis — 50 c. 
Smulkių aukų 4.51. Viso kar
tu $13.00. Aukos pasiųsta rin
kimų kampanijos fondan. Vi 
siems aukotojams, varde LSS. 
81 kuopos, tariu širdingą ačiū.

' —A. P. Vilis.
I A*/**********1"*..

Pranešimai
Dramatiško Ratelio generalė repe

ticija įvyks panedėlyj, lapkričio 1, 
kaip 7:30 v. v. C. S. P. S. svetainėj 
1126 W. 18 St. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku — būtinai. — Rėžis.

Draugystes Garsus Vardas Lietu- 
/aiČių narės šiuo kviečiamos susi
rinkti i Davis.Bquaro Parko svetainę 
nedėlioj, spalių 31, kaip 12:30 vai. pu 
pietų. Iš čia visos eisime demontra- 
:iion. — Valdyba.

Draugystės Lietuvos Mylėtojų susi
rinkimas nedėlioj, spalių 31, kaip 10 
vai. ryto A. Urbono svetainėj 3338 S. 
Auburn Avė. Visi nariai privalo atsi
lankyti. Turėsime pasitarti apie da
lyvavimą demonstracijoj.

— Valdyba.

Atsiliepimas į Roselando, VVest Pull- 
mano, Bornsidės ir apielinkių 

Lietuvius.
Broliai ir Seserys!

Spalių 31 d., 1 vai. po pietų pro
testo demonstracija prieš lenkus pra
sidės prie Strumilų Brolių svetainėj. 
158 E. 1Q7 St., Roseland, III. Ji tę- 
ds 107 gatve iki State gątvės. State 
gatve iki 118 gatvei, o atgal Michi- 
gan Avė iki Virš minėtos svetainės.

Visos draugijos ir pavieniai, be skir
tumo įsitikinimų, mokyklos vaikai, vi
sos ir visi, kuriems yra brangus žmo
giškumas ir laisva Lietuva, dėkitės 
n-ie didžios protesto demonstracijos! 
Po demonstracijos susirinksime Stru- 
nilų Brolių svetainėn, kur bus žymus 
kalbėtojai — Lietuvių ir Anglų.

Kam brangus yra Vilnius, kam 
’.)rar,gi taip gausiai krauju ir turtu ap- 
noketa Lietuvos laisvė, eikite jos 
ginti.

Paraginkite ir kitus. Vienos sa
kaitės laiku negalima prisirengti kaip 
reikia. Bet visgi draugijos, net ir 
5xtra susirinkimus sušaukė, nors 
trumpu, bet taip svarbiu laiku. To
lei visų lietuviškų draugijų kuopų, 
įkyrių bei Kliubų valdybos yra kvie
čiamos susirinkti virš paminėtoje vie
loje su savo vėliavomis. Visų drau- 
ęijų nariai turės maršuoti paskui ne
šamas savo vėliavas.

Kiekvien draugija tvarkys savasis 
maršalka ir valdyba. Pavienius žrno- 
les patvarkys tam tikroji komisija.

Turintieji automobilius, nuoširdžiai 
prašomi dalyvauti demonsTcijoje.

Taipgi, kas tik gyvas, seni ir jau
ti ,didi ir maži — Spalių 31 d., 1 vai. 
po pietų, išgirdę L. Kensingtono be
lą grojant, išeikime iš namų ir eliti
ne su demonstracija. — Komitetas.

Ketvirto Wardo Lietuvių Politikos 
r Pašalpos KJiubo nariai ir nares ma

lonės susirinkti visi nedėlioj, Spalio 
31 d. kaip Ima vai. po pietų, prie 
!3čios gatves ir Auburn Avė., kad 
(alyvavus visų Chicagos lietuvių pro
testo demonstracijoj.

— Pirm. M. M. Yuodis.

The society of “Vagabonds” will 
begin their fourth annual winter lec- 
lure season Sunday night at the Co- 
Joniai Hali, 20 W. RanclolpH St. M r. 
Mike Walsh announces a prpgramme 
tliat is uniquc in the annals of poli- 
tical life of Chicago. The leading 
political parties have signified theii 
willingness to send their best spell- 
binders to take part in a symposium 
if the merits and the issues of theii 
respective parties. Frank Padden 
will speak for the Democrats. Harry
B. Miller, city prosecuting Attorncy 
for tho Republjcans. John Teena. 
kandidate for statės attomey, for the 
Farmer-Labor party. Wm. H. Kruse, 
kandidate for congress, for the Social- 
ist party. Park Longworth, eandidate 
for Governor, for the Liberal party. 
Sach speaker vvill have 30 minutes to 
tell of the merits’of his party. Melvin 
A. Martin will act as chairman. An
\xcellent musical prelude will start 
the evenings firevvorks.

PRANEŠIMAI.
PKANE8IMAS DAKTARAMS.

Chicagos ir apielinkės Lietuviai dąk- 
tarai, kurie yra Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos nariai ir sudaro 
jos centrą, savo mėnesiniame susirin
kime, "laikytame spalio 24 d., vienbal- 
•iai nutarė dalyvauti j corpore Chica
gos Lietuvių demonstracijoj prieš len
kų veržimąsi Lietuvon, kuri įvyks 
spalio 31 <1.

Visi daktarai malonės pribut auto
mobiliuose prieš 2 vai. po pietų ant 
Auburn Avė., prie 32-ros gatvės.

Dr. A. Montridas,
Am. Liet. Daktarų Dr-jos pirm.

WEST SIDfiS LIETUVIU DOMEI.
Tūkstančiai VVest Sidės lietuvių ry

to dalyvaus demonstracijoj. Visos 
Iraugijos, jų nariai, tegul susirenka 
prie 23 PI. ir Oakley Avė., nevėliau 
kaip 12:30 vai. dieną. Maršavimas 
prasidėt kaip 1 vai. po pietų. Bus ir 
automobilių divizija. Visi, kur turite 
automobilius, prisidėkite.

— Komisija.

Liet. Mot. Dr-ja “Apšvieta”. Laikyta
me ekstra susirinkime spalio 29 d., 
vienbalsiai nutarė dalyvauti rengia
mojo Lietuvių demonstracijoj priešais 
lenkų imperialistus, Visos narės ma
lonėkite susirinkti prie namų dr-gis 
P. r'pr.raitienės, 3233 So. Auburn Avė., 
»pie 1-mą valandą po pietų. Už neda- 
yvavimą, bausmė pagal nutarimą dr- 

jos.
H. Buehinskienė, Nutar. Rašt. 

2252 W. 22 Str.

The Herbert Spencer Literary So- 
’ciety wishcs to make annauncement 
if the debale which it is arranging 
for Sunday, Oct. 31 st, at 8:00 P. M., 
in the Hoffman School Assembly, 
1537 N. Robey Street. Subject: 
"Shall the Unitetl States become a 
Part i f The League of Nations ?” 
Samuel A. Hoffman, M. A., Affir- 
mative, and Henry George Greenberg, 
LL. B., Negative. A mųsical program 
\vill precede the debate.

...—Im— — .... ........

Visų Lietuvių Ex-Kareivių 
domei!

Ex-Kareivių susiformavimas Mark 
VVhite Sąuare Parke ir daly- 

vumas demonstracijoj.
Nedėlioj, spalio 31 d., bus didžiausi 

lietuvių .demonstracija. Tatai visi ka- 
eiviai lietuviai, kurie tik tarnavote 

Kariuomenėj, iš visos Chicagos ir apie- 
inkių susirinkite, uniformoms pasire
lę, į Mark VVhite Sųuare Parką, Hal- 
ited ir 29la gatvė, nedėlioj, spalio 31 

. 1., ne vėliau kaip 10 vai. ryto. Ten 
>us divizijos stotis, čia, visi susin
davę, dalyvausime demonstracijoj. — 
<areivių organizacijos vardu kviečia 
lūs visus susirinkti ir dalyvaut de- 
nonstracijoj. — Joseph Elvikis, Sekr.

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

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo visi nariai malonėsite susi
rinkti nedėlioj, spalio 31, kaip 1 vai. 
■jo pietų, prie 32čios ir Auburn Avė., 
idant čia susitvarkę dalyvautume vi
suotinoj Chicagos lietuvių protesto 
(emonstracijoj prieš Lenki} pastangas 
pavergti Lietuvą Būtinai kiekvienas 
naryžs atvykite paskirtu laiku susi
rinkimo vieton. — Valdyba.

Draugystės Apveizdos Dievo No. 1. 
visi nariai malonėsite susirinkti de- 
nonstracijai prieš Lenkus nedėlioj, 31 
i. spalio, pirmą valnadą po pietų prie - 
I8tos gatvės ir Union Avė., iš kur vi
si maršuosime į 7th Regiment salę. 
Visi bukite vietoj paskirtu laiku.

— Valdyba.

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

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

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

Brighton Park Keistučio Pas. Kliu- 
bas prisideda prie demonstracijos, ku
ri įvyks nedėlioję, 31 d., Spalio. Na- 
iai ir narės malonėkite visi susirink

ai prie Dėtuvių bažnyčios ant 44 St. 
ir Fairfield Avė. ne vėliau fcaip 11:30 
vai. dieną. Visi esate pageidaujami 
toje demonstracijoje.

Pirm. J. Sholteman
Sekr. J. Eringis

Draugystes Lietuvos Sūnų No. 1 vi
ri nariai malonėsite susirinkti nedė
lioj, spalio 31 d., kaip 12:30 vai. pie- 
'ų, l Juozo ZelandausKo svet., 4581 S. 
J «ulina g-ve., iš kur eisime dalyvau
ji Chicagos lietuvių demonstracijoj. 
Būtinai visi susirinkite. — Valdyba.

Draugystės Meilės Lietuvių Am.
8!‘S,rinJin,a8 ivyks subatoj, 

spal. 30, kaip 7:30 v. v. G. M. Cher- 
nausko svet., 1900 So. Union Avė. 
Bus skiriami komitetai tvarkai vesti 

vėliavoms nešti rengiamoj Chicagos 
lietuvių demonstracijoj nedėlioj, spa- 
. ' • 1S1 nariai būtinai susirin-
lte- - Valdyba.

(Seka ant 8-to puslp.į



NAUJIENOS, Chicago, UI. Subata, Spalio 30 d., 1920
JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU garu (steam) 
apšildomo kambario West Side, 
arba North Side, kad ir Bridge
porto apielinkėj. Malonėsite pra-

šv. Petronėlės Draugystės narėms. 
Panedėlyje, spalių 25, buvo specialis 
susirinkimas Draugystės šv. Petronė
lės, šv. Jurgio Par. Svet. (ant Bridge
porto). Nutarta dalyvauti Chicagos 
Lietuvių demonstracijoje, kuri įvyks,
nedėlioję, spalių 31, kaip 2:00 vai. po 1 nesti laišku siuonu antrašu: 
pietų. Visos narės, be pasiteisinimų, į 
privalo susirinkti Šv. Jurgio par. svet. Į 
kaip 1:30 po pietų.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-žEME NAMAI-žEMe

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

irm. Kotrina Klimienl

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

RASTA-PAMESTA

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Ir

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ’

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

.3559 So. Emerald Avė.

Garfield Park. — LSS. 158 kp. ren
gia dideles prakalbas ryto, spalių 30, [ 6265 
kaip 8 v. v. Liberty svetainėj, 3520 W. j 
12 St. Kalbės d. P. Dubickas. Visi , 
kvi

Po prakalbų 
rinkimas — p 
vimo Chicagos 
joj, spalių 31.

t. Kalbės
iami atsilankyti.

bus nepaprastas susi 
sitarimas dėl dalyva 
lietuvių demonstraci

— Komitetas.

Liet. Mot. Dr-jos “Apšvietos**, 
; buvusiam vakare 10 d. Spalio 
■ 1920 m. “Kapitonas Velnias” j 
• nuo steičiaus pražuvo rankomis 
siuvinėta vieno jardo apskrita Į *1 • 

I staltiesėlė, išsiuvinėta našlaitėms l?’! pį
| (pansies). Kas suradote, malo
nėkite pranešti telefonu, Canal 

už ką duosiu atlyginimą. 
K. KATKEVIČIENĖ, 
2252 W. 22nd Str.

Chicago, III.

aULYMAl KAMBARIŲ

Trimerių prie automobilių 
žieminio išdirbimo. Gera mo
kestis, geros darbo išlygos.

Atsišaukite:
BIRD — SYKES CO. 
2215 Michigan Avė.

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

3235 So. Halsted St.
PARSIDUODA buėernc" i r grosemS 

ant Braighton Park ,tirštai apgyven
to] apielinkėj. Biznis geras. Pigi 
renda. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

Atsišaukit į Naujienų ofisą 
po No. 164.

PARSIDUODA puikus didelis 
gramafonas. Groja visokius re
kordus. Tik penki mėnesiai var
tota; parsiduoda pigiai už — 
pusę kainos.

3208 S. VVallace St.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimų, 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 nedalioj.

2810 W. Harrison St.

Labai Nupiginta Kaina 
Specialislšpardavimas

North Sidčs Draugijų Sąryšis nau-! 
dai Viešojo Knygyno reng 
ir balių ncdtli( 
hoffen svet. F 
Bus kalbėtojų, dainininkų 
naujų šokėjų ir kitokių P'i

koncertą ■
j, spalių 31, Schoen- Į

IRENDAVOJA kambaris šviesus 
as prie mažos šeimynos, su val- 

• be valgio. Taipgi telefonas yra:

monologų 
'.arginimų 

Kviečia Komitetas.

471 W. 31st St.

užaukite subatoj tik po pict

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

Atsišaukit:
3321 So. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai, 
vartotas visokios rųšies lum- 
icris.

513 N. La Šalie St.

AUTOMOBILIAI

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

Parduosiu už $195 puikiausia $500 
vertės overstuffed 3 šmotų šilko vė
lu ro seklyčiai su palaidomis paduš- 
kaitėmis, springsai atsilošimui ir 
springsai rankoms. Taipgi gjrojiklis 
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.

Residcncija: 1922 S. Kedzie Avė.

yąn- 
Sun

nąu-
Kaina $7,000. » Įnešti $1,000, likusius

Roselando lietuviams, 
peria
iuvą. Ar ie.sime jiems f 
nukelkime savo galingą 
kad jį išgirstų visas pasai 
va šaukiasi musų pagalbos. p' <’. 
jai. Nedėlioj. spalių 31, visi Po: 
do. VVest Pvllmano, Bumsidės ir 
linkių lietuviai dalyvaukime

IšSlRENDAVOJA fruntinis ant 2rų 
lul;’’ šviesus kambarys dėl dviejų vai
kinų. su valgiu ar be valgio. Galima ! 
metyti po 5 vai. vakaro ir visą dieną 
nedėlioj.

- Lenkų im«< 
kad praryti JJe- 

Jei ife, tai 
taip, 
Jot li
kime 
clanr 
apie-

emon- 
stracijoj, mr.ršuokime gatvėmis. Butų 
gera, kad prisidėtų buvusieji karei
viai, ypačiai su uniformomis. Kaip 
1 vai. po pietų Brolių Strumilų sve- ' 
tainėj (158 E. 107 St.) bus didelės | 
prakalbos. Kalbės geriausi kalbėto
jai ir bus skaitoma telegramos. Boto, 
bus priimta tinkama protesto rezo
liucija prieš lenkų paolėšailas-impe- 
rialistus. Todėl, visi, kas tik gyvas, 
stokite į talką! — Renginio Komisija.

J. B.
703 W. 21st Place, 

Chicago, III.

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

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

KARDAI IMIJj
IŠSIRENDAVOJA dviems vai-1 PARSIDUODA saliunas apgy- 

kinams kambaris didelis, elekt-; venta tarp lietuvių ir lenkų, ge
ros šviesa, šeimynos nėra, 
sišaukite:

701 W. 31st St.
kampas Union Avė.

- A t- į roj vietoj.

4346 S. Ashland Avė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

IŠRENDAVOJIMUI 
šviesus, tinkami 
nimui šeimynai, 
lubų. 

3431 So.

4 kambariai, 
ofisui arba pagyve- 
Iš fronto ant antri}

PAJIESKAU, savo vyro tikro švo- 
gėrio, Kazimiera Rapolavičia. Paeina ; 
iš Lietuvos, Šilalės parapijos. Pir-; 
miaus gyveno Spring Valley, III. mie- ! 
ste, bus jau apie 20-tas metas. Dabar Į 
nežinau, kur randasi.

Meldžiama atsiliepti nors jo sese-I 
rįs, Kaziunė Rapolaitienė, po tėvų J 
Stungaitė, Juozafa Stungaitė, ir Vin- 
ciusė Stungaitė. Visos ir jos pirmiaus 
gyveno Spring Valley, III.

Prašau, atsišaukti jos pačios, arba , 
kas kitas, greitai pranešti man, nes | 
turiu svarbių reikalų. Kas pirmiaus 1 
praneš, tam paskiria ir dovanų, viso i 
$5.00.

Ant šio antrašo:
MRS. MARY STUNGIENĖ, 

5311 So. 33rd Str.
So. Omaha, Nebraska. 1

Halsted Str., 
Chicago, III.

Pasiklausk it rakandų krautuvėj.

REIKIA DARBININKU 
MOTERŲ

m u 
$12

REIKIA merginos prie abelno na- 
darbo. šeimyna maža, mokestis 
J savaitę, kambaris ir valgis. 
Atsišaukite tuojaus.

3540 So. Halsted St. 
Ant antrų lubų. Klauskite 

Misevičiutės.

PARSIDUODA Poolruimis, geras 
biznis, skersai nuo Ciane Co., gera 
vieta ir didelė, yra vieta barberiui ar
ba saliunui. Pardavimo priežastis — 
važiuoju į tėvynę. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

3953 So. Kedzie Avė.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS^ 
ANT LAUKO 

VARTOTŲ KARŲ 
VARTOTŲ TRUCKŲ 

ATEIKITE SUBATOJE ir 
NEDĖLIOJĘ TIKTAI

50 KARŲ
TURI BŪT PARDUOTA 

Pardavimo vieta 
TUŠČIOS ŽEMĖS SKLYPAS 

2340 Wabash Avė. 
KAINA $100 IR AUGščIAU 

LENGVOS IŠLYGOS 
Be nuošimčių

Tiems, kurie turi gerus paliudi
jimus parduosime ant 

IŠMOKESČIO PLENO

NAMAI-ŽEMĖ

EKSTRA PARDAVIMAS.
Parsiduoda labai geras namas Cice- 

‘ 1 pagyvenilnus ir 
saliunas. Priežastis pardayi- 

savininkas turi du bizniu; vie-

roj. Namas turi 4 
biznis — i----------

ną priverstas parduoti. ^Norintieji įsi
gyti namą su bizniu, gera proga likti 
turtingu. Nepraleiskite šios progos, 
nes retai tokia atsitinka. Norintieji 
atsišaukite pas savininką.

1337 So. 49thA.ve.,
Cicero, III.

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

J. I\ RASHINSKI,
3200 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Nikodemas Radavičius
Atsišaukiu j savo pažįstamus gyve

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

3249 So. Halsted St.,
Chicago.

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

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj; biznis 
išdirbtas gerai. Pardavimo prie
žastis greitai išvažiuoju į Lietu
vą.

158 Kensin^ton Avė.

PARSIDUODA keptuvė, 
juodos, baltos duonos ir kek
sų, lietuvių apgyventa, ant 
Bridgeporto.

3601 So. Emerald Avė.

Ka
Be nuošimčio

liną karo įmokėti mėn. m
$200 $75 $25
300 100 30
400 150 35
500 . 175 40
600 200 45
700 ’ 250 50
800 300 . 55
900 325 55

1,000 350 60
Nuošimčių mokėti nereikia

ANT PARDAVIMO.

Mūrinis namas, 4 flatai, karšto van
dens šiluma, moderniškas. Rcnda $125. 
į mėnesį. Prekė $11,000.

Mūrinis namas, 3 flatai, šildoma pe
čiais, moderniškas. Prekė $7,500.00.

2 mūriniai namai, 4 flatai, šiluma 
F. H. moderniškas, renda $110 į mė
nesį. Prekė $10,500.

Atsišaukite:
EVALDAS & PUPAUSKAS 

840 West 33rd Street 
Yards 2790

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

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

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

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

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

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

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

Tai yra smagiausios Chicagos vietos ir geriausios transpor- 
tacijos.

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

ADAM MARKŪNAS
847 First National Bank Bldg.,

68 W. Monroe St., - Chicago, III.
Telefonas Randolph 7400

PAJIESKAU savo vyro Stanislovo 
Gerčo (angliškai vadinasi Stanley ( 
Sherman). Gyveno Roselande, III. ir i 
rengėsi važiuot ir išvažiavo buk su 
kita moteria j rudies kasyklas Michi
gan valstijoj.

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

FRANCIS VAIČAITIS, 
3425 S. Emerald Avė.

Chicago, III.

Atsišaukite:
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

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

2261 S. Union Avė.

DIDELĖ PROGA.
Pardavimui ice cream parlor prie 

pat Mildos teatro. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką. Savininkas važiuoja į Lie
tuvą. Kas nupirks — išmokysiu biznio.

S. B. DANBRAUSKAS 
3150 S. Halsted St.

Boulevard 3305.
PARSIDUODA saliunas ir 

pool-ruimis su 8 stalais. Gera 
vieta. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

1659 So. Paulina St., 
ant kampo.

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

duodame ir mainome namus, ’ farmas, 
lotus, bučei-nes ir grosemes. Visa 
tai padarome greitai, pigiai ir gerai.

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

Chicago, III.

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

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39 St., Chicago, III.

ATEIKITE ANKSTI
Priimsime šerią karą į mainus

(NesenesnĮ kaip 1912)
IŠRINKTI EIS PIRMIAUSIA

NEUŽMIRŠK VIETOS
TUŠČIO LOTO

2340 Wabash Avė.
MITCHELL AUTO CO.

Subatoj ir Nedėlioj tiktai
LIS AR GIEDRA 

PARDAV. PRASIDĖS 9 v. ryte
“Pardavėjai vartoja jūsų kalbą”. I PARSIDUODA: 3601 Lowe Avė., 

a hnfi nnrviiirp- krautuvė ir 5 kambariai: maudynė,P. S. Karai gali būti peržiurę-is c|ektn)g šviesaj Sntas vanduOj 
ti pirm išpardavimo prie garo šiluma. 7 pėdų skiepas. Kąina 

Mirhio-an Avė $8,500.00 ant išmokesčio.ivilcniE.u . • j McDONNEEL SYSTEM,
Atdara vakarais. 3517 Archer Avė.

PARSIDUODA gražus namas 
labai pigiai. Greitas pardavi
mas. Savininkų galima matyt 
ant vietos.

3237 So. Irving Avė.

MOKYKLOS

'•MA5TER; <
/5Y5TEMU&

REIKIA penkiasdešimts 
apsukrių merginų kaipo dar
bui parinkėjų dešrinių žar
nų. Nuolatinis darbas, gera 
alga, geriausi darbui kam- 

. octvv <uuu>ęių ar pa- > . • «i • -i i •
žįstamų neskiriant pažvalgų, kokios bariai. Poilsio duodama prieš

ant

PAJIEŠKAU savo draugių ar pa-

ten butų bile teisinga, kad eitu pas ! piet ir DO piet. Atsišaukite j 
mane gyventi; jeigu gabi, galėtų ir -o • x j x’ 1 ............... iar. Superintendento ofisą.

OPPENHEIMER
CASING CO.,

1016-26 West 36th St.

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

4528 So. Wood S t.
darbą gauti prie siuvimo; turiu <
b<> užtektinai. Norinčios šviesaus ir, 
šilto kambario gauti, meldžiu kreip- • 
ties po šituo antrašu: ’

BRONISLAVĄ ZIGMONTAITĖ 
po vyru KUBILIS,

4111 So. Richmond St., Chicago, III. 
Tel. McKinley 2727

PAJIEŠKAU brolėnų, Felikso ir Jo
no Malvidų, Kauno rėd., Rokiškio ap
skr., Pandėlio valsč., Natikių palivar
ko. Malonėsite atsišaukti ant šio ant
rašo:

ADOMAS ČEPULIS 
Kauno rėd.,

Rokiškio apskr.
Pandėlio valsč.

Natikių palivarkos.
Lithuania

REIKIA seny vos, moteries prižiūrė
jimui 2 vaikų — 5 ir 7 metų. Dirbti 
nereikės. Mokestis gera. Atsišaukite 
Subatomis nuo 12 vai. po pietų arba 
nedėliomis.

2928 W. 40th PI., 
1-mas flatas

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

SUSE DURAC
1927 Shabby Ct., Chicago, 111.

tarpe 19-tos ir 20-tos

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

Atsišaukite:
1153 W. Van Buren St.

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

PAJIEŠKAU savo brolių Antano 
ir Juozapo Rcblauskų, paeina Kauno 
rėd., Rokiškio apskr., Pandėlio valsč., 
Natikių palivarko. Malonėsite atsi
šaukti :

VINCUSfi ČEPULENAS, 
Kauno rėd.,

Rokiškių apskr., 
Pandėlio valsč.,

Natikių palivarkos.
Lithuania

Paprastų darbininkų. 
$5.00 į dieną. Pastovus 
darbas.

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

3457 So. Ashland Avė.

1710 So. Peoria St.

JIEŠKO KAMBARIŲ

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

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

REIKIA užsitikimo lietuvio mesi- 
PAJIEŠKAU kamabrio bile kokioj j ninko. Gera užmokestis. Atsišaukite:

dalyj miesto. Geistina, kad butų ga
ru apšildomas ir elektros šviesa. 
Meldžiu pranešti per laišką pažymė
dami No. 25.

4588 So. Wood St i

WORKERS’ CONSUMERS 
ASSOCIATION, 

2005 W. Lake St.
Tel. Melrose 1740.

Melrose Park, III.

PARSIDUODA saliunas. Ge
roj lietuvių ir lenkų apgyvento] 
vietoj. Priežastis pardavimo — 
savininkas apleidžia Chicago.

4458 So. Ashland Avė.

DIDELIS BARGENAS ANT PARDAVIMO, ^parUtio-
Parduodu arba išmainau automobi- savįnįnkas didelį bargeną 

liu ant loto ant Archer Avė, Brighton c j
Parke, arba ant kokio biznio. Auto- Į n«ini<Į, 37o9 Lowe Avc. 
mobilius gerame stovyje, 1917 m. flatų 3 ir 4 kambariu ir vienas

2640 W' 40 st‘5 kambarių. Privalėtų pama-
PARSIDUODA automobilius, tyt, kad apkainavua. Taip ge-

Studebaker Roadster, 3 sėdynių; ras, kaip naujas. Atsišaukite 
gerame stovyj, 5 nauji tajoriai, pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 

858 W. 33rd St. I 264.
Galima matyt tarpe 5 ir 8 vai. 

vakarais.

PARSIDUODA trijų flatų mūrinis 1 
labai gražus namas, Cicero: trijų aug
štų, cemento skiepas, ant augšto daug j 
vietos, ruimingi porčiai iš abiejų pu
sių, žodžiu, labai parankus gyvenimas.

Norintieji įsigyti nuosavybę, nepra
leiskite šios progos. Greit parduosiu, 
nes tuoj išvažiuoju Lietuvon. Pigiai į 
parduosiu. Savininką galima matyt 
ant 1-mų lubų, nedėlioms iš ryto iki 
12 ir vakarais iki 7. Atsišaukite ant 
šio antrašo:

1312 So. 48th Ct.,
Cicero, 111.

i Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

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

BARGENAS ant pardavimo 160 
akorių ūkė, Wisconsin valstijoj, visa 
ariama žemė, 
(linkai.
tvartai. 4 blokai iki C. N. W. gele
žinkelio 
$5,800.00.

J. T. KELLY, 
318 N. Cicero Avė.

Phone Austin 411.

Gera žeme ir geri bu- 
9 kambarių stuba; 2 dideli

stoties, gera rinka. Kaina

ANT PARDAVIMO.
Nauji puikus muro namai po 

5 kambarius- su augštu skiepu. 
Puikiausi įtaisymai. Kaina $9,- 
950.00 — įmokėti $1,000, o liku
sius po $80.00 į mėnesį; rendos 
neša $80.00. Viršutiniai flatai iš- 
rendavoti po $40.00 mėnesiui. 
Pasiskubinkit, nes tik 6 namai 
teliko ir turi būti parduoti į 
vaitę laiko.

P. K. KARLSON, 
3827 Archer Avė.

A

sa-

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

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

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

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

PARSIDUODA dvi farmos, viena 
120, o kita 80 akrų, su gyvuliais ir 
mašinomis, labai geroj vietoj, FOND 
Du LOC, W1S., netoli Chicagos. 
norit pirkti, kreipkitės tuojaus

W. JANULIS, 
3318 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Kas

PARSIDUODA 8 flatų, plytų na
mas, augštas skiepas, murmuro sto
gas.

Atsišaukite:
2938 Union Avenue,
3 floras, iš fronto.

PARSIDUODA kibai puiki farma, 
už $11,000, arti Chicagos, $3000 
darbio ant metų, $4,000 inmokėt.

Atsišaukit
SLAUŽYS

2137 N. Western Avė., 
Tel. Humbold 6277

uz-

PARSIDUODA labai pigiai namas 
su krautuve, bučemė ir grosernė. Jei
gu kuris nupirks šį namų su krautu
ve, tai padarys puikų biznį. Priežas
tis pardavimo, išvažiuoju į farmas.

Kreipkitės po šiuo numeriu:
2462 W. 46 PI.

PASKOLOS^_____
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžlui, prieinamomis są
lygomis. marer kraUS(

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

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir 11, dienomis ir vakarais, grei- 

I tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
1 mokinanties.
Nat. School of Garment Designing

■ Room 828, 74 W. Washington St. I

STOCK’AI—ŠĖROS
Liberty Lands Investnient Co. 

3301 So. Halsted St., 
Chicago, III.

MOKYKLA
Angliškai išmokiname ateivius pa

sikalbėjimo metodą.
Atsišaukite:

LOUIS & CLARK UNIVERSITY 
537 So. Dearborn St.

, Tel. Wabash 7224.
Minėtos kompanijos visų šėrininkų

meldžiu atsišaukti ant šio antrašo. j
L. CHRISTIEN,

Woodboro, VVisconsin
..... ....... -.. _____ ■'
zMOKYMUOS

DrapAnų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College) 

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

36 S. State St.
Tek: Central 3028,

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško^ 

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

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


