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Lietuviai ir vėl sumušė Senkus
Želigowskis prisipažįs=

ta gavęs j kailį

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

Rems Vrangelį.
Žulikovskis Vilniuje

■■■■■■ -.... * ...........-........................" —I

Debsas nenori pasi
gailėjimo.

Latviai ir lenkai susitarę 
pasidalint Lietuvą

Francija esanti gatava išeikvoti 
milionus frankų, kad išgelbėjus 

avantiūristų Varngelį.

Norėtų, kad dėl jo nusižengimo 
dabartinė administracija visai 

nesirūpintų.

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

$8,600,00 pasius
ta Lietuvon

Belgijos kariuomene Lietuvoj?
True translation filed with the post- K ryma n. 
mastei- at Chicago, 111., Nov. 9, 1920

• as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

.... Bolševikai pulsią lenkus.
Varšava vis kalba apie vokiečių 

pagalbą lietuviams.

PARYŽIUS, lapkričio 8. — 
Visa rodo, kad Francija mano 

i išeikvoti daugybę milionų fran
kų pinigais, amunicija Ibei mais
tu by tik atrėhnu.s Rusijos 
sovietų kariuomenės veržimąsi

Sumušė Želigowskio 
gaujas.

VARŠAVA, lapkričio 8. - 
Ir vėl atsinaujino mūšiai tarp 
Lietuvos kareivių iš vienos pu
sės ir lenkų “savanorių“ armi
jos. generolo Želigowskio 
inanduojamos, iš kitos.

Oflcialinis pranešimas, 
tas iš generolo ŽeligoAvskic 
t i ere
duodami 
siūlymą 
užpuolė lenkus 
raičių 
niaus,
jėgas privertė trauktis.

Lenkų laikraščių apskaity
mu, bėgiu kelių pastarųjų są- 
vaičių pęr Prūsiją, Lietuvon

PARYŽIUS, lapkričio 8 (Ra
šo Chicago Tribūne korespon
dentas Henry Wales). — Visiš-

ko-

gau-

kai sr.iniušus generolą Vrangelį , geliui jo kovoj 
ir tuo budu šioj pusėj pašalinus kus. 
visokį pavojų, jau vaikšto gan
dų, apie kuriuos pranešta ir 
patvirtina Berline, kad bolševi
kai rengias naują puolimą

Tatai pasidarė aišku vakar, 
kuomet įkvėptoji spauda ati
darė pirmąsias kanuoles nau
jai propagandos batalijai vesti, 
kuri siekias! palenkti viešąją 
opiniją uz teikimą finansinės 
bei militarinės paramos Vran- 

prieš bolševi-

ako, kad Lietuviai, ne- 
atsakymo į pa

ti tarybas, 
netoli Gied- 

j šiaurę nuo Vil- 
ir generolo želigo\vskio

šimts tūkstančių vokiečių, tūli 
jų uniformose. Vokiečių laik
raščiai buvo pranešę, kad keli 
pilnai apsiginklavę vokiečių bū
riai nuėjo Lietuvon vešdamie- 
si su savim lengvąją artileriją, 
o sunkiąją siųsdami geležinke
liu.

tariniais laimėjimais, taigi tęs- 
ma nei prasidės žiema.

Nujautimas, kad bolševikai 
užpuls Lenkiją didėja ir oficia- 
liniuose vietos rateliuose. Mat 
nurodoma, kad vienintelė so
vietų valdžiai įmonė išlaikyti 
kontrolę yra naudotis jos mili- 
tariniais laimėjimais, taipgi tęs
ti karą.

Francuzų ir anglų militari- 
niuose rateliuose sutinkama su 
ta nuomone, kad bolševikai, 
užgrobę pakankamai Vrange- 
lio amunicijos, dabar turi ga
limybės dar kartą užpulti Len
kiją.

Siunčia amuniciją.

MarseTęs’e ir kitose Francl- 
jos prieplaukose skubotai krau
nama (į laivus) amiunicija, 
skirta Vrangelio kariuomenei. 
Labai galimas daiktas, kad 
francuzų kariuomenė, kuri da
bar randasi Turkijoj, bus pa
siųsta Sevastopolin. Tuo budu 
Framcijos imilitarinis genius 
ateis pagalbon Rusų armijai 
Kryme, kaip kati generolas 
Weygandas praeitą vasarą di
deliu pasisekimu vadovavo len
kų ofensyvtri.

Dar apie Anglijos angliakasių 
streiką.

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

Susitarę draskyti 
Lietuvą.

Lietuviai ir lenkai padarę sulp
tą sutartį — sako Maskva.

LONDONAS, lapkričio 8. — 
Iš Maskvos gauta bevielis pra
nešimas, kuris sako, jogei ILen
kija ir Latvija padariusios slap
tą sutartį tuo tikslu, kad pasi
dalinus Lietuva.

Žinia dar pastebi, kad šitą su-

Socialistai laimėję Milane, kon- 
stitucionalistai — Florencijoj.

VILIU

om

q O tJ U įXL£L!L2K °0°
u~^dodo77 
WOOūOOO 
^OūOOOŪO 
z^LĮULnnn

Tautų lyga norėtų pamokinti žulikovskį. Bet pastarasis 
užgrobęs Lietuvos sostinę Vilnių savo mokytojui 

rodo “ilgą nosį”.

True tranai alio m filed with th® post- 
master at Chicago, III., Nov. 9, 1920 
as roųuired by the act of Oct. 6, 1917

Armėnija po bolševikų 
kurka.

Jos kariuomenė pasiduoda ar 
bėga Gruzinijon.

Baisenybės Airijoj

šaudymas!, bado streikai, 
neramumai.

pa
kari

* ATLANTA, lapkričio 8. — 
Buvęs Socialistų Partijos kan
didatas prezidento vietai, Eu
genais V. Debsas, patyręs, kad 
prezidentas Wilsonas nemanąs 
paliuosuoti jį iš katorgos, 
reiškė, jogei butų geriau,
jo paliuosavimo klausihuas bu
tų svarstomas po to, kada visų 
kitų politinių kalinių paliuosa- 
vimo klausimas jau bus išspręs
tas. Maža to. Jisai norėtų, kad 
dabartinė prezidento Wilsono 
administracija klausimą apie 
jo paliuosaviimą visiškai ir nes
varstytų. Vadinas, senasai so
cialistų darbuotojas Wilsono 
pasigailėjimo nė nelaukiąs.

Tai Chicagos Lietuvių Auka 
Lietuvos Gynimo Reikalui. 
Tai Chicagos Lietuvių Auka

Chicagos lietuvių protesto de
monstracijoj spalio 31 dieną 
Lietuvos gynimo reikalams jau 
pasiųsti (Lietuvon. Apie tai de
monstracijos pirmininkas p. 
Ilertnianavičius gavo iš Ne\v 
Yorko nuo Lietuvos Misijos ši- 
tok.’ą Žibaus parašu telegramą:

New Yorkas, lapkričio 5. — 
Čekis su aštuoniais tūkstančiais 
ir šešiais šimtais dolerių gauta. 
Tie pinigai šiandie-pat tapo pa
siųsti į Lietuvą.

TARPTAUTINIS SOCIALISTŲ 
KONGRESAS.

Įvyks gruodžio 5 d. — Švei
carijoje.

$1100.00 nuo Racine, 
, Wis., Lietuviu.

RACINE, vVis.. — Nedėlioj, 
lai])kričio 7, įvyko čia masinis 
vietos lietuvių 
kuriame kalbas

turi tikslo galutinai atskirti so
vietų Rusiją nuo Vokietijos.
Belgijos kariuomenė Lietuvoj?

Vietos darbininkų laikraštis, 
Daily Herald, gaivo iš Maskvos 
pranešimą, kuris sako, kad Lie
tuvon atvykusi Belgų kariuo
menė neva Lietuvos kraštui 
ginti. Į šitą faktą Maskvoj bet
gi žiūrima labai rimtai. Ten 
nėra abejonės, kad ja norima 
sudaryti tą branduolį, kuriuo 
atėjus progai, butų galima pul
ti sovietų Rusiją.

Heraldo korespondentas pa
reiškia, kad Lenkija, “aiškiai 
laužydama Rygos sutartį,“ vis 
dar laiko savo kariuomenę pie
tiniame fronte ir dalį jos (ka
riuomenės) pavedė tikra i nų 
komanduotojuii, generolui Pet- 
liurai, kuris dabar reorganizuo
ja savo armiją. Taipjau, iš Var- 
šavos jam kasdieną siunčiama 
amunicijos.

ROMA, lapkričio 8. — Praei
tą nedėldienį visuose svarbes
niuose Italijos miestuose, išski
riant tik vieną Romą, buvo mu
nicipalini rinkiniai. Romoje to
kie rinkimai įvyko viena sąvai
te pirmiau.

Gautomis žiniomis, pereitais 
rinkimais 120 Milano 
tuose socialistai gavo 
les didžiumas. Kituose 
teiktuose balsavimo 
dar nežinomi.

Florencijoj socialistai tapo 
sumušti. Čia laimėjo konstitu- 
cionalistai. Turine, Palermo ir 
Neapoly konstitucionalistai taip 
jau bus laiuneję. Genoa ir Pisa 
miestuose konstitucionalistų 
laimėjimas skaitomas tikru.

Legharno mieste laimėjo so
cialistai.

distrik- 
nedide- 

200 dis- 
daviniai

RINKIMŲ KOVA MEKSIKOJ.

Užmušta keliatas žmonių.

MEXICO CITY, lapkr. 8. — 
Jukantano valstijoj eina atkak
li rinkinių kampanija. Keliose

Pripažino Meksikos valdžią.
SONTIAGO, lapkričio 8. — 

Cluli respublika šiandie forma
liai pripažino naująją Meksikos 
valdžią.

[IS Federuotosios Presos]

LONDONAS, lapkričiu 8. — 
Anglijos angliakasių streikas 
oficialiai tapo atšauktas. Tai 
dėlto, kad už tęsimą streiko 
buvo visai nedidele didžiuJma. 
Taip, už valdžios pasiūlymo at
metimą balsavo 346,000 anglia- 

priėmimą —kasių.' Gi už
338,000. O yra tokia taisyklė, 
kuri reikalauja, kad paskelbi
mui ir tęsimui streiko reikalin
ga turėti nemažiau kaip dviejų 
trečdalių <lji<lžiufmą. Ta^rfi, or
ganizacijos viršininkai kito iš
ėjimo neturėjo. Beje, šituo vir
šininkų m ulsii tarimu daugelis 
nepasitenkina. Bet čia ne atski
rų asmenų geidavimai, o visos 
organizacijos reikalai tenka sta
tyti pirm o n vieton. Unijos vir
šininkai ir darbininkų spauda 
todėl ragina laikytis išvieno. 
Labai galimas daiktas, kad da
bartinė “taika“ yni neilgam. Se
kamą kovo mėnesį, kada val
džiai ir samdytojams teks išpil
dyti visa, ką jie pasižadėjo, ga
limas daiktas, kad kits nauja ir 
dar didesnė kova.

žada pasitraukti iš “politinio 
gyvenimo arenos.’*

TARNAI, lapkričio 7. —Grai
kijos premjeras Venizelos šian
die žinių agentijos atstovams 
pareiškė, kad jisai esąs nusita
ręs visiškai pasitraukti “iš po^ 

jeigu

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
8. — Armėnija pareina bolševi
kų kontrolėm Taip sako gautie
ji Iš Tifllzo pranešimai.

Turkai ir tatarai bolševikai 
jau susisiekė Aleksandropoly.
Labai gailintas daiktas, kad tur
kų kareiviai. Kazio Kaarabekir 
pašos komanduojami, 
yra paėmę Erivaną.

Pranešama, kad Armėnijos 
kareiviai pasiduodą arba jiešką 
prieglaudos Gruzin i j o j.

Gautieji iš Sevastopolio pra- 
nešiami rodo, kad Rusijos bol
ševikai siunčia atskirus savo 
kareivių (esančių Krymo sry- 
ty) būrelius į Bakų ir Trims 
Kaukaziją. Tai esą daroma tuo 
tikslu, kad leidus kareiviams 
pasilsėti ir kad pertvarkius sa
vo pulkus kampanijai Azijoj 
vesti.
Du milidRai žmonių —* Krymo.

DidcJiu susirupnumti laukia
ma besiartinančios žiemos Kry
me, kur smuiburė apie du milio- 
nu žmonių, turinčių nedaug 
maisto, drabužių ir visai lx‘ pi
nigų. Sevastopoly vienas Ame
rikoj doleris dabar vertas net 
penkiasdešimts tūkstančių rub
lių. Toi neveizint generolas 
Vrangells turi vilties, kad vidu
rinis sovietų Rusijoj nerimavi
mas veiks jo (VrangeJio) nau
dai)

vietose buvo dagi ir| kruvinų su- litinio gyvenimo arenos,“ u u 
sirėmiinų. Iš Merido praneša- sekamais rinkimais jis bus su
ma, kad vienoj vietoj įvyko muštas opozicinės partijos kan- 
ginkhiotas tarp socialistų ir libc ‘ didato. Kartu tečiaus jis pareiš- 
ralų susirėmimas. Keli žmonės, kė ir tai, kad buvusia Graikijos 
užmušta. 1

Liberalai daro visa, kad seka
mais rinkimais, kurie įvyks 
gruodžio mėnesy, sulmušus so
cialistus.

( karalius Konstantinas ant sosto 
“jau nebesigrįš.”

Trys moters —• legislatifrės.

TOPEKA, lapkričio 7.— Pra-
SIOUX FALLS, lapkričio 8. eitais rinkimais Karosas valsti- 

—Praeitą naktį čia jausta ytin jos legislaturon išrinkta trys 
stiprus žemės drebėjimas. j moters — visos ropublikonės.

PINIGŲ KURSAS

susirinkimas, 
laikė KL Jur- 
C. Kasputis iš 
Daugis iš Mil-BERNAS, lapkr. 8. —- Šveica

rijos valdžia sutiko leisti įvykti 
tarptautiniam socialistų kong
resui, kuris žadama laikyti 
gruodžio 5 dieną Berno mieste. 
Bet tik ta sąlyga* kad atvyku
sieji iš kitų valstybių delegatai 
susilaikys nuo dalyvavimo poli-

Chicagos, k u n.
\vaukce ir vietos 'miesto galva 
Armstrong. žmonių 'buvo gau
siai susirinkę, kurie Lietuvos 
gynimo reikalui bematant su
dėjo daugiau kaip vienuoliką 
šimtų dolerių. Keli žmonės au
kojo net po 150 dolerių, o kele
tas po 50 dolerių.

DUBLINAS, Airija, lapkr. 8. 
—Praeitos pelnyčius naktį ne
toli Tralee miestelio kilo susi
rėmimas su policija. Septyni 
žmonės ant vietos nušauta, o 
kiek sužeista — dar nėra ži
nios.

Kitoje vietoje, būtent, Cork 
mieste, policija areštavo sopty- 
niasdešimts keturis žmonos.

Pašovė penkis policistus.
BELFEAST, lapkr. 8. — Pra

eitos suibatos naktį Londondcr- 
ry miestely kažinkas užpuolė 
būrelį policistų, patroliavusių 
gatves. Penki policistai pašauti. 
Du veikiausia mirs. Po to bu
vo surengta puolimas ant ke
lių vietos žymesniųjų darbuo
tojų — sinn fein organizacijos 
narių savasties. Dvi dirbtuvi 
sudeginta. t

Kaliniai badauja.
GOBK, lapkričio 8. — Jau de

vyniasdešimt s dienų, kaip vie
tos kalėjime 9 airiai kaliniai tę
sia bado streiką. Jų padėtis sta
čiai pasibaisėtina. Iš visur gau
nama žinių apie besitęsiančius 
neramumus.

Pavogė daug amunicijos.
LONDONAS, lapkričio 8. — 

Čia gauta žinių, kad Co(wcad- 
dens distrikte, netoli Glasgo'vvo, 
andais pavogta daug amunici
jos. Sakoma, kad tai airių šim
pa tizatorių darbas. Ginklai bu
sią pristatyti Airijon, supranta
ma, slapta.

Didelis streikas Mek
sikoj.

Prieplaukos darbininkai metė 
darbą; juos gal paseks ir 

geležinkeliečiai.
VEBA CBUZ, lapkričio 8. — 

•uvo skaitoma $j0 nijcsteilio prieplaukos dar- 
..............  $3.34 
......... $0.32 
frankų 16.05 

..........  $13.15 
............. $2.50 
frankų 17.12 

.... lirų 29.40 
......... $1.30 

............. $0.34 

........... $28.45 

........... $13.00 
......... $6.48 

............ $18.70 

........... $1.80

jime ir kad užsibaigtus kongre
sui jie tuč tuoj aus privalo ap
leisti Šveicariją.

Kongresu šaulkia “trečiojo” 
Internacionalo priešininkai.

True translation file*l with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 9, 1920 
as roųuired by the act of Oct. 6, 1917

Turkų nacionalistai užėmė 
Karsą .

jau
Elektrikinis traukinis tarp
Petrogrado ir Maskvos.
[Iš Federuotosios Presos]

MASKVA. — Tarp Petrogra
do ir Maskvos jau vaikšto elek
trikinis traukinis. Iš vieno 
miesto kitan galima nuvykti į

KONSTANTINOPOUSI, lap.

1110.

užėmė stiipriausią Armėnijos 
tvirtovę Karsą. Kapitonas E. 
A. Yarrow, pašalpos organiza
cijos vadas artimiausiuose ry
tuose (Armėnijoj) parode sa
vo ryžiimosi pasilikti Aleksan- 
droj)oly ir turkams jį užėmus.

Raikalaukime pripažinimo Lietuvai!

Vakar, lapkr. 8 d., užsienio pinigų 
Icaiaa, perkait Jų ne mažiau kaip už , 
26,000 doleriu, banką bt 
Amerikos pinigais iialp:

Anglijos 1 svaras ....
Austrijos 100 kronų 
Belgijos, už $1 .......
Danų 100 kronų ..... v
Finų 100 markių .....
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų 
Iveiearų 100 frankų 
švedų 100 kronų ........

Vokiečių 100 markių

biniinkai — krovėjai ir išvežio- 
tojai — atsisakė priimti tą su
tartį, kuri buvo padaryta bend
roje saimdylojų, darbininkų ir 
valdžios atstovų konferencijoj 
šalies sostinėj Meksikoj. Labai 
galimas daiktas, kad kils visa
tinis prieplaukų darbininkų 
streikas, kiirin gal bus įmaišyti 
ir gelę.žinkeliešiai.

Nesenai Chicągos lietuviai padarė milžinišką demon
straciją, protestuodami prieš lenkų žulikovskius, įsiver
žusius) j Lietuvos žemę.

Dabar reikia atlikti kitas, ne mažiaus svarbus dar
bas: reikia pareikalaut, kad Jungtiniu Valstijų valdžia 
PRIPAŽINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKĄ.

Kol Lietuva nebus pripažinta, tol imperialistai nesi
liaus kėsinęsi ant jos. Todėl visi, kurie stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pakelkite savo balsą!

Kad visi Chicagos lietuviai galėtų pareikšti savo rei
kalavimą šios šalies valdžiai, yra rengiama eilė didelių 
susirinkimų visose Chicagos dalyse ir apielinkėse.

Susirinkimai įvyks:
NORTR SIDE — Lapkričio 9 d. Liuosybės svet., 1822 

Wabansia Avė. Kalbės Kl. Jurgelionis ir A. 
Karsokas.

ROSELANDE — Lapkričio 10 d. Strumilos svet., 
158 E. 107th St. Kalbės P. Grigaitis ir P. Du
bi cka s

BRIDGEPORTE — Lapkričio 10 d. Mildos svet., 
3138 S. Halsted St. Kalbės Dr. A. Montvidas ir 
1^ Galskis

SOUTH ClTlC AGO — Lapkričio 10 d. Frank Sverec- 
kio svet., 8756 Houston Avė. Kalbės K. Gugis 
ir žymontas.

Pradžia visur lygiai 7:30 vai. vakaro.
Tuose susirinkimuose bus taip pat išdėstyta, ko lie

tuviai darbininkai reikalauja iš Lietuvos valdžios.
Mes kovojame už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą! 

Taigi visi, kas gyvas, į prakalbas!
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA.



MF

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Pasvalys. Pas mus čia pasi
rodė labai daug netikrų pinigų 
po 50 ir 20 auks. Arkliui dar
bininkui (mokama nuo 500 auk. 
ilki 5000, karvei nuo 300 iki 700, 
puršui nuo kiaulės 7—15 auks.

Švenčionyse rinkoje eina ca
ro rubliai tokiu kursu: rugių 
pudui moka 120 caro r., linų 
nešukuotų 200, šukuotų svarui 
9, vilnų svarui 30, vištai 40, kiau 
šiniui 2, kiaulienai 15, jautienai 
9, sviestui 30, vežimui beržinių

bulvių pudihi 33 rb. Rublinių 
neima, tik stambesnius. [L. U.]

iok u bavas, Kretingos aps. 
rugsėjo 22 d. čia praėjo smar
kus griaustiny® su žaibais. 
Įtrenkė į ūkininko Armalio tro
besius. Sudegė visas turtas, ku
liamoji mašina ir 1.1., taip pat 2 
karvės, 3 kiaulės, o patys šei
mininkai vos besuskubo išbėg
ti iš triobos.— [L. U.]

Naujas Vilniaus 
užėmimas.

Tuo pačiu laiku, kai Suval
kuose ėjo lietuvių-lenkų dery
bos paliaubom sudaryti ir nu
statyt deiharkacijos linijai, Len 
kų valdžia jau buvo suruošus 
naujų įsilaužimų į Lietuvos Ry
tus. Lydon buvo sutraukta dvi 
pėstininkų divizijos ir viena rai
telių. Su Pilsudskio žinia ių 
pritarimu buvo Gardine suda
ryta ir nauja Lietuvos Rytų 
“valdžia’*, susidejinsi iA adv. A4>- 
ramavičiaus, inž. Sopos, dvar. 
Engelio, Babickio ir A. ZaŠtov- 
to.

Kariuomenės priešakyj pa-

buvo .paskelbtas franeuzų pulk. 
Reboul, jo padėjėjas dr. Šaulys 
ir adv. Vrubliauskas.

Po 2 vai. pasirodė atskiri len
kų raitelių buria i ir eikšten iš
ėjo partizanų kuopelės. Iš jų 
išvaizdos spėjama, kad jų tar
pe buvo nemaža tų -pačių, legio- 
ninkų. Kuomet miestan įėjo 
didesnė lenkų kariuo
menes dalis su karininkais, pui
kiu. Reboul pasitiko juos gat
vėj ir griežtai užrotestavO prieš 
lenkų įsiveržimų Vilniun. Tas 
protestas buvo pakartotas! ir 
gen. Želigovskiui Jr tuo kome
dija pasibaigė.

Tuo laiku atvyko Vilniun ir 
Tautų Sąjungos kontrolės ko
misija iš Suvalkų. Tai komi
sijai ir Kutentos atstovams Že- 
ligovvskis pareiškė, kad jis ir jo 
kariuomenė nepriklauso Lenkų 
karo vadovybei, kad jie esu vie
tos gyventojų kariuomene, atė
ję savan kraštą n jo sutvarkyti. 
Priklausą jie nuo laikinos “vi
durines Lietuvos valdžios.”

Visa eile žmonių ir kai kurie 
Kontrolės komisijos narių įvai
riose vietose klausinėjo lenkų 
kareivių. iŠ kur jie gimimo. Iš 
Kelcų, Kališo, Poznaniaus, Sed- 
leco, iš Galicijos, — toks buvo 
paprastas atsakymas. Iš Vil
niaus ar Gardino gubernijų be
veik neužtikta žmogaus. Tik ka 
rimukuose yra žymus skaičius 
dvarininkų iš Vilniaus, Kauno 
ir Minsko gub. žodžiu, Želi-

valdžios įgaliotiniai ir komen
dantūros kareiviai su ginklais 
turi išeiti iš Vilniaus sekma
dienį, kas ir buvo (padaryta. Pir 
niadienį 11 d. išvažiavo iš Vil
niaus Kaunan Anglų, Franeuzų 
ir Italų misijos. Pirmadienį 
Lietuvos valdžių gavo Kaune 
Želigowskio pasiūlymų, kati lie
tuvių kariuomenė pasitrauktų 
iki tos linijos, kuri butvo lenkų 
užimta prieš rusams jdos išva
rant, ir po to kad butų sudary
tos paliaubos. .

Nauja avantura yra vedama 
Varšuvos planu, jos įsakymu ir 
jos pajėgomis. Lenkams visur 
uoliai padeda Prancūzai. Tenka 
spėti, kad franeuzų karininkai, 
kurių pilna lenkų armijoj, va
dovavo net Vilniaus paėmimo 
operacijoj. Tautų Sąjungos ko
misijos pirmininku yra taippat 
franeuzų pulkininkas, kuris aiš
kiai suka lenkų pusėn.

Vadinamoji laikinoji Vilniaus 
valdžia yra tik priedanga lenkų 
imperialistams. Tos “valdžios” 
tarpe yra ir Aleks. Zaštovtaš, 
buvęs hadais net Lietuvos So
cialdemokratų narys, kelis kar
tus mainęs partinį savo kailį ir 
dabar okupantų sunadotas kai
po figos lapelis imperialistų 
dvarininkų avanturos pridengti.

[ “Socialdemokratas” j

Darbininko Draugas

Palengvinti tai kariuomenei 
žygius Lenkų valdžios Suval

laida, kad Varėnos stotis biltų 
lenkams atiduota ir ji, kaip ži
noma, buvo atkaklių mūšių 
lenku užimta. Be to lenkai Su
valkuose sutiko nustatyti de
markacijos linijų tik iki Bastū
nų ir tuo budu Želigowskio ka
riuomenei buvo palikta spraga,

Kovos prasidėjo spalių 7 d. 
Lietuvos kariuomenė, daugu
moj sutraukta Suvalkijos ir Va
rėnos fronte, galėjo tik nedide
lėmis jiegomis sutikti Želigovvs 
kį. nes artimiausiu gelžkeliu per 
Varėną jau buvo nebegalima pa 
sinaudoli kariuomenės parveži
mui. Kovos ėjo atkaklios, ir 
musu kariuomenė tik skaitlin
go priešininko spiriama, su mū
šiais traukėsi Vilniaus pusėn. 
Spalių «S d. visos ministerijos ir 
valdžios įstaigos gavo urnų į- 
sakvmą išsikraustvt iš Vilniaus 
Kaunan ir iki 9 dienos ryto jau 
buvo išvažiavusios.

9 dienos rytą išsiųsta iš Vil
niaus paskutiniai traukiniai.

to gelžkeli tarp Vilniaus ir Lent 
varavo. Tuo pačiu laiku išsiųs 
ta iš Vilniaus .visas komendan
tūros turtas T palikta 2 šarvuo
tu automobiliu ir po puskapį 
kareivių ginti Žvėryno ir Žalią
jį tiltus ir pridengti iš fronto 
besitraukiančių musų kariuo
menę.

Apie 2 valandų po piet įėjo 
miestan musų kariuomenės da
lys nuo Lydos vieškelio ir jau 
ties Aušros Vartais buvo apšau

tizanų. Jos buvo iš namų šau
domos per miestą, labiausia 
ties šv. Kazimiero bažnyčia ir 
užsidengdamos grandinėmis, 
jos be žymesnių nuostolių per
ėjo tiltus ir išėjo Maišogalos 
pieniau. Šarvuoti automobiliai 
nuraminę kulkosvaidžiais kai- 
kurinos namus, paskutiniai pa
sitraukė.

Išanksto Lietuvos valdžios at 
stovas susitarė su Ententos 
(franeuzų, anglių ir italų) at
stovais ir perdavė jiems val
džių Vilniuje. Jų žinioj buvo 
palikta daugiau šimto komen
dantūros kareivių ir miesto mi
licija. Miesto gubernatoriumi

lenkų kariuomenes dalys.
Tų pačių diena vakare Entan- 

tos atstovų derybose su Želi- 
• • . . a W V • a

PfilN-EXPELLER
Vfclibaioukli. uireg.3. V. Pat Ofiso.

i.

Guraus per daugiau kaip
50 metų. —

govvskiu sutarta, kad Lietuvos Tėmyk {karo (Anchor) VaizbnženklĮ.

Columbiia
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Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus
Juozas Ragelis J. Užtupas
J. Diliene B. žiukelienei
N. Rukštelienč L. Vaitonis
E. Norienė F. Mažeikas
J. Gelažis P. Mažyliui
V. Valiulis J. A. Polionis
L BergerlenS B. Jučienė

A; Jaruškevicz J. .Stoncikienei
D. Juozaičio ' S. Grabauskas
P. Vensluvienė J. Rodžius
K. Franckaičius M. Kazinskis
A. Valančiunienė J. Gudelis
O. Dinksminienė J. Griškčnas
F. Palagrimui O- Radavičaitė
E. Vagienė J. Urbonas
A. Butkienė B. Jucienė
U. Kraujelienė V. Dagienė
A. Čepukas U. Tumienė
J. Užunaris K. Zobris
R. Nauragienė * N. Rukštalieno
V. Kartanaičiai M. Katauskis

Lictuviiki Rekordui. Kaina po $1 vienas.

4716
4535
4475
4237 
4099 
2343 
1248

2393 Jojau Diena. 
2394Už Šilingėlį. 
4415 Piemenėlis.
4474
4272
3840
2358
2358

Laiškas Nuo Barbutės.
Jaunavedžio Pasiskundimas.
Gyrtuoklio Metavonė.
Jonas šniikis. U—
Jaunystes Atsiminimas.
Ant Vienos Galvos. Zuavų 
Velnias Ne Boba 2 dalis.

Invairųs

O kur Buvai Dėduk Mano.
Plaukia Sau Laivelis.
Ant Marių Krantelio.
Einu Per Dvarelį.
Sunku Gyventi.
Kas Subatos Vakarėlį.
Suktinis.
Miškas Ūžia.
Varpelis Valcas. Mano Mielas-------
Klumpakojis. Kokctka Polka.
Našlys Žaislas. Luponienė.
Nemuno Vilnis. Sudiev. Mazurka.
Krakoviakas.
Padespanas.
Kadrilius. 2 dalis.
Rusijos Li uosy bes Maršas.

Tavorus pasiunčiamo į visas dalis Suv. Valstijų.
Kataliogą siunčiamo kiekvienam dykai.

Juozas F. Budri k
3343 So. Halsted St., < Chicago, III.

A 2 13yaxl4% colių di
dumo išduoda gražų 
balsą. Kaina su 6 du- 
beltavais rekordais tik- 
tai $38.50

1247 
3291 
3194 
2225 
3254 
2341 
3348 
.3625 
2360 
2357 
2396 
2359 
2002 
3417 
3998 
4165

C 2 16% colių per dug
ną 11 11-16 augšeio, 
kaip ant paveikslo. Gra
žiai padaryta, išduoda 
aiškų ir garsų balsą, 2 
springsu motoras pa
ranki į Lietuvą parsi
vežti. Kaina su 6 re- 
kordais......  $56.00

E 2 grafonola kaip ant 
paveikslo. Kaina su 6 
rekordais

P. Geribas
T. Marcinkevičia 
K. Chemauskas
O. NiaurienS 
A. Viliutė 
A, Bundonis
P. Mažinskas 
J. Bieliūnui 
J. Končus
E. Vylytė 
A. Jašenui 
J. S. Vylis
J. Motiejūnas
K. Bagačiunięnęi
D. Latvėnienei,
A. Gaižis
S. Pupelienė
U. Tamošiūnienei
B. Venckus 
J. Petrauskas
T. Seibutaite 
B. Kolui
J. Vaitekūnas 
J. Dobrovolska 
A. Patniunas
M. Žakienė
N. Makorskienei, 
S. Budrikienė
V. Baždžionienei
E. Kubiliunienė 
A. Janionienė 
M. Baltrunienei
P. Serdikauskienei 
E. Rimeikis

KVITAI SU

B. I idžaitč
0. šapkienė
J Tamašiunas
M. AlbauskienS
J. Janeliunas

J. Telksnis
M. Panikienč
J. LatVienas
K. Rudis
B« Gabris
J. Katinienė
M. Butkevičia
K. Valčiukienei,
A. Maskaliunienei

S. Rimkevicz
L. Grįšiu
J. Puodčnui
M. Szauliu
A. Matikoniui 
II. Jakubauskaitei 
P. Buividas 
J. Dovidaičiu 
V. Mutekaitienė 
P. Jasiunui 
J. Vaičiulis 
J. Lisauskui 
J. Kalmkienei
T. Banzienč 
J. Bužinskui
O. Šapalienė
M. Turauskaitei 
J. šerpitienė 
J. Nirtautui
P. Balčiūnienei
P. Macaitė (J. žaranauskis)
U. Kirlienė 
J. Pilsuckaitė 
J. Rasickui 
M. Žukas
O. Rimkiene 
J. Telksniui 
M. Lekavičiene 
J. Vištartui
A. Jakubauskiui 
D. Remeikiui 
M. Kuneikienė 
J. Petrauskui
P. Rašinskienei
B. Mandevičaitei

Pinigai Iš 
Kenoshos

i

Indainavo M. Petrauskas.

Saulelė Raudona.
Šių Nakcialy.
Pavasarį.

Mielaširdystė. Vai Verčia Laužo.
Spragilų Daina. Strazdelis.
Ant Kalno Karklai Siūbavo. Šią Naktelę.
Darbininkų Marseliete. Sukeikime Kovą.
Lietuva Tėvyne Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.

Komiški Rekordai.
Derybos.

Pas Tardytoją.
Pasakos Stebuklai.

Maušo Kelionė.
Referatas apie Nosis.

Maršas.

Rekordai.

Ungarų šokis.
Lopšine Daina.
Saulutė Tekėjo.

Gaila Tėvynėn.
Gymtinė Šalis.

Nuo stabo.
Valia Valužė. M. Pętraubkas.

Sudiev Lietuvą. M. Karužiutė. 
Mano Mielas Polka.

E. VMtčkunaitč M. Bastikaičiui
S. Kuzminskas J. Urbonui
M. Šinkūnienė L. Norvilai
K. šešąlgis P. Nosvitaitė
K. Petrulis L. Lėtėnui
P. Buividiene A. Paulikui
M. Jamontienė J. Rudomakui
A. Lesčinskis P. Luskauskiui
A. Šlepečio J. Zarambas
F. Jonaučius M. Beržanskiene
P. Butkus 0. Sanutauckienei
Ant. Stasiulianiui K. Domikui
A. Klikna , A. Bagdonienė
M. Vitkienei P. Malinavičienei
E. Kalainienei A. Labinienei
L. Dambrauskui E. KarČauskienei
K. Katiniui V. Petrošiui
M. Geležiui M. Piečienė
Z. Strazdienei A. Šepelskienė
Onai Vingrienei K. Jautikienė

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielj, 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:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

PAĖMĖJŲ PARAŠAIS 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus i vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

RANDASI “NAUJIENŲ”

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną j porą dienų, o iš Kau

no- pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujieny Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramones Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
.Skyrius išmaino dolerius į markes (čekįais ar. draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Pasakojimai 
apie Jėzų

Nauja knyga

Tuos pasakosimus pa
rašė žinomas Amerikos 
rašytojas [F r a n k 
H a r r i s,] o lietuvių 
kalbon, gavęs autoriaus 
leidimų, išvertė A. Labs. 
Reikia pažymet, kad au
torius žiuri į Jėzų ne baž
nytininko akimis, bet 
kaipo į “didžiausį žmo
gaus Sūnų, kurs, ištikrų- 
ių, pirmutinis atrado 
žmoguje sielą, kalbėjo iš 
sielos ir dėl sielos, kaipo 
viršesnio 
protas.”

Knygelę 
apie Jėzų”

. leido Naujienos. 
Spausdinta ant labai ge
ros popieros, su viršeliu 
papuoštu Žmogaus Sū
naus paveikslėliu. Kiek
vienas gerų raštų mylė
tojas skaitys pasakoji
mus su didžiausiu pasi
mėgimu. ’ Kaina 50c.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St„

Chicago, UI.

dalyko negu

“Pasakojimai
(42 pusi.) iš-
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PADVIGUBINK
SAVO JEIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
( lold Kcal Estą te Bondsus.
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai {mokėjimai

nešantis 6%.
Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistų su ilgu laiko patyrimu.

Darbas gvarantuotas ant 10 me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai.

Tel.: Victory 2400 f
Užsisakyk audrintas lan

gams rėmus, nuo
Geo. Green Lumber Co.,

22-os gatvės tiltas.

■ Tel. Canal 2975—2976

Just
WHISTLE

Chicago 
WHISTLE BOTTLING CO. 

116 W. Kedzie St.

Tel. Boulevard 9736 and 9737
UNION APTIEKA

Žemos kainos
N. E. Cor. 35 and Halsted St.

Didžiausia Lietuvių Aprėdalų 
Išdirbyste Chicagoj.

Darom aprėdalus dėl dėvėji
mo. Paklausk kas musų padirb
tus aprėdalus dėvi.

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33 St.

Universal State Banko name.
Phone Boulevard 3941

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex-

Mažas investmentas ren- 
davojimųi aliejinės žemės, 
gali padaryti jumis kaip 
ir mus neprigulmingu pi- 
nigiškai.

Ateik, parašyk, arba te- 
lefonuok delei pilnesnių 
informacijų.

Chas. A. Snapp 
Company

1620 Consumers Building 
Tel.: Harrison 9669-9670

v . _■*

>i v

mu

Tujoj1 
i

Jei norite turėti savo namą 
Išvedžiotą d ratais per žmones, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali buti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
rinotoj us arba malevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namą į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei mažiausio 
brūkšnelio ant jusų ušoko ar 
sienos.

Nėra šiukšlių arba jokių ne
parankumų jums ir kaina yra 
daug žemesnė negu jus tikitės.

Mes galime ateiti ir pasaky
ti tikrą kainą, jei jus norite.

Phone Normai 2022

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 
6031 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6057

Savaitine iznio Apžvalga
WEEKLY,KI BUSINESS REVIEW

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES S BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

BANKAS
ant kampo 47os 
ir Ashland Av.

Chicago.

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio, galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kręipkitės.

1653 W. 47 St.

DYKAI
Pirma demonstracijos lekcija

Puiki ateitis automobilių dirvoje
Suteikiama per»

Chicagos geriausių automobilių
mokyklų.

FEDERAL ASSOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.

The lllino s Artificial 
Limb Co.

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

Turi pilną staką reikme
nų tiems, kurie yra ne
laimingi ir priversti ne
šioti dirbtinas dalis kū
no; rankas, kojas ir 1.1., 
kuomet reikalinga.

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ

Kostumeriškas Siuvėjas 
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisomo.

2300 So. Leavitt St.

fAITCP STORAS KAKLAS 
VI 1 HIū SUTINĘ GILĖS 
išimamos be peilio, skausmo arba 
sirgimo. Jus galit išbandyti ant 
musų riziko. Goitrene išgydo vi
sai, net ir užsisenėjusias ligas, be 
jokio ištinimo.
Nieko nekainuoja jeigu neišgydoma 
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk jį 
kol nepasiekė širdies, gerklės arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knygą dykai.

GOITRENE Co. 521 — B. W. 63rd St.

;! Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

L 1 "R
Tel. Drover 9635

Dr. P. OVITSKY
Dentistas

Specialistas ištraukyme dantų 
4729 So. Ashland Avė. 

netoli 47th St.
Chicago.

LIBERTY BONDS
Mes mokame piln^ marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedčlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai, vakare. *

A. C. Flynn Co.
4709 So. Halsted St.

Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

. Phone Boulevard 7692 
----------------------_—------------------ /

Biznis po rinkimų.
Rinkimai, pasibaigę republikonų 

laimėjimu, kol kas dar neturėjo jo
kios geros intekmės į Amerikos biz
nį. Apskritas biznio puolimas kaip 
ėjo taip ir tebeina. Jeigu kurie lau
kė, kad su republikonų laimėjimu, biz
nis pradės taisyties, tai tuo tarpu tie 
turi jausties apsivylę. Amerikos bir
žose, pavyzdžiui, Šerų kainos po rin
kimų ne tik nepakilo, be anaiptol pra
dėjo dar labiau pulti. Tas yra paro
dymu, kad investoriai ir spekuliantai 
nelaukia gero artimoj ateityj.

Biznis vienok prie republikonų bus 
truputį kitoks, negu kad butų toliaus 
buvęs prie demokratų. Didysis Ame
rikos kapitalas prie republikonų val
džios jaučiasi geriaus negu prie de
mokratų, nors ir demokratai taip-jau 
stengėsi ir stengiasi tarnauti dau
giausia didžiajam kapitalui. Kapita
listai, geriaus jausdamies, bus drą
sesni ir labinus galės spausti darbi
ninkus. Tokiu budu jie atsieks to, 
kad dabartinio krizio naštą nustums 
ant darbininkų, o palengvins ją sau, 
apsaugodami savo pelnus.

Prie republikonų kapitalistai taip
gi tikisi dar šiokių-tokių biznio pato
gumų, iš kurių svarbiausi yra: (1) 
uždėjimas taksų ant įvežamų tavorų; 
(2) sumažinimas taksų ant kapitalo 
ir uždarbio; (3) pradėjimas prekybos 
su Sovietų Rusija.

Iš pirmų dviejų dalykų nieko gero 
nebus darbininkams, nes uždėjimas 
taksų ant importo reiška neleidimą 
kainoms nupulti, o nuėmimas taksų 
nuo kapitalo reiškia jų uždėjimą ant 
darbo žmogaus. Bet iš pradėjimo 
prekybos su Rusija nieko blogo no-

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių ne 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

šita yra kokybės vaistine.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Storo 

Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat. 

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946 

k---------------- ----- ------------------------- >

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

Išdirbejas 
pagerintų 

guminių 
pančiakų;

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
ir platės ded

'kojų. Specialč atyda dėl kūdikių.
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. 

.6331 So. Halsted St., kampas 63 PI. 
Phone: Wentworth 2679. ’

nenormalių kūno dalių,

Specialis dantų (crown) 
darbas..........$3.50

Ši kaina yra tuomlai- 
kinė; taisykit savo dan
tis tuojau.

DR. GARY
DENTISTAS

McVickers Teatro name

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
Jentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
3003-39 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

Phone: Drover 4468

Paul Kurr
Vyrų galanterija 
marškiniai su trikampiu

4653 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

gali būti ir darbininkams.
Nežiūrint į politiką betgi, sekamais 

metais reikia laukti, kad kainos nu
puls ir gyvenimas atpigs bent nuo 15 
iki 20 nuošimčių.

Darbininkams reiks labai spirties, 
kad nedavus numušti sau algas dau
ginus negu 20 nuošimčių.

Kviečių kainos.
Kviečių kainos paskutinėmis dieno

mis nupuolė dar žemiau. Farmeriai 
skaitė, kad $2.00 už bušelį perdaug 
pigi kaina, bet vakar kviečių bušelis 
pasiekė $1.86. Jeigu kviečiai nekils 
(o neišrodo, kad jie kiltų) tai farme
riai, kurie laukė augštesnių kainų, 
bus apsigavę. Amerikos ir Kanados 
kviečiams konkurencijon dabar neuž
ilgo stos Argentinos ir Australijos 
kviečiai, nes tose šalyse dabar prasi
dėjo rugiapiutė. Argentinos kviečiai, 
parduodami išanksto, jau dabar kai
nuoja bent 20 centų pigiau kaip Ame
rikos kviečiai.

Indėjimas pinigų.
šiandien kada kainos eina žemyn, 

pinigai geriausia yra laikyti bonuose, 
ar tai atsakomų firmų bonuose, ar tai 
valdžios bonuose.

Nauji vaistai.
Užsitarnavęs vokiečių armijos gy

dytojas Dr. Henry Schueller yra at
radęs po daugelio metų tyrinėjimo, 
geriausią būdą pasekmingo gydymo 
raudonosios gyslos. Taipgi, visokių 
odos ligų ypatingai niežų. Nuo mi
nėtų ligų gyduolės išdirbama tik 
Rutfeld Laboratorijoj, 2850 W. Chi
cago Avė.

yUBIBBBBBBIIBIBIBBI*
■ ADAM M. MACARUS j

i NOTARAS 11■ n■ 3256 S. Wallace St., Chicago ■
M M' Parduodu laivakortes, ■
■ siunčiu pinigus j visas S 

’ pasaulio dalis. Apdrau- ĮJ 
i džiu, parduodu žemės ir ■

■ namus, skolinu pinigus. ■
ibbbbb ■■■■■■■■ n

................. 1111 1 ?

Humboldt 1678 Belmont 7419

The Rutfeld Laboratory
Išdirbėjai

t

Tikrai puikių gyduolių

Chroniškos raudonosios gyslos, 
vaikščiojančio skausmo, niežų ir 
kitų odos ligų greitai paliuosuo- 
čių.

Wasserman kraujo mėgintojas. 
2850 Chicago Avenue, 

Chicago.
c........... ■ i ...i ...»

<-------------------------------->
THE LELEWER KEPURIŲ

Krautuvės pardavinėja dabar 
skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlaukj^Ų ! -į 
37 So. Dearborn St.<_________________ 7

4 . ..   - ■ _ ----

-------------------------------------------- _

THE FALCON
CIGAR FACTORY

J. A. Nutowc, prop.
Išdirbejas čystų Havana cigarų.
f ■■ v ‘ \ . •

4644 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

■■ i

Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuf litowski & Co, 
Real E statė

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22ndSt.

Tarpe Califomia Avė. ir 
Marshall Blvd.

Chicago.

n1-1 ■■■■■■..... .............. ■■■«■■■■........................ -

The Straus Dentistai
dabar daro auksinius dantis po

$3.25
Jeigu jus busite neužganėdinti 

darbu po gero išbandymo, tai mes 
maloniai sugražinsime jums pini
gus ir nerokuosime už savo darbą.

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

Markės dar vis eina 
pigyn.

Europos pinigai, o ypač Vokietijos 
markės ir Francijos frankai, dar vis 
eina pigyn. Svarbiausia to priežas
tis tame, kad Europos šalys dar vis 
daug perkasi javų iš Amerikos, o pas 
savu namie vis daugiaus popierinių 
pinigų spauzdina. Laukiama, kad 
šiame mėnesyj vienok Europos pini
gai pradėsią eiti augštyn.

Kas nušovė Howard 
Clayton?

. Užmušėjas prasisalino ir jo jieško- 
jimas eina iki šiam laikui. Tekis 
nuotikis yra “Prie 9-45” lošiama mi
sterijos melodrama, apsivedimas ir 
užmušėjistč, kurią lošią National Te
atre. Norintieji pamatyt tikrai gerą 
veikalą ir geriausiai atvaisdinantį už 
prieinamą kainą, lankykitės į Natio
nal Teatrą.

Darbas prie kary 
taisymo.

Tuo tarpu geležinkeliai nesiskubi
na užsakyti naujų karų (vagonų), bet 
už tai atiduoda daug karų patisymul 
į karšapes. Todėl per tūlą laiką dar
bo karšapese netruks.
Žaislai.

Laikrodžiai.
Laikrodėlių biznis bus geras iki Ka

lėdų. Vienok po Naujų Metų galima 
laukti didelio kaimi nupuolimo. Lai
krodėlių pardavėjams patartina yra 
išparduoti savo laikrodėlius atpiginto
mis kainomis. >

CARTER’IO SKALBIMO MAŠINA 
parsiduoda šiuose Storuose 

The Fair, 
ir buvusis Slegel Cooper 
už vienodą kainą $89.50 
ant lengvų išmokėjimų.

Bus labai naudinga jums apžiūrėti 
šitas mašinas, o dar naudingiaus įsi
taisyti tokią mašiną savo name. Ma
šina pavaduos jums sunkų darbą. 
Abiejuose Storuose mašina parsiduoda 
už tą pačią kainą.

Tol. Yards 844 Vai. 9 A. M. to 9 P. M. 
,* Sun. 9 A. M. to 1 P. M.
DR. MAURICE P. GOLDMAN 

Amerikoniškas užsitikimas 
DENTISTAS’ 

Žema kaina, geras darbas.
3501 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 1735
BBBBBBBBBBBBBBBBBBIII

GERK

Su tikru skoniu

The Union Clothing Co. 
surengė dabar 

specialį išpardavimą 
Geriausius siutus labai že
momis kainomis Chicago- 
je. Ir duoda extra keli
nės dykai.

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką.

4754 Ashland Avė.

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengti! 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

narys Federal Rescrve System.
3181 W. Madison St., Chicago.

Tek: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Sweeping Products Co.
Įsteigta 1910 
Išdirbėjai 

reikalaukit
“SWEEPINE” 

reikalaukit
Dabar randasi jūsų 
kampinėj aptiekoj 

Nedulkantis šlavimui 
mišinys.

Grindims, carpetams ir 
kaurams.

1208 W. Jackson Blvd. 
Chicago.

■ CASINO TEATRAS i 
i; 3506 So. Halsted St. !
> , Panedčlyj ir Utarninke, Lap- g
■ kričio 15 ir 16 bus rodoma: “The ■
■ Man who Lošt himself”. ■■ '---------- ■
■ Seredoj Lapkričio 17: “Broad- ■ 
i I way Bubbles” ir “Bride 13”.

N Subatoje, Lapkričio 20: “The J 
1 Giri who Dared” ir “The Veiled
■ Mistery”. ’rw ____________ ■

* Matinee: Panedčlyj ir Subatoj ! 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

OLOWECKI’S 
Music JJouse

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, vietro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

Ar Jūsų bankierius yra 
Jusų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti draugiš
kus ryšius, kurie turi būti 
tarpe bankerio ir depozito

rio.
Delei draugišku patarimų 

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK
48th Avė. and 25th PI.

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

PUIKIAUSIS RAUGALAS 
IR APYNIAI 

BUTELIAI IR INDAI 
2107 So. Halsted St.

£has. Volker
------------------------ ---------------------------------1 - i t - *

Kalėdų dovanos
Prirengta pas mus:

Deimantai, laikrodėliai, auksiniai 
— sidabriniai — piaustytas stik

las, French Ivory etc.

Henry llhein 
JEWELRY STORE, 

per 30 metų prie

1536 W. 47th St. 
Patėmysit didelį laikrodį, k_____________________ )

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Trlner’s American 
Alhlr of Bltter Wlne
Yra labiausiai užtikiama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashlahd Avė.

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS >• 
f 1 Siutų ir Kelinių
JJ Vėliausios mados ir žemiausios JĮ 

! kainos. 1
‘ ■ PAUL LEASES’,
[f. 3616 So. Halsted St. '
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Phone Drover 215 
S h a n k s 

, Music Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, re
T kordai ir gro

jami grojikii- 
niai voleliai. Pi

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St

f”' ' . "
Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Dėlei parinkto ir pigau* 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

FIDELITY ELECTRIC COMPANY 
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 
Mes taipgi užlaikomo skalbimui 
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

automobilių.

MANO MOTTO:
Prieinamos kainos. Geriausis ma- 
terijolas. Geras, gvarantuotas, be 
skausmo ir extra švarus darbas.

DR. B. L. GOLD 
Dentistas 

Canalport ir Halsted gat.

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St

Laikyk ją linksma
Atsivesk pamatyt
Stock Company

Lošiama dabar “Prie 9-45”
. Sekančią savaitę
Fair & Warmer

Pamėgink, niekur nesi matęs.

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

DR. BERN
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg.
Company

Išdirbėjai The News Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

DAKTARAS WHITNEY
Sėkmingas specialistas examinavi- 
me ir gydyme visų chroniškų ligų 

Vyrų ir Moterų.
Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių 
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip 
daug kartų esate apsigavę mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą. 

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY 
175 N. Clark St.

Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas 
dien. Nedėliomis — 10 iki 1

KAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ĖSTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7968

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijom

Reikalauk knygelės “O”
Master System School,

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

Phone Yards 987
I). LIPTSICH

Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistės.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olsclio kainomis.
3401 So. Halsted St.

U.S.ARMY & NAVY KRAUTUVĖ
Pilniausia armijos stako. 

1628 Wcst 47-os gatvės 
Kampas Marshfield Avė.

šakos: 3207 So. Morgan St., 
9309 Cottage G rovė Avė.

Tėmykite savaitinius pagarsini
mus “Naujienos” specialių pasių- 
lijimų.

Phone Boulevard 6878 
A. I1OLZMAN

The National Raincoat Co. Not inc. 
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai 
3631 So. Halsted St. 

........ t. .........................

Sibley’s Fountain Pen Shop
P. J. Siblcy, savininkas 

Užlaikome ir taisome rašymui 
plunksnas visokių išdirbimų. •

31 N. Dearborn St.
Phone: Central 5420

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

. JANGLOMB
Beveiksiu galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią

1946 W. 21st St., netoli Robey St. 
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės



Utattiinkas, Lapkr. 9 d, ’20

geri kaimynai vieni ant
riems, o ir susidėti į vieną 
valstybę, “Lietuv-Latvišką

NAUJIENOS
«MMI UlTHUAIMIAI* 8?AILV NEW3

Pubiishe.1 Daily ex«pt Sunday by | Respubliką”. Dabar kiekvie- 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis
nas mato, kokia tai buvo nai- 
viška svajonė.

riems rubsiuvių lokalams Will- 
iam Z. Foster, buvusio plieno 
darbininkų sekretoriaus. Taip
jau unija savo lėšomis leis mo
kintis 50 rubsiuvių į socialistų

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

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

8c per copy
Entered as Second Clasi Mattar 

March 17th, 1914, at tho Post oOfflco 
of Chicago, 111., under tha act of 
March 2nd. 1879.

Naujienos eina kasdiin, išskiriant 
neįiėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

x Metams------- —---------- ------- $8.00
Pusei metų --------- -----—$4.50
Trims mėnesiams------ -- —------2.25
Dviem mėnesiams   ........ 1«75
Vienam mėnesiui ...... ...... ...... — l«00

Chicagoje — per nešiotojui i
Viena kopija............................. -- 03
Savaitei------------- ---- -- ------ - 18
Mėnesiui---- -------- ——..... .... - 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metami —-- -------  $7.00
Pusei metų 4.00 I
Trims mėnesiams------------------ 2.00
Dviem mėnesiams--- ----  1.50
Vienam mėnesiui ___ —-------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metų ___ ___________ — 4.50
Trims mėnesiams    _____ 2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga į
agaasa»MiMMawHmiai [.■■nrTjrjrj

KLERIKALŲ ATAKOS ANT 
LIETUVOS ATSTOVYBES.

Tuo laiku, kada Amerikos

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

Vėl gavo 
pliekti.

Gen. Želigovvskis vėl gavo 
į kailį. Pati Varšava apie 
tai praneša. Sako:

“Oficialia gen. Žellgau- 
skio raštinės pranešimas 

_ pareiškia, kad lietuviai, 
neduodami atsakymo į pa
siūlymą derybų, užpuolė 
lenkus ties Giedraičiais, į 
šiaurius nuo Vilniaus, ir 
prispyrė gen. Žellgauskio 
jiegas trauktis”.
P-as Žulikovskis ir jo vir

šininkai Varšavoje tur-but 
yra visai kvaili, kad nesu
pranta, jogei lietuvių užpuo
limas tai ir buvo atsakymas 
į jų pasiūlymą!

Su bandytais juk niekas 
derybų neveda.

vai atsiginti nuo lenkų imperia
listų, mūsiškiai klerikalai išsi
juosę agituoja prieš Lietuvos 
atstovybę ir misiją.

Brooklyno “Garse” ve kokių 
priekaištų daroma atstovybei:

“Per pastaruosius pora 
mėnesių, apart laikraščiuose 
tilpusių porą atsišaukimų, 
praktiško darbo... neparodė. 
Musų atstovybė bei misija 
daug rūpinasi ir dirba apie 
reorganizavimą bei disorga- 
nizavimą Amerikos lietuvių, 
organizuojant iš Šios šalies 
piliečių Lietuivos Piliečių są
jungas, tveriant valstybės 
fondą, slapta organizuojant 
kolonijose literatiškas kuo
pas, kurių slaptas uždavinys 
remti Vileišio politiškus už- 
uolaukius; organizuojant ir 
numarinant Liuosybės Sar
gus; dabargi rinkimu šau
liams aukų. Pakuštomis gir
dėjau, kad p. Vileišis turįs 
ųuasi ‘Hcptile Fund’, kurį su 
pagelba literatiškų draugijų 
augina. Mat, gal musų poli
tikui Bismarko rolę užsino
rėjo sulošti.”
Toliaus tame pačiame straips 

nyje sakoma:
“Už paskolos nepasisekimą 

bei už mažai išpirkimą bonų

vybę — p. Vileišį ir kompa
niją. Jie nemokėjo, ganėti
nai nedirbo, o gal ir nenorėjo 
tam reikalui atsidėję dirbti. 
Kad misijos nariai butų mo
kėję ir atsidėję padirbėję, tai 
Amerikos lietuviai už penkis 
imliomis dolerių bonų į du 
mėnesiu butų išpirkę. Atro-

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

“ZfroZzaz” 
Latviai.

Maskva patyrė, kad lenkai 
slaptai susitarė su latviais 
pasidalinti tarp savęs Lietu
vą. Tą jų sutartį, girdi, re
mia Francija, kuri nori vi
siškai atkirsti Rusiją nuo 
Vokietijos.

Galima tikėt, kad šita ži
nia yra teisinga. Apie tai, 
kad latviai eina išvien su 
lenkų imperialistais, buvo 
daug kartų rašyta laikraš
čiuose. O kad franeuzai no
ri panaudot Lenkiją, kaipo 
sieną, atskiriančią Rusiją 
nuo Vokietijos, tai taip pat 
yra žinoma.

Lietuvos padėtis tuo budu 
darosi tolyn vis keblesnė.

Lietuva, žinoma, kovos už 
savo gyvybę, kad ir jai tek
tų pakelt ginklą prieš “bro
lius” latvius. Tautinė gimi
nystė, kaip matome, čia ne
lošia jokios roles. Kai-ku- 
rie musų tautininkai daug 
svajojo apie tai, kad lietu
viai ir latviai, kaipo artimi 
giminės, gali ne tiktai būti

sijai paskola mažai ruipėjo, o 
dabar gi visai paskolos rei
kalą į užpečkį padėjo ir ėmė
si aukų rinkinno darbu. Šiuo 
Įiaskuliniu žygiu misija pa
rodo, kad ji arba mažai svei
ko proto turi, arba kad Lie
tuvos ir jos gyvenimo reika
lai mažai jai teapeina...

“Aukoms rinkti Amerikos 
lietuviai turi fondus, kurių 
vedėjai daug geriau už misi
jos narius tą darbą arnika 
dirbti, nes turi taąn ganėtinai 
prityrimo ir Amerikos lietu
vius geriau, negu misija pa
žįsta. Juk misija galėjo pa
kviesti fondus, kad aukas sau 
liams rinktų ir fondai tą dar
bą butų labai gerai atlikę. 
Juk Tautos Fondas yra pa
skelbęs 100,000 dolerių vajų 
ir pareiškęs, kad visi tie pini
gai yra skiriami tani pačiam 

dcl kurio ir misijatikslui, 
renka.

“Garso straipsnyjeToliau 
rašoma:

“Pasirodo, kad musų mi
sija i)o priedanga misijos au
toriteto, išimtinai partijos 
darbą dirba, nežiūrint ant to, 
kad toks darbas daro mirtiną 
žaizdą iniusų tautos kūne. Ji 
pasiryžo kenkti visokiam 

krikščioniškos partijos žmo
nių veikimui, nežiūrint, kad 
tas darbas butų ir naudin
giausias visai musų tautai. 
Tautos Fondui paskelbus 
100,000 dolerių vajų misija 
irgi imasi aukų rinkimo—to-

tikslui by tik Tanios Fondui 
pakenkti, atmesdama į šalį 
gyvinusį ir išganingiausį tau

Pagalios klerikalų organas 
sako:

“žiūrint į tą viską, kyla 
abejonė apie .midijos narių 
patriotizmą, nes jeigu jie Ibtir- 
tų tikri tėvynainiai, trokštan
ti Lietuvai išganymo, jie jau
senai butų pareikalavę Lietu-|Rand| mokyklą, 
vos valdžios, kad juos atšauk
tų, nes jie jau senai ir aiškiai 
mato, kad jų netikus darbuo
tė neša skriaudą Lietuvai”.
lai taip gieda klerikalų laik

raštis. Puikiais ‘komplimentais* 
vaišina Lietuvos atstovybę ir 
misiją, ar ne? Jų nariai, girdi, 
ir blogi tėvynainiai, ir sveiko 
iroto neturi, ir slaptas (!) or

ganizacijas tveria, ir “reptile i 
’und” (fondą papirkimui spau

dos) užlaiko, ir Įjartivišku dar
bu užsiima! Visa “smertclny

milionų; nuo degtines 320 mi
delių; nuo kozyrų 2 milionų 
markių.

Mokesčiai visuose* Europos 
kraštuose dėl kares visur padi
dėjo. Net [mažai, jau karės pa- 
pabaigoj įsikišusius į ją Ame
rikos mokesčiai daugiau negu 
keturis kartus. Karėj gi daly- 

‘ į kraštų pasididino 
veik dešimteriopai. Prie tautų 
nuostolių dėl kares reikia pri- 

*| skaityti ir karę vedusių tautų 
neapsakomas pinigų nupuoli
mas. Štai kad ir turtingiausio 
po Angjijos Europos krašto, 
Franeijos pinigai dabar nupuo- 

i reikia

Pranešimas

» Bet kodėl klerikalų laikraš
čiai pradėjo tokią šlykščią kam
paniją prieš Lietuvos atstovy
bę, ir pradėjo kaip tik tuo lai
ku, kada Lietuvai grūmoja di
džiausias pavojus?

“Garsas” aiškiai pasako prie
žastį. Klerikalai ėmė šmeižti 
atstovybę dėlto, kad ji renka au 
kas Lietuvos gynimui, ažuot pa
vedus tą darbą klerikalų Tautos 
Fondui. Klerikalai nori, kad 
aukos Lietuvai eitų per jų ran-1 
kas. į

Klerikalų Tautos Fondas su
sitvėrė pradžioje karės. Iš to 
foifldo dešimtas nuošimtis ski
riama klerikalų partijos reika
lams, o dvidešimtas nuošimtis 
paliekama “gcležjniaine kapi
tale”, reiškia, taip pat klerikalų 
partijos rankose. Likusius-gi 
pinigus klerikalų Tautos Fon
das siunčia lenai, kur jam pa
tinka — daugiausia, žinoma, 
toms įstaigoms Lietuvoje, ku
rias kontroliuoja klerikalai.

Ir štai dabftr klerikalai nori, 
kad ir aukos Lietuvos gynimui 
eitų į tą jų fondą. O dėlto, kad 
Lietuvos atstovybė nepaveda 
klerikalų monopoliui amerikie
čių aukas, tai jie plusta atsto
vybę ir reikalauja jos prašalini- 
mo!

Kažin ar Amerikos lietuvių, 
visuomenė ilgai kentės šitokias 
klerikalų intrygas?

Pasaulio Darbininky 
Judėjimas

FRANCIJA. 
Duonkepių pergalė.

Paryžius. —■ Paryžiaus ir apie 
linkės duonkepiai aplaikė naują 
pergalę panaikindami naktinį, 
darbą. Jie išdirbo smulkmeniš
ką pieną, kad duoną butų galima 
kepti dieną ir tuo pačiu laiku 
duoną butų pristatoma į laiką ir 
vartotojai nejaustų delei per
mainos kepime jokio nesmagu
mo. Didžiosios kepyklos tuo
jaus noriai priėmė sumanymą ir 
jį įvykdino. Kiek spirėsi ma
žosios keptuvės, kurioms buvo 
sunkiau prisitaikinti prie nau
jos tvarkos, bet ir jos turėjo nu- 
sileistj.

Dabar dunokepiai džiaugiasi, 
kad' ir jie gali gyventi taip, kaip 
ir visi žmonės.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Nauja žinių agentija.

New York. —- Kad unijos ga
lėtų laike streiko teisingai paro
dyti savo pusę presoje ir kad 
abelnai laikraščiuose butų dau
giau kalbama apie darbininkų 
reikalus, tapo suorganizuota nau
ja žinių agentija Union Press 
Service. Jos raštine bus 110 W. 
40th St., New Yorke. Tos agen
tuos redaktoriais yra William 
Randorf, iki nesenai buvęs vienu 
redaktorių socialistų dienraščio 
Call, taipjau Ida Trachtenberg 
ir Sam Schwartz. Pastarieji 
gi dirba Call redakcijoje.

ir-

uni-

švietimo darbas tarp 
rubsiuvių.

New York. — Rubsiuvių 
jos švietimo direktorius šiame
distrikte David J. Saposs pa
skelbė, kad į švietimo programą 
įeina sutvėrimas švietimo kliu- 
bo, kūrimas v.isame mieste lavi- 
nimos centrų, pasiuntimas su 
prakalbomis ir paskaitomis įvai-

Gręsia kalėjimas.
j New York. —• Morris Kauf-. 
manui, prezidentui International [ \a.y1181I^, 
Furriers Union, kuri jau šešis 
mėnesius veda streiką už 40 vai.
darbo savaitę, galbūt gręsia ka-1 ‘ 
Įėjimas, jei bus rastas kaltu už 
peržengimą injunetiono prieš pi- 
kietavimą. Jis yra kaltinamas, 

| kad jirf peržengė injunetiono pra-1 laiĮ)’ knd už dolerį 
smę^ siųntinėdamas laiškus I Inokgti* u frankų, kuoiinet tik- 
streiklaužiams. Teismas dar ne- krtt franko vertė yra penkta 
išnešė savo nuosprendžio. dolerio dalis. Vokietijos mar- 

----------- kė, laidos vertė yra ketvirta da 
| Kaip kapojama algos. | lis dolerio, nupuolė taip, kad 
i New York. — Patįs kapitalis- už šimtą markių moka tik $1.- 
tai prisipažįsta, kad jie kapoja 60, o Austrijos 100 kronų, kaip 
algas, tik tą daro ne atvirai ir ir Lenkijos 100 markių moka 

1 nieko apie tai neskelbia. Dra- tik 40 centų. Auksas veik vi- 
bužių fabrikantų organas sako, psas maistą ir amuniciją iš 
kad ir audinyčiose yra kapoja-1 Enmpos perėjo Amerikon, 
mos algos, nors galbūt niekad 
nebus paskelbta, apie tai.

Kapoj ant algas daroma šitaip. 
Pusė darbininkų vieno kokio de
partamento atleidžiama. Nieku- 
rie jų, negaudami kitur darbo, 
grįžta atgal prie dirbtuvės.’ 

[Jiems pasakoma, kad jie negali I 
gauti darbo savo departamen- Chicago. Draugija Susi viene
tuose, bet tik kituose ir tai už jimo Brolių Lietuvių susirinki- 

I daug mažesnę algą, nes nes$ dar- me lapkr. 5 iš savo kasos $25.00. 
bo. Bedarbis, žinoma, turi su- Atskiri nariai aukojo: K. Va- 
tikti ir su tuo. balas $5; S. Grisius, J. Blankus,

Darbininkai be to, žinodami, v- Gudaitis, V. Pužauskui, A. 
kad už vartų laukia bedarbiai,| 
dirba su didesniu paskubumu, 
kad tik jų nepašalintų iš darbo.

Esą gali prieiti prie to, kad 
ir visų audinyčių darbininkai pa
seks Lowellio audėjij pavyzdžiu. 
Kada Lowellio kompanijos pri- 
grąsino uždaryti dirbtuves, dar
bininkai sutiko sumažinti savo 
algas, jei dirbtuvės nebus užda
rytos.

(Chicagoje daroma daug drą
siau. Vieną dieną darbininką 
pašalinama neva delei stokos 
darbo, bet jis gali ant rytojaus 
ateiti į tą pačią dirbtuvę ir gau
ti savo senąjį darbą, tik, žino
ma, turės dirbti už daug mažes
nę algą. Atviro kapojimo algų 
ir Chicagoje nėra, bet kapoji
mas algų atleidžiant darbininkus 
vieną dieną ir priimant juos vėl 
į darbą sekamą dieną, tik už ma
žesnę algą, yra labai plačiai nau
dojamas).

—šernas.

Lietuvos gynimo 
reikalams.

AUKOS.

Smukšta, M. Bankevče ,J. Dikša, 
J. Pažereckio, A. Jucius, P. Bal
čiūnas, J. Šimkus, K. Stankus, 
D. Slausgalvis, D. Zdanis, P. 
Dargis, N. Belskis, M. Svant- 
kauskis, L. Mezvinceskis, P. 
Pralgauskis, J. Sakas, P. J. Bag- 
vilas, V. PuŠinskis, P. Samis, J. 
Levickis, A. Ivonaitis, J. Stepai- 
tis, B. Žilius. Raginckis po $1; 
smulkiais $6. Viso labo $71.00.

— Stasys Grisius.
[Kam aukos pasiųsta, nepasa

kyta. — N. Red.]

Ant Cvirka, Klem. 
Ant. Svaras, Jon. Zu- 
Jur. Dumčius, Vacį. 
Jur. Kuncius; po $2:

Iš Įvairių Sričių
Karė ir jos. pasekmė Europos 

finansuose. Didelės kares visa
dos didžiausią žymę palieka fi
nansuose ją vedusių kraštų. Na
poleono karės paliko suirusius 
finansus Anglijoj. Italijoj, Aus
trijoj, Vokietijoj ir pačioj Fran- 
cijoj. Bet Napoleono karės, 
sulyginant su dabartine milži
niška kare buvo tik vaikų siaus
mas. Francija ,kaiip jos iždo 
ministeris sako, reikalaus 35— 
40 metų, kad su tvarkius po ka
rei savo finansus. Vokietijos 
iždo surinkimai prieš karę bu
vo į metus daugiausiai apie,ke
turis miliardus markių. Sulig 
gi laikraščio Deutsche Tageszei- 
tung 1920 metams Vokietijos 
metiniai surinkimai iš muitų ir 
mokesčių šiaip išskaityti. Nuo 
gyventojų tikimasi surinkti mo 
kesčiais etc. 12 miliardų mar
kių (3 kartus daugiau negu 
prieš karę buvo surenkama iš 
visu Vokietijos mokesčių). Iš 
korporacijų mokesčių tikima
si surinkti 900 milionų markių. 
Mokesčių nuo turto 1300 inilio- 
nų markių. Visokių aukų vieš 
patybes reikalams tikimasi gau
ti išviso 45 miliardus markių. 
Nuo palaikų tikimasis surinkti 
3650 milionų markių, štempė 
lio mokesčiai 420 milionų mur
ki u. Prekių gabenims turi duot 
630 milionų mark. Nuo ipasi- 
didinimo turtų 4% miliardų. 

Muilai nuo atvežamų iš svetur 
prekių 4^ miliardų. Mokes
čiai nuo tabako 1 miliardus. 
Mokesčiai nuo anglių 1 miliar- 
das. Mokesčiai nuo vyno 110

Atlasburg, Pa. Per Stanley 
žemaitį, Box 57:

Po $10: Ant. žemaitis, Jon. 
Vrubliauskas, Antanas Kovec- 
kis, Andr. Botirius; po $5: St. 
žemaitis, 
Kvedarą, 
kauskas, 
Raminas,
Juoz. Zakis, Jon. Kuncius, St. 
Jogminas, Step. Glozeris; po $1: 
Jur. Jeroskis. Viso $89.00.

Kolektoriai: Stan. žemaitis, 
Jonas Vrubleskas ir Ant. Ko- 
veckis.

[$89.00 priėmėm ir pasiun- 
tėm Lietuvos Misijai. — Naujie
nų Red.]

Kazimieras Gugis
Vida vlaokias reikalas, kaip krfminatiikaos* 

taip ir civiliikuose teismuose, Darc. 
visokius dokumentus irpopieras^

Namų Ofisas t
>122 S. Halitod St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1S10

Miesto Oflsasl
127 N. Dearborn lt 

1111-13 Unlty Blds.
Tel. Central^4411 į

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, td- 
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS,- savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

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
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 
APIELINKeSE.

Lictuva dabar gyvena labai svarbią ir kritingą va
landą, kuri nulems visą jos ateitį. Amerikos lietuvių 
pareiga yra padėti jai, kad ji galėtų ne tiktai apginti sa
vo nepriklausomybę nuo išorinių priešų, o ir įsteigti lais
vę savo darbo žmonėms.

Kaip padėti Lietuvai, kokiais budais paremti jos 
liaudies kovą dėl laisves ir geresnės ateities: šituos klau
simus reikia nuodugniai išgvildenti ir apsvarstyti. Rei
kia taip pat ir tvirčiau susivienyti Amerikos lietuviams 
darbininkams, jeigu jie nori ką žymesnio atlikti Lietu
vos labui.

šituo tikslu Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba 
šaukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų KONFE
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto, Chicagoje, Mel- 
dažio salėj, 2242-44 West 23rd Place. Dalyvaut konfe
rencijoje galės draugijų išrinktieji delegatai (po vieną 
delegatą nuo kiekvienų 50 narių arba dalies) arba drau
gijų valdybos.

Taigi kviečiame visas lietuvių draugijas, kurios nori 
darbuotis kartu su mumis Lietuvos laisvei ir gerovei, 
tuojaus pradėt rengtis prie tos konferencijos.

KOMITETAS.

Musų Moterims S/ veros Gyduolei .uzlai 
einyynp’. ’vcikata.

MERGYTEI SUKNELĖ.
No. 9431.Pav.

9^51

Daili ir patogi vieno gabalo sukne- > 
16 pradedamųjų mokyklų mergaitėms. . 
Abiem pusėm, pryfiakiu ir nugara, 
eina nuo pečių iki apačiai stulpeliai. 
Apykakles krašteliai rumbuoti, lygiai 
kaip ir rankovių atraitai, jeigu ran
kovės daromos ilgos. Sujuosiama 
plačiu odos diržu.

Tokiai sukneliai pavyzdys No. 9431 
sukirptas mergaitėms amžiaus nuo G 
iki 14 metų. 8 metų mergaitei rei
kia 2!4 jardo materijos 3G colių plo
čio su %’jardo kitokios materijos.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (palto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
Šiaip uŽadresavus: NAUJIENOS, 
RATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St./ Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9431.

Mieros ..... ........... metų mergaitei.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

A. Petratii S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Morlgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Burean g 

Sisitčia Pinigai. Pardaodc « 
Laivako^ci.

NOTARIJUiAS
809 Weit SStli St„ Chicago, 111. | 

Kampai Halsted St.
Teiephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
' CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashiriftoa St. 
Marihall Field Annei 
18th fl. Ruimai 1827

Telephone Central 8362 
Valandos i nuo 10 iki 12 ryte.

——
2121 North Westem Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 

Rezidencijos telef. Albany 8710
Į——.................................. . .

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

I —.............    ■" I H.l I ■■■I*

Užlaikyk tą Linimentą 
Parunkut

Sergant nno reumatizmo, rtrenn diegimo, ' 
Btrendleglį, neuralgljoi, skaudėjimo tau* | 
meniį, sustlngeja sąnariu, mėšlungio Ir g 
kitu išlaukinių skaudėjimu ir gėlimu, - 
variuok į

Severa’s
Gothardol

Į (pirmiau žinomo kaipo Severo* Gothardll- | 
į kas Aliejus) ant gtaubos skausmu o tikrai Į 
į ap lai kyši greita pašalpą Tas pasekmin- | 
I gas naminis llnimentas yna vartotas per ’ 
I ne mažiaus kaip keturios deilmtys metu į 
1 su užganėdintu pasekmių dėl apgalėjimo | 
I vietinio skausmo ir pamažlnlmo suputl* ’ 
i mo. Pardavinėtas kožnol aptekoL Dvi | 
| mieras, 80 ir 60 centai. s

W F SF.VERA CO 
CEDĄR RAPIDS, !OWA

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

m— l     ' i W* ■ m i > ■* q

JOHN KUCHINSKAS
L a w y e r

LIETUTIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki S vakare, 
Subatomis: 9 Iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoja Abstraktai 

perkant 
arba parduodant narna, lotą arba 
♦arini ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus Ir skolinu pinigus ant Pir
mų MortgeČių ant lengvi sąlygų. 
West Šitie ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan Stata Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2662.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietį. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytai.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adai n 

*pdO ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide- 
lis Victrola, kaip nau- 
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg Šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma- 

1 tyti, kad apkainavua 
II; U Priimami Liberiy
® v' Bonsai. Veltui prista

toma.
Atsišaukite į jnusų didįjį pardavi

mo kambarį.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 fW. Harrison St., Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
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KORESPONDENCIJOS
■ —— ' " i    ....................... — —

"\’dvi gyvos vėliavos — Jungtinių jo, nei vienus neprisiminė apie

NAUJIENOS, Chicago, UI

1ND. IIAKBOR, INI).

Demonstracija prieš Lenkus 
paversta republikonų agitacijos 

mitingu.

Indiana Harboro lietuviai yra 
stipriai susivieniję, ir jei reikia

jie visi išvien veikia. Spalio 
31 dieną ir šios kolonijos lietu-

Valstijų ir Lietuvos. Jungt. 
Valstijų vėliava buvo p-lė Ga- 
nušauskiutė, Lietuvos vėliava 
gi p-les F. Bertuliukė, J. Vilku- 
niukė ir E. Auksą Ii ūkė. Kadan- 

i gi demonstracija buvo atkreip- 
1 ta prieš lenkų grobuonis, tai 
į suprantamas dalykas, kad vie
tos lenkams tatai negalėjo pa
tikti, ir vienas jų vaikėzus (tur- 

. būt senesnių pamokinta®) pa- 
į leido akmenį į kartoną, ant ku- 
■ rio buvo pro testo žodžiai para
šyti, ir pramušė skylę. Lietu
viai tečiaus nieko jam nedarė, 

Norsviai buvo sutaisę protesto de- (ik inaršavo sau ratiniai, 
monstraciją prieš lenkų plėši-, maršavimo kelias buvo ilgokas

ma drąsiai 
begu buvo 
nebūtų toj

koks lietuvis, kurs 
demonstracijoj da-

pudingą, sudaryta šitokia tvar
ka: 1. E.x-kareivių divizija; 2. 
Mažų vaikų ir mergaičių divi
zija; 3. Moterų divizija; 1. Vy-

vizija. Visą parodų atšviųtė

NEGAUSI PIRKTI 
NAUJU AKIŲ 

P^Serint ty- 
F()H 8t0Tb

Vartok Murinę Akių 
lOLR tilo Gyduolę “ryt* ir va

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

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

lengva. Marša vinilas baigėsi1 
prie Naujojo Victoria teatro. 
Teatro salė, kad ir nenjaža, bet 
visai maža buvo tokiai miniai, 
ir daugumas turėjo stovėt.

Del tvarkos reikia pastebėti, 
kad pirmi įlinkas be reikalo “ko
mandavo” publikai kaip nieko 
neišmanančiai. Pavyzdžiui, 
prieš himną šaukia: “Atsistoki
te, atsistokite!” Aš manau, kad 
kožnas gerai žino, kad tautos 
himnus giedant arba grajijant 
paprasta atsistot.

Kalbėtojų buvo net 16, iš jų 
tik du lietuviai: J. J. Elijošius, 
iš Chic;igos, ir vietinis kun. J. 
čiuberkis. J. J. Elijošius kal
bėjo dvi kalbas, pirmą angliš
kai. o paskiau lietuviškai; butų

nl buvę daug geriau kad jis ub’u 
•Įkartu butų kalbėjęs lietuviškai. 
H . Ir dar būt buvę geriaus, kad 
■' vietoj varius agitaciją už ropub-

■ likoims, butų kalbėjęs Lietuvos 
E reikalais. Anglai, kurie kalbė-

Lietuvą, bet tik varė savo agi
taciją. Mat lietuviški politi
kieriai gavę progos kalbėt į 
minias, panaudojo ją savo par
tijos agitacijai. Iš visų kalbėto
ju buvo geriausia .vietinis kuni
gas: jis nevarė nei jokios par
tines agitacijos, bet kalbėjo vien 
Lietuvos reikalais.

Žodžiu sakant, lietuvių de
monstracija baigėsi rep t rbli ko
mi partijos agitacija. Visi su
sirinkusieji piktinosi, tuo, kad 
kišta kalbėt jokiems kalbėto
jams. Žmonės susiriniko iš

girsti apie Lietuvos reikalus, o 
čia kas kita.

Buvo renkamos ir aukos. Šau
liams surinkta $195.50; Lietu
vos Raudonajam Kryžiui $266.- 
70. Baigiant kalbas violos cho
ras p. A. Glomžos vedamas su
dainavo kelias daineles. Tufo ir 
užsibaigė. Emmet King.

ROCKFORD, ILL.

S. 75 kuopa buvo su- 
spalio 31 d. prakalbas,rengus 

kuriose turėjo kalbėt d. Grigai

U
13 
U

ša

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dentistas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
išskiriant nedėlios ir seredas.

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

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. Tau tie keli dole
riai, nieks, o jiems didelę pagelbą ir džiaugsmą suteiksi.

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

ši Bendrovė dabar parduoda savo senis po <$6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku serų kaina pakils.

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir greitai. Už darbą gvarantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis šiuo 
adresu:

Dr. A. S. Blumenthai

Ų SPECIALISTAS 
E a za uiinaoi« Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, karia pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalraomater. Y- 
pating* doma at- 

M kreipiama Į vai
kus. Vai.: nuo 9 
Nedaliomis, duo 2 _ ____ __
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 Ši. 

f Telephon* Yards 4317 
Boulevard 6487

iki 9 vak.
12 dieną.

r

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokfejimą 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 
p;isirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augintos rųšie-s garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųŠies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio iŠdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

’ > NedSldieniais nuo

Sankrovos 
kaina tik $35.00 
siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 va!, vak. 
10 iki 4 po pietų.

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

WAHL ELECTRIC CLIPERS 
K diria $30.00 

Naujausios mados ir ma- ' 
žiauslą kainą. Be mokle- 
rio ir be jokio triukšmo. 
Kada paimi j rankas dirb
ti, nedaro jokio b.dso. Kam 
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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Critly Buikling—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tij lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

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

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir liauju* namus, taipgi 
dirbtuvei. Cash arba aut išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektoa Korporacija Amerikoje

THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., 1 n c.
A. BARTKUS. Prea. Ą

ĮSI9 W. 47th SU Tel. Bonlevard 1S92. Cbicugo, JlL

kk%

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų Ilgos ir Chirurgija
1143 *I1LWA(JKEE AVĖ. r CHICAGO.

ENGLANDER
COUCH - BED

a Sold evcrywhetc by fumihirc doalero 
and departmond siorca

ENGLANDER SI'RINO DED CO 
NowYurk - Dr^ojayn - CtucAi<o

Cbicagoje buvo didelė protesto 
demonstracija ir jis buvo sulai
kytas tenai kalbėt, tai .vietoj d. 
Grigaičio atvyko Dr. Montvidas. 
Prakalbos pasisekė labai gerai. 
Kalbėtojas davė gerą jiamoks- 
lą ir mūsiškiams komimistams, 
nurodydamas jiems, kad kūju į 
kaktą duodamas socializmo nei 
komunizmo neįvykinsi. Be pra
kalbos buvo dar programas — 
laimi, monologų etc., ką išpil

dė vietos draugai.
Rocfkfordo dalykai jau gero

kai pakitėjo. Kiek laiko atgal 
nieko čia daugiau neišgirsda- 

prakalbosc”, kaip šmeiži- 
tų šmeižimų 

“koununistai”. 
kas paklausė

vom 
ma socialistu, o 
autoriai buvo 
Bet, kaip sako, 
kvailo vado, tas
'ado; taip ir čia atsiliko: komu
nistiški šmeižikai susmuko vi
sai. — Revoliucionierius.

si mokoj usių narių.
pasidariąovinui su-

Divernon, III. — L. G. I). 26- 
tas Skyrius, kurio pirmininku 
yra J. Gulbinas, raštininku ir 
organizatorium K. M. Račaitis 
ir iždininku J. K. Jutelis, turi 21 
pilna?

Skyriaus
rinkta L. G. I). aukų: J. K. Ju- 
tclis $10. J. Ačas $6. J. Gulbi
nas $5. K. M. Račaitis $2.50. Po 
$2: P. Jurevičius, A. Ručplau- 
kis, F. Atkočaitis, V. Tutlis, A. 
Žiogas, P. Bartkus, A. Budric- 
kis, K. Vaškelis, O. Lisajienė, J. 
Lisajus, E. Vasiliauskas, V. Mar 
tinaitis, J. F. Dąnis Jos. Didjun, 
A. Bagočius, A. Šimkus, A. Val
ais. Po $1: černevičius, I). Poš 
^a, A. Girdžius, F. Jokimas, J. 
Marozas, E. Katilienė, S. Piekie- 
ne, J. Bukantas, P. Juraška, P. 
Malakauckieiiė. Po 50c: A. Nor 
man, J. Račaitis. Po 25c: V. 
Misevičia, M. Pausikis. Viso 
$70.00. Aukos pasiųsta L. G. 
L). Centro iždininkui Dr. J. Ku
liui, Chicagon.

K. M. Ražaitis ir J. Ačas.
(Aukų $70.00 priėmiau. Nuo

širdžiai ačiū aukotojams ir rin
kėjams. — Dr. A. L. Graičunas, 
L. G. 1). Centro Sekt’.).

Chicago. — Carson Pirie 
Scott čį Co. Wbilsale skyriaus 
liidiiiviai: darbininkai, Juozas 
Jenkauskas ir p. Ant. Yurevi-

auku Lietuvos v
Kryžiui per L. G. 1).: 
Jenkauskis ir Petras 
po $10.00; Ant. Yure- 
Petkus, S. Bajoriunas,

savęs, surinko
Raudon.
Juozas
Ridikus
vičia, F.
A. Grigą Ii imas, T. Kuris, K. Ža
boki po $2.00; B. Levickis, J. 
Augaitis, J. Buividas, K.- Kriks- 
chunas, J. Sh i įnikus, F. Abjaiis-

Butkus, A. Rakštis, P. Rimkus, 
L. A r Lisauskas, K. Cluiras, T. 
Rachkaiiskas, J. Gabius, P. Lei
pus, 'I\ Žavisi, M. Dambraus-

$51.00.
Pinigai pritinti L. G. D. lap

kričio 6 d. P.p. Ridikui ir J. 
Jenkauslkui, kaipo aukautojams 
ant syk po $10.00, tapo išduo-

Lithuanian Sales Corporation
3249 South Halsted Street, Chicago, III.

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

Markas iš Roselando i Lietuvą
$1.75 už 100 Lietuviškų Markių

Dabar siunčiame pinigus į visas dalis Lietuvos ir į trumpą laiką 
mums sugrąžina kvitas su parašu priėmėjo pinigų. Tą kvitą ny?s 
atiduodame siuntėjui dėl atminimo, kad jo žmones priėmė pinigus, 
kuriuos jis siuntė gelbėti juos.

t
Siųskite pinigus į Lietuvą per

J. C. Astrauskas, Asst. Cashier.

KIMBARK STATE BANK
(Taupymo Valstijinis Bank) 

Kapitalas $100,000.00.
108-ta gatvė ir Michigan Avė.

Chicago, 111.

$5.00 $5.00
Nauja drapana už penkiš dolerius.

Mme Comelia, išbraižys, sukirps ir pritaikys tavo mierai dra
paną; mašinos darbą atliks tik rankų darbas liks pačiai padaryti arbą 
paduosi siuvėjoms į namus. Senas materijolas gali būt perdirbtas 
pagal geidžiamą madą. Naujas materijolas galima duoti didžiusiu 
užsitikėjimu.

Bile drapana arba išbraižymas teisingai nuimamas, per kompe- 
tentišką designerį, 15 metų patyrimo.

Augščiausi paliudyjimai. Užsigančdinimas gvarantuotas.
Reikalauk inierų blankus arba matyk ypatiškai MM. Comelia. 

Krasa užsakymai, atliekama gana greitai.

MME. CORNELIA
47&1 Sheridan Road,

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Telefonas Pullmau 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietavy* Dantistui
10801 S. Michigsn A v., Roaeland

Valandos: 9 iki 9 vakar*

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dantistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Valandos:— 
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naujų Europos 
Padalinimų

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėji

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Tl.eikala.ukit tuojau

Naujienų Knygynas 
173» So. Halsted St, 

Chicago, III.

ti L. G. 1). “Liudijimai”.
Vardu Liet. Raud. Kryžiaus 

tariu arikaujlojains šindtingą 
ačiū. — Dr. A. L. Graičiunas 
Centr. Sekr.

1728 West 18th St.

NUO ŠALČIO:
kiKosulio, kataro, bronkito ir 

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vaitok

Visose vaistinėse 78c.

Tel. Sunnyside 6449.
Phono Buulevard 491

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY
STORE

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Oi

s

» 
ii 
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JHKISšaiaKBiEiEHBHaSailEBr 
n> Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS :
LIETUVIS H

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
Gydo visokias ligas moterų, vai- ® 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 5 
; pančius, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago. ■

6HQtaQafliKS!aS0i9R3nES3BBB

Ashland į4537 S. .
Avė., Chicago, III.

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 y. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Ofiso Tel. McKinlcy 76
DR. L IL GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojąme 

Kalbume visas Euro pilkas kalbas 
3801 So. Kedzie Avė., Chicago, III 

Arti 88-th Street

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

ir

Tol. Austin 737
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos
vėl tęsdavo praktikavimą po No.

**5208 W. Harrison St.
idos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

'are išskiriant nedėldienius.
Vah£

Į valfan
J

JI
3. e z. llkV Blvd. Ctticag*

TatephoBff Van ISunn 894

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagc* 
Telephone Pr ver 9693

Valandos: 10—ii ty j; 2—3 po piet
7 -8 vak. Nedalioms 1C—-1.2 dieną

DR. L. S. BORLAND 
209 So. State St., 

Kampas Adams St. 
Tclephone: Harrison 6688. 

Vai.: 1 iki 4 po piet kasdienuą; 
Nedaliomis: 10 iki 12 pietų 

Lietuvis perkalbžtojas seredomis 
nuo 6 iki S vakavo ir 10 iki 12 po 

pietų Nedaliomis.
Tel. Canal 0222

DR. <3. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTA8 

2201 W 2Znd & So. Leavitt St*
CHICAGO.

Valandos: 9.30 ryto iki 12 <ii*n% 
nuo 1 po pietų iki 9 vakam

Tclephone Yards 5834

Tel P....... 342
Ui<. *. E. MAKARAS 

Lielwvys Gydylojas ir Chirurgą* 
IGSOfl Michigan Are., Roedande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl 
iki 8:3U vak.

! Dr. P. G. Wiegnee
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vok, 
8325 So. lidsted St.. Chicago.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikaoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

tfoterižkų. Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. BtERZMAN
Ii 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 Laharatori.la: 1U25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis Drevei 
950 - Drover 4136

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

TelephonaJ:

6. M. SUSEK
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimai ir Ofisas 

3149 S. Morgan et., kertė 82 Bt.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Lirą.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 p0 pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis uuo 9—2 

I>o piet.
Telephone Vardu 687

DR. S. BIEZiS
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. Pb®ne McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
Ir uuo 5 iki 8 vakar*.

(■KiUid&iiKnafiKfiiaBsansv

DR. YUšKA »
1900 S. Halsted St. 9

Tek Canal 2118 •
M

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki ■
8 vakare. n

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ® 
Tel. Prospect .8466

ta

■

Ui

N

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRĮKOL’IS
Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų j People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Tclephone BcKinley 263

Tel. Boulevard 2160

Dr. A. J. KARALIUS « 
Gydytojas ir Chirurgas « 

VALANDOS: 9—12 ryto £ 
2—9 vakaro.

3303 Sb. Morgan Street, a 
Chicago, Ilk

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytoja# ir Chirurgas 

1637 W. SI «t. kanp.Marshfield ar. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

< ir nuo 7 iki 9 vakare, 
Tel. Prospect 1157 i 

j
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Lielu’fiii
DIDELĖS PRAKALBOS 

APIE LIETUVĄ.

kas yra labai kenksminga svei
katai. 'rodei kad apsaugojus 
savo sveikatą esą geriausia ne
gerti jokio “munšaino” ir jo
kios nežinamos degtinės.

šiandie, lapkr. 9 d., įvyks 
didelės prakalbos, kad parė
mus Lietuvą kovoje su len
kų imperialistais. Kalbės 
Kl. Jurgelionis ir A. Karso
kas.

North Side — Liuosybės 
švet., 1822 Wabansia Avė. 
Jžanga dykai. Pradžia 7:301 
vai. vakaro. Kviečia
CH. L. Dj T. KOMITETAS

Apkaltino saliuninkus.

Apiplėšė viešbučio kambarį.

Užpereitą naktį gražiai pasi
rėdęs vagilius įėjo į Shcrman 
viešbutį, paprašė rakto nuo 518 
kambario ir, gavęs raktus, nu
ėjo neva į savo kambarį. Ke
lioms valandoms vėliau sugrį
žęs kambario gyventojas — 
1 > ra n ga k me n i ų pa n la v i neto j a s

rado rakto ir kada pagclba vieš
bučio viršininkų atidarė kaim- 
barį, rado, kad iš kambario iš
nešta už $25,000 brangakmenių. 
Policija dabar j ieško vagilio— 
bet kur tu vėją lauke sugausi.

Tai jau šešta vagystė tame 
viešbutyje bėgyje ,pastarosios 
savaitės. Viso išvogta brangak 
menų tose vagystėse už $00.0(X).

Šiandie ar ryto federalinis pro 
kuroras rengiasi stoti prieš tei
sėjo Trandis grand jury, kurie 
tyrinėja degtinės skandalą ir pa.- 
reikaahit apkaltinimo visiems 
įmaišytiems į tą skandalą žmo
nėms. O į skandalą esą jmai- 

Išyta labai daug žmonių — apie 
I kaį>ą policistu, kokis šimtas po
litikierių ir dar daugiau saliu- 

Ininku ir kitų degtinės pardavi
nėtojų. Taipjau kartu bus pa
reikalauta warrantų jų arešta
vimui.

Niekurie Įmaišytųjų j skan- 
dalą rengiasi bėgti į kitas vals
tijas, kad negalėtų jų iš ten iš- 

|gabenti, užmiršdami, kad fede
ralinė valdžia juos visur gali 
pasiekti. Kiti gi rengiasi keliau
ti Kubon, kur valdžia jų negalė
tu pasiekti. Bet ir čia jiems už
bėgta už akių: telegrafuota Wa- 
shingtonan prašant, kad jiems 
nebūtų išduodama išvažiavimui 
pasportų.

ir padartya virš tuzino plėšimų, 
neskaitant daugelio apkrausty- 
mų kišenių. Policja lig paro- 
diniui savo veiklumo areštavo 
keletą geinblerių ir keletą po
relių viešbučiuose.

Taipjau tapo sugautas Tho- 
mas MeCann, 21 m., 2855 Uni
on Avė., kuris aną didi ant gat
vės pašovė vieną iš trijų mer
ginų, kurios nenorėjo pasiduoti 
užpuolikams. Jį sulini ta ban
dant Įsilaužti i sankrovą. Kiti 
dalyvavę užpuolime ant mergi
nu vaikėzai dar nesu'mti. v

jis bandė pradėti biznį Nevv Yor 
ke, bet jam nevyko. Vėl sugrį
žo i Chicago ir čia bandė įkyr- 
li maža operą, sujungtą su kru
tumais paveikslais. Gal tas ir 
butų pavykę, bet atėjo ropulblli- 
konų konvencija ir ji patraukė 
visų domę. Jo opera turėjo už
sidaryti, o muzikams atmokė
jo jo buvusieji draugai. Dabar 
kad užsidirbus pragyvenimą jis 
agentauja apdraudos kompani
joms.

PRANEŠIMAI
SVARBIOS PRAKALBOS.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba rengia visą eilę labai svarbių 
prakalbų visose miesto dalyse, kurios 
įvyks sekamomis dienomis:

North Side. — Lapkr. 9 d. Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Ava, kalbės 
K. Jurgelionis ir A. Karsokas.

Roselande. — Lapkr. 10 d. Strumi
los svet., 158 E. 107 St., kalbės P. 
Grigaitis ir T. Kučinskas

Bridgeporte. — Lapkr 10 d., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St., kalbės Dr. 
A .Montvidas ir P Galskis.

South Chicago—Lapkr. 10 d., Frank 
Svereckio sve., 8756 Houston Avė., 
kalbės K. Gugis ir Žimontas

REIKIA pARBININKŲ

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
pardavėjų į Insurance biznį. Alga ir 
komišinas.

Atsišaukite:
CHICAGO MUTUAL CASUALTY 

COMPANY
431 So. Dcarborn Avė., 

Room 911-912.

AUTOMOBILIAI

Girtuokliavimo pasekmes.

Loiiis Wozniak, 1733 W.
St. prisidarė “'munšaino”,

19 
pa

sikvietė svečių ir visą nedėlios 
dii ną gėrė, o paskui prasidėjo 

Kada svečiai išsiskirs- 
Marc tapo 

laiptų, visa

barniai, 
tė, VVoznailko pati 
rasiu negyva prie 
kruvina.

Kambaryj rasta

Kad pagcilbėjus jam, Or
chestra salėj gruodžio 3 d. yra 
rengiamas didelis vakaras. Ka
dangi tą dieną operos nebus, 
tad tamic vakare dalyvaus visi 
operos dainininkai ir daininin
kės, kokie tik bus tą dieną Chi- 
cagojo. Tarp dalyvaujančių 
bus Bosą Baisa, Titta Buffo 
kitos operos “žvaigždės”.

ir

Bankierius sugavo plėšiką.

Kur ne.pavy'ko poilicijai, ten 
pavyko bankieriui. Pėdnyčios 
ryte tapo apiplėštas ant gatvės I žmonės

bemieganti 
Bet jis buvo 

| perdaug girtas, kad galima bu
tų su juos susikalbėti.

Policija mano, kad ji girta 
Imdama nukrito laiptais ir už
simušė, bet vistiek laiko jos vy
ra tardimams.

Stanely Karpmski iš Ci'eero 
šokių salėj prie 2101 W. 18 St., 
pašovė Krank VVrobcl, 1812 

tuo darįryšyj su 
mėšluoti.

\v. 
du 
kai

Bomba prie dirbtuvės.
Užvakar nežinia kas padėjo 

bombą prie durų Kornberg & 
Li»bow odmenų dirbtuvės, liti 
N. Paulina St., kuri sprogdama 
pridarė nemažai nuostolių viso
je apielinkėje, jštruipindnina 
langus. Dirbtuvės savininkai, 
žinoma, kaltina slreikierius. 
Streikas joje tęsiasi jau gana il
gą laiką. Prie tos dirbtuvės 
esą buvo padėtos jau keturios 
bombos.

Saliunininkas nušovė žmogų.

30 žmonių areštuota.

Vavar South Chicagos polici
ja padarė antpuolius ant kelių 
karčiamų ir areštavo 30 žmo
nių už pardavinėjimą ar nešio
jimąsi degtinės. Niekurie areš
tuotųjų pasisakę, kadi jie niekad 
negirdėję apie 18-tą priedą prie 
konstitucijos ir kad šalis yra 
“sausa”. Del jų šalis visuomet 
buvusi šlapia ir jie galėjo gauti 
degtinės kiek tik j?e norėjo.

5 vaikezus, 
\ darbo ėmėsi kurie buvo užpuolę einančius iš 

pats banko prezidentas .įobn A. bažnyčios žmones ir kelis su- 
Carroll ir greitai suėmė Edward mušė. :Je prisipažino, kad jie 
Boyls ir rado nas juos visus nuo buvo girti ir kad norėję su kuo 
banko žyguno paimtus čekius, nors “pasimušti’ ?
Kartu jis išdavė savo brolį ir | Suėmė žingendanjančią moterį. 

Wood teatre buvo parengtos 
prakalbos “vien dėl vyrų”. Kal
bėjo “atsivertęs” gembleris iš

nes. surasti Policija areštavo
Walter Jordan, saliuninin

kas prie 1158 W. 63 St., suba- 
los naktį savo saliunc nušovė 
mokyklų tarybos darbininką 
CorncHus Van La ten ir paskui 
užmuštąjį apkaltino tame, kad 
jis buk norėjęs apiplėšti saliu-

I.cipia negert “munšaino”.

Sveiktos komisijonierius Dr. 
Bobertson išleido j>ersergėjiiną 
prieš gėrimą “munšaino”. Gir
di, tikros degtinės mažai yra ir 
kas jos turi, tas jos neparduo
da. Vieton degtines yra varto
jama medžio ar grudų alkoho
lis su visokiomis priemaišomis,

■■■■■■(■■iimiaiicssaaHt
T. Pullman M32 

AKUSEOKA 
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi 
k į laike b* gos.
10929 S. State Str 

t'kicago, III.

dar du, kurie kartu su juo da
lyvavo pliėšnie. Visi jie yra ar
mijos studentai ir mokiniai Chi' 
cagos universitete. Jie apie sa
vaitę laiko atgal pavogę auto
mobilių ir padarę keletą mažės 
niu užpuolimų ant gatvės ir tik 
l>o to užpuolė ban'ko žygū
ną, iš kurio nieko nepelnė, nes 
gavo tik čekius ir bonus, kurių 
negalima buvo išmainyti.

Carroll pridavęs policijai' 
visų dalyvavusių plėiiine var
dus, bet policija jų nesuėmusi, 
bet leidusi jiems padaryti dar 
keletą plėšimų ir pabėgti. Jie 
esą jau išvažiavę į rytus. Bet 
bankas vistiek jų nepaleisiąs ir 
turėsiąs sugauti, nežiūrint po
licijos neveiklu'ino.

Be to Carroll sako, kad nu
vykęs vienon vieton, kur buvo 
visi trįs plėšikai ir policijos pa
reikalavęs juos areštuoti, bet 
policija tik pasijuokusi. Poli-

Tarp-publikos, pasirodė, be
esanti viena moteris, pasirėdžiu 
si vyro drabužiais. Ji tapo areš
tuota. Tai buvo Dr. Ethel Rice, 
158 W. Chicago Avė. Ji tik no
rėjusi daugiau patirti apie vy
rus ir užgirsti lai iš pačių vyrų, 
todėl ir nuėjusi Į tas prakalbas. 
Ją pasiųsta į psichopatų ligoni
nę.

nininką, bet jo nesuėmė. Bet 
yra prirodymių, kad saliuninin
kas dėl ko nors kitko nušovė 
Van La ten ir paskui lavoną nu
vilko už baro, kad butų panašu 
į bandymą apiplėšti saTiumą.

Lietuviu ex-kareiviŲ 
registracija.

NAMAI-ŽEMĖ
ANT PARDAVIMO, parduo

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

po-
ta-
nc-

plė-

Roseland. — Draugijų Sąryšio pa
laikančių Aušrą ' delegatų susirinki
mas įvyks utarninke, lapkričio 9 <L, 
7:30 v. v. Aušroj. Delegatai teiksi
tės visi būti susirinkime. Delegatai, 
kurie yra nelankę pirmiaus susirin
kimų ir nebus šiame susirinkime, bus 
pranešta draugijoms.

— Pranas Grybas, Sekr.

“Pirmyn” Mišraus Choro repeticija 
neįvyks utarninke, 9 d. šio mėnesio, 
nes tą dieną yra užimta svetainė pra
kalboms. — Valdyba.

Roseland. — L. S. S. 137 kuopos 
susirinkimas bus ketverge, lapkričio 
11, kaip 7:30 v. v. Aušros kambariuo
se. Nariai, norintys įstoti, kviečiami 
atsilankyti. — Organizatorius.

Dramatiško Ratelio susirinkimas bus 
ketverge, lapkr. 11 d., 7:30 vak. Mel- 
dažio svet. Visi nariai, norintys įsto
ti Rateliu, pribukite.

— A. Jusas, Sekr.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU trijų draugų, Jono 
<ugio, metai atgal gyveno Suoix City 
owa, Juozapas Skicrus metai atgal 

gyvena Kenneatt Alaska, Juozapo Pi
lipavičius keturi metai atgal gyveno 
Red Lodge, Mont. Malonėkite atsi
šaukti ant šio adreso.

POVILAS JANKAUSKAS, 
2251 Van Dyke Avė., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 17 metų iki 22 senumo. Aš esu 
25 metų senumo; turiu pinigų ir ge
rai uždirbu. Esu pamokintas ir taip 
dailios išvaizdos ir moksliškai ir po
litiškai apsieinantis. Malonėkto atsi
šaukti, nedidelio ūgio ir dailios iš
vaizdos; teiksitės prisiųsti savo pa
voksią — bus sugrąžintas pagal nu
rodymą, o pilnas ir teisingas žinias 
suteiksiu per laišką kiekvienai mer
ginai. Pageidaujama, kad nors kiek 
turėtų savo pinigų.

B. P. A. M.
P. O. Box 432, Indiana Harbor, Ind.

PARSIDUODA Excelsior 1920 mo- 
torcycle taip kaip naujas; važinėta 
tiktai 700 mylių. Parsiduoda gana 
pigiai. Atsišaukite:

JOSEPH SERBENTAS, 
2918 So. Union Avė., Chicago, 

Ant antrų lubų iš priešakio.

PARDAVIMUI

m.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA bučemč r grosernė 
tirštai apgyventoj apielinkėj, lietu
vių ir kitų tautų. Pardavimo 
žastį patirsit ant vietos.

Atsišaukit
4104 So. Campbell Avė.

prie-

PARSIDUODA geriausio išdirbimo 
ūkė šiaurinėje Wisc. vals. dalyj, apie 
150 akerių visa dirbama; 100 rodų pa
lei ežerą. 1 mylia nuo miesto, apie 
8,000 ant vyriausios šakos geležinke
lio. Ūke aptverta tvora ir skersai 
tvora. Modemiška Ms skiepo tvartai 
36x110, Šilo, du gyvenami namai ir 
kiti budinkai. Elektros šviesa, ma
šinerija, 20 puikių holstine karvių, 
pusė šieno ir grudų ant ūkės, gali 
turėt užsiėmimą su pienu, jei nori.

Kaina $30,000 ant išmokesčio; $10- 
000 įmokčt, likusią sumą ant sutari
mo. Inrengimas, įtaisymas ir stakas 
verti pinigų.

FRANK MILĖS, 
Rhinelander, Wis.

PARSIDUODA saldainių ir minkš
tų gčrymų krautuvė, senas biznis, 
mokykla skersai gatvės ir tirštai lie
tuviais apgyventoj apielinkėj. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

1817 Union Avė., 
Chicago.

PARSIDUODA: Kam mokėti ren- 
dą, kuomet gali turėti savo gražiau
sią, dviejų pagyvenimų, naują plytų 
namą, su 6 kambarių flatais ir vč- 
liusios mados įtaisymai įmonkant 
$1500 ir likusius lengvomis mėnesinė
mis mokestimis. Informacijų dėlei, 
kreipkitės prie savininko

1247 So. 48 Avė., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI senas geras 
smuikas su labai gerais balsais. 
Parduosiu prieinama kaina.

755 W. 32 St.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

PERSTOK MOKĖJĘS RANDĄ
Ar daug rendos jau esi išmokėjęs? 

SUSTOK RINKĘS 
randų kvitus ir daleisk mums paro
dyti kokiu budu. galima įsigyti savo 
locną namą sųr pagelba musų naujo 
taupymo budo.

Rašyk ar Telefonuok.
JONELIS BROS.

Room 846 — First National Bank 
Bldg., Chicago, III.

Tel.: Randolph 7400.

Ka’ibėjo Seymour Sted- 
Carl Haessler, Salutskv,

Pranešimas 
AKUŠERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

į CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

Jis dabar rengiasi skųsti 
liciją bankieriams miesto 
rybai ir Lt. ir kaltina ją 
veiklume, susižinojime su 
šikais ir girtuokliavime.

Kaip ir patvirtinimui Carrol- 
lio kaltinamų, nedėlioję nuo

SVARBU LIETUVIAMS!!! 
Prakalbų Maršrutas.

D r. J. Lebovitz
Physician & Surgeon

Offisas 3501 S. Halsted St.
Vai.: 2—4 ir 7—9

Tel.: Yards 344
Post Graduate Hospital 
24 ir Dearbom gatvės 

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tel.: Victory 3520

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

Vyrų ir vaikų mackjnaws $7.50 Ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4-50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 

mls 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomit

Gerbiami Vientaučiai: —
Pradedant su šią diena, A- 

merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės kolo
nijoje. Bus aiškinama tikslas 
ir reikalingumas linų ir Vil
nių išdirbimo patiems lietu
viams, kol svetimi tos pra- 
monijos dar neužgriebė. Da
lykas užinteresuos visus 
tuos, kurie yra Lietuviai. 
Kas jaučiasi Lietuviu, tegul 
ateina.
Panedėl. Lapkr. 8 d., šv. My
kolo Par. Svet. North Side. 
Utarninke, Lapkr. 9 d., Pra
no Svereckio Svet., 8756 Hou 
s ton Avė., South Chicago.

Ketverge, Lapkr. 11, Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Union gat.
Prakalbų pradžia lygiai

Senuojtf keliu.
Pereita nedėti dieni Ashland 

Auditoriume socialistai buvo su
rengę pa'minėjimą trijų metų 
gyvavimo sovietų valdžios Ru
sijoje 
man,
Marė Sholnick ir kili. Paminė 
j imą pradėta 
sla\vski skambinimu ant piano 
Chopino laidotuvių maršo, at
minimui žuvusiųjų revoliucijo
je. Griežiant tą liūdną maršą 
publika sustojo. Baigiant griež
ti tą maršą komunistų būrelis 
paleido nuo viršaus lapelius, vi
su i p šmeižiančius socialistus ir 
Socialistų partiją. Komunistai 
tuo turbūt tikėjosi pakenkti so- 
cialisams ir galbūt net išardyti 
susirinkimą. Bet kiek jiems 
paskui buvo pykčio, kada nie
kas j tuos jų Šmeižto lapelius ne 
atkreipė mažiausios domės, o 
kalbėtojai dagi ne neprisiminė 
apie juos.

Chanumistai, matomai, niel- 
kus neberanda sau sekėjų, nors 
jų susiradimui .vartoja ir ne vi
sai padorių priemonių.

Maissaye Bogu-

480 žmonių žuvo.
Nuo sausio 1 d. iki pereito ne- 

dėldienio Chicagojc nelaimėse 
su automobiliais žuvo 480 žmo
nių, neskaitant virš lakstančio 
sunkiai sužeistų.

Visus Amerikos lietuvius ex-karei- 
vius, karės laiku tarnavusius Suv. 
Valstijų kariuomenėj, kviečiame re
gistruotis. Kiekvienas ex-karcivis 
prašomas prisiųsti savo vardą-payar- 
dę ir tarnavimo laiką ir vietą. 'I aipgi 
prašome pranešti vardus ir pavardes 
tų lietuvių kareivių, kurie žuvo karėj, 
arba mirė po karės, apie kuriuos tik 
kas žino, kad tuo budu greitu laiku 
sužinojus, kiek musų lietuvių tarna
vome karės laiku. Daug lietuvių nu
ėjo rusų ir lenkų pavardėmis, tat da
bar laikas visus sužinoti. Mes sura
šę visų vardus atspausdinsime kny
goj, kuri pasiliks lietuvių istorijoj.

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
Washingtone. Reikia, kad suvažiuotų 

Į bent tūkstantis savanorių. Patogiau- 
I šia suvažiuoti tiems, kur gyvena ar
čiau prie Washingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto 
visi ex-kareiviai, kurio apsiimate sa
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
shingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite 
suvažiavime. Suvažiavimo busime vi
si kareivių uniformose. Kai užsira
šys arti tūkstančio liuosnorių suva- 
žiaviman, tuojau paskirsimo suvažia
vimo dieną ir pranešimo per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj maršuosime į Baltuosius Rumus, 
kur turės išeit mus saliutuot ir mes 
tuomet reikalausime pripažinimo Lie
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės 
tokią audienciją gauti; tuo mes pada
rysime istorišką žygi ir patarnavimą 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- 
reiviai. registruokitės urnai. Regis
tracijai vartokite žemiau paduotą 
blankutę, ir adresuokite:

Lithuanian Ex-Soldiers
Independent Society, 

Headųuarters 3402 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BLANK A REGISTRACIJAI.

Pavardė ...................................................
Vardas.................................................. .
Adresas ...................................................

PAJIEŠKAU savo pačios Emilijos 
Žliubinienes, kuri apleido mane 1912 
m. 12 d. Apriliaus. Malonėčiau, kad 
tuojau atsišauktum, nes man vienam 
labai nusibodo gyventi. Visi nesusi
pratimai bus užmiršti. Man skurdas, 
manau, kad ir tau nėra geriau. At
meni kip gyvenai — tai vienas daly
kas; o kitas dalykas — pažįsti savo 
dėdę V. Stanevičių, Tverų parapijos, 
nuo jo aš turiu du laišku Jis liepia 
parvažiuoti su tavim; jis palieka savo 
palivarką. Atmink, kad aš vienas be 
tavęs negaliu važiuoti. Kas praneš, 
apie ją, duosiu dovanų $25.00

D. ZLIUBINAS, 
Granville, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio nuo 35 iki 40 metų am
žiaus. Geistina kad butų laisvų pažiū
rų, apsišvietęs, maž daug prie turto. 
Sutikčia, kad ir vienas vaikas butų. 
Aš esu našlė 88 m. bevaiką. Ku
riems reikalinga gera moteris, meld
žiu atsišaukti. Su pirmu laišku ma
lonėsite prisiųsti paveikslą.

V. R.,
Chicago, III.P. O. Bok 68,

PAJIEŠKAU švogerio Petro Dar- 
gio, Raseinių apskr., Kaltinėnų par., 
Lauminų sodžiaus 8 metai kaip Ame
rikoj, gyveno po nr. 10753 Peny Av., 
Roseland ,111. 5% pėdų augščio, tam
siai geltonų plaukų, mėlynų akių, 
skaistaus, raudono veido. Spalio 26 
<1. išvažiavo j Chicago, 1931 String 
St. ii’ negrįžo. Žinanti malones pra
nešti, nes jo labai jieškome.

J. LASTAUSKI, 
10753 Perry Avė., Roseland, III.

PAJIEŠKAU Emilijos Švenčiskie- 
nės ir Marijonos Arlavičiutės, Vil
niaus rėd., Trakų pav., žižmarių vals
čiaus, Kibučių kaimo. Petro ir Do
micėlės Bigužiukes, iš ten pat. Jie 
patįs ar kas kitas malones atsišaukti. 

K. BIGUŽIUKĖ-MONKEVIČIENĖ 
2901 Archer Avė., Chicago, III.

S. GORDON, 
1411 So, Halsted Str. x

Garsaus muziko likimas.
Kadaise Androas Dippel bu

vo vedėju Chicagos operos ir 
pagarsėjusiu muizilku. Jis sut- 
rado keletą talentuotų daini
ninkų, taipjau išmokino pagar
sėjusį, bet pereitais metais mi
rusi maestro Cleofonte (’am- 
panini, kuris labai daug prisi
dėjo prie iškėlimo Chicagos 

.operos, kad ji įksidaro dabar 
7:30 vai. vak. Kalbės N. Ra-j viena garsiausių operų pasauly- 
davičius iš Boston ir A. F. 
Augustinas iš Chicagos. Vi
sus nuoširdžiai kviečia

A. ir L. Audėjų B-vė. 
(Apgar.).

jc.
DiippCl tada buvo garbinamas 

ir gyveno pertekliuje. Bet atė
jo senatve ir jis turėjo operą 
apleisti. Iš susitaupintų pinigų

Kur tarnavai? ..................
Kokį laipsnį turėjai? ......
Ar dalyvausi suvažiavime
Washingtone? ...................

Pranešimai
Brighton Park. — Amerikos Lietu

vių Kareivių 8tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus antradienį 9 d. lap
kričio, Nekalto Pras. parapijos svet. 
44 ii* Fairfield Avė., 7:30 v. v. Ma
lonėkite atsilankvti visi nariai ir no- 
rintieii nrisirašvti. — Valdvba.

Sietyno Mišraus Choro repeticijos 
įvyks utarninke, kaip 7:30 v. v., M. 
Meldažio svet. Visi dainininkai ii’ 
dainininkės neatbūtinai turit būti, nes 
po dainų turim nominuoti sekamiems 
metams S. L. D. A. valdybą.

— Valdyba.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario 18tos gat

vės apielinkėje. Geistina kad butų 
parankumai. Valgis nereikia daryt. 
Praneškite:

V. V« VASYS, 
1947 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA prie žirklių ir į geležies 
atmatų kiemą vyrų.

Atsišaukite: ,
ALTON IRON & METAL CO., 

2122 S. Loomis St., 
Chicago, III.

REIKALINGAS sumanus 
vyras prie apskelbimų rinkimo, 
kia kad mokėtų angliškai.

Kreipkitės tuojaus pas
J. SOHAN,

35 So. Dearbom St., 
Room 205

vikrus
Rci-

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

2810 W. Harrison St.

AR TŪRI $100 IKI $200
Aš jums pasakysiu kokiu budu gą- 

lima padaryti pradžią įgijimo nuosa
vo namo lengvais išmokėjimais.

Informacijos dykai.
Atsišaukit laišku į “Naujienas” 

po No. 172.

BARGENAS
Parsiduoda kampinis namas ir saliu- 
nas su barais, pianu ir kitais saliuno 
įtaisymais. Galima pirkti ir atski
rai. Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2900 Wallace St.

PASKOLOS

UŽ STORAGE LMAS

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 Are.

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

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924. W. Chicago Avenne 

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

MOKYKIX)S

TER

PARSIDUODA seklyčios ir valgo
mojo kambario setai ir du seklyčiai 
pečiai, 
ną.

Parduosiu už prieinamą kai-

MRS. H. BLOCK, 
1356 S. Halsted St.

PARSIDUODA nauji rakandai: 
setas, gramafonas, lovos ir daug ki- 
tokitj daiktų; labai pigiai. Matyki
te vakarais ir nedėlioj.

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu ji|s 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

NAMAI-žEMĖ
NAMAI, SALIUNAS IR DU ŠTORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, štoru ir 
garadžiu užpakalyj, 20 automobilių; 
apart to keturi pagyvenimai. Adre
sas 4547 S. Paulina St. Antri namai 
4502 S. Honore St. Ant namų nėra 
jokių morgičių. Pačiam lietuvių 
centre. Savininkas greitu laiku išva
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

PARSIDUODA arba išsimaino 3 
metų sena, 3 pagyvenimų spaustų ply
tų kampinė krautuvė ir dviejų pagy
venimų 6 kambarių su cementuotu 
skiepu. Lotas 36x125 pėdos; $3,000 
cash arba išimti seną įrengimą, kai
po pirmas mokestis. Kaina $15,000.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų, 6 kambariai, antras me
dinis namas fraine, 4 kambarių, apšil
domas, namas aptvertas, galima lai
kyti karvę ir automobilių. Viskas 
pirmos klesos ir visi parankumai. Pi
giai.

B. RUTKAUSKAS,
59 — 72 St. ir Talinan Avė., 

Chicago, III.

BARGENAS!
4 flatų mūrinis namas, kampas 57 

St. ir Honore St. Savininkas turi iš
važiuoti į kitą miestą dėl biznio.

Reikia $5,000) cash.
6706 So. Ashland Avė.

Tel. 3 Republic 908.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

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

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.
Tel.: Central 3028.

IŠMOK BARBERĮAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 j 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. Lankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi, šimtai šapų laukia darbi
ninkų. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.


