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Vrangelis jau bėga iš Rusijos
Lenkai užgrobė du Lie 

tuvos miesteliu
Bolševikai paėmę Simferopolį

Vrangelio gaujos terrorizuoja gyventojus
Vrangelis bėga.

Sevastopolis pavojuj; tero-
rizucja Krymo gyventojus.

PARYŽIUS, lapkr. 14.— Vie
tos laikraščio Echo de Paris 
gautomis žiniomis, generolas 
Vrangelis ir jo valdžios nariai 
įsėdo Francijos karinin laivan 
VValdeck-Rousseau — Sevasto
poly.

PARYŽIUS, lapkričio 13. — 
Francijos užsienio reikalų ofi
se gautomis žiniomis, sovietų 
Rusijos jėgos paėmė savo kon
trolei) Perekopo sąsmaugą, 
jungiančią Krymo pusiausalį 
su Rusija. Anti-bolševikų vado 
gen. Vrangelio jx)zicija yni be
galo rusti.

Talkininkų karo laivai ren
giasi teikti reikiamos kai ku
riems Krymo apskričiams eva
kuoti pagalbos.
Suėmė daugybę karo medžia

gos.
Gautieji pranešimai rodo, 

kad bolševikai jau persilaužę 
už Perekopo ir yra užgriebę 
dvyliką milionų patronų, aš- 
tunioliką k an uolių, tris apgin
kluotus vagonus, dešimt tūk
stančių šovinių (kanuolėms) 
ir daugybę transporto įmonių.
Tukstančiai žmonių prašosi į 

laivus.
LONDONAS, lapkričio 13. — 

Gauta iŠ Turkijos sostinės ži
nia sako, kad Sevastopolis jau 
evakuojamas ir kad anglų val
dininkai Konstantinopoly rek
vizuoja laivus, kuriais bus ve
žama iš Sevastoj>olio pabėgė
liai.

Reuterio agentijos žinia iš 
Konstantinopolio praneša, kad 
Sevastopoly aštuoniasdešimta 
tūkstančių žmonių prašosi iš
vežti juos iš to miesto.

Tas pats pranešimas, kuris 
yra datuotas praeitų pelnyčių, 
sako, kad reikiamųjų laivų 
skaičius yra aprybotas ir todėl 
labai galimas daiktas, kad jie 
galės pasiimti su savim nedau
giau kaip dvidešimts tūkstan
čių žmonių.

Sakoma, kad pirmasai laivas 
su pabėgėliais jau atvykęs 
Konstantinopolin. Bet jiems 
(pabėgėliams) neleidžiama iš
lipti krantan, kadangi neturi
ma pakankamai gyvenamųjų 
butų, o ir maisto čia stokoja. 
Pareiškiama, kad jų padėtis 
yra labai bloga.
Sulaužė visas gynimosi linijas.

SEVASTOPOLIS, lapk. 13.— 
Generolo Vrangelio jėgos, 
esančios Kryme, atsidūrė bega
lo rūsčioj padėty. Bolševikai 
persilaužę per visas gynimosi 
linijas, dabar generolo Vran
gelio armijų puola iš užpaka
lio. Iš artymų generolui Vran- 
geliui ratelių pranešama, bu
sią jis pasakęs, kad evakuavi-, 

mas Sevastopolio veikiausia 
bus užbaigtas nedelioj.

Pasiekė Simferopolį.
Pranešama, kiųt dvidešimt 

penki tnkstanČiai\ bolševikų 
kavaleristų jau pasiekę Sim
feropolį.

[Simferopolis tai svarbus 
miestas, esantis apie keturias
dešimta mylių į šiaurius nuo 
Sevastopolio. Tasai faktas, kad 
raudonoji kavalerija jau atsi
dūrusi šioje vietoje, rodo, jo- 
jei sovietų jėgos praktiškai yra 
užėmusios Krymu].

Pabėgėlių padėtis yni pasi
gailėtina. Jie prašosi priimti 
juos ant talkininkų laivų, ir 
franeuzų bei anglų eskadronų 
įgulos daro visa, kad sutalpi
nus jų kiek galima daugiau.

šį rytų iš Konstantinopolio 
išplaukė Jungtinių Valstijų 
kruzeris St. Louis — irgi kad1 
pasiėmus kiek galima dau
giau pabėgėlių. Tuogi tarpu 
reiškiama didelia tįsios baimės 
dėl pačios Vrangelio armijos.
šaukiasi apgalbon Tovvnsheda.

LONDONAS, lapkričio 13.— 
Maskvos žinia, kalbanti apie 
militarinę padėtį Kryme, sa
ko:

Po atkaklių mūšių, kuriuo
se užgriebta daugybė pabūklų, 
ir po to, kada persilaužta per 
visų eilę fortifikuotų pozicijų, 
raudonoji armija įsiveržė K ry
mau. Antrosios kavalerijos pul
kai jau eina gilyn į Krymu — 
plačiu frontu. Priešas betvar
kiai traukiasi, dinamituoda- 
mas militarinius sandėliu,s de
gindamas maistų ir visaip atsi
keršydamas gyven toj a ms.

Generolas Vrangelis telegra
favo generolui Charles V. 
Townsheduii, kuris 1915 ma
tais komandavo Anglų kariuo
menei Kut-El-Ainaroj, prašy
damas, kad jisai pasiimtų sa
vo komandon generolo Vran
gelio jėgas Kryme. Apie tai 
gen. ToAvnshed dabar galvoja.

Francijos laivai teikia 
pagalbos.

PARYŽIUS, lapkr. 13. — Ka
vas agentija praneša, kad 
Francijos kariniai laivai Wal-, 
deck-Rausseau ir Provence pa
deda evakuoti Sevastopolį ir 
daro specialių pasitarimų, kad1 
pasiėmus savo gloibon militari- 
nes misijas ir franeužų kolo
nijų. Taipjau daroma tam tik
rų įmonių, kad apsergėjus nuo 
liolševikų keršto generolo 
Vrangelio valdžios narius.

Surado orlaivio palaikus.

CHICAGO, lapkr. 15. —Apie 
šešias mylias nuo Whitehall 
miestelio, ežero pakrašty vakar 
surasta to orlaivio palaikai, 
kuris praeitą seredą išlėkė iš 
Great Lakęs stoties. Orlaivy 
buvo trys žmonės. Jų likimas 
nežinomas. Gali būt, kad jie 
žuvo ežere.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 15, 1920

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 15, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai paėmė dar du
Lietuvos miestelius. *

Pasiekė Latvijos rdbežių. Puo
la Zarasus. Pas pačius žulikov- 
skius prasideda nepasitenki

nimas.

COPENHAGEN, lapkr. 13.— 
Kauno žinia praneša, kad Len
kų kareiviai seredoje pradėjo 
smarkų ofensyvą šiaurrytinis-^ 
me Lietuvos fronte.

Po smarkaus mūšio Lenkai 
paėmė Šmotui ir Turmond ir 
dabar mušis siaučia prie Zara
sų (Novo Aleksandrovsko).

Pranešama apie nepasiten
kinimų gen. Želigovvskio ar
mijoj.

[Viršmineti du miesteliai 
yra netoli Dauguvos, prie pat 
Latvijos rubežiaus. Turmond 
yra ant Vilniaus-Dinaburko 
geležinkelio, apie 10 mylių į 
rytus nuo Zarasų].

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 15, 1920 
as required by the act of Oct. (j, 1917

Sukilimas Budapešte.
Sukilimų iššaukė militariotų 

diktatūra.

LONDONAS, lapkričio 14. 
Vietos laikraštis Herald gavo 
iš Vienos pranešimą, kad Bu
dapešto darbininkai sukilo 
prieš valdžių. Kariuomenė, re
mianti Vengrijos regento ad
mirolo Harthy rėžimų, užima 
visus viešiuosius triobėsios.

Panedelio rytą Budapešto 
ėjo tarp atskirų būrelių mū
šiai. Pareiškiama, kad visas 
miestas stovi prie kranto 
anarchijos. Žymi gyventojų da- 
lis bėganti iš miesto.

Sukilimo priežastis esanti — 
militarinės diktatūros sukuri-
mas.

Atšaukė bado streiką.

CARK, lapkr. 14. — Devyni 
airiai kailniai, kur per devy- 
niasdešimts keturias dienas ba
davo vietos kalėjime, pagalios 
atšaukė jį ir jau priima mais
tą. Valdžia, džiaugiasi.

Lenkijos socialistai už 
Vilniaus pasigrobimą.

Siūlo padaryt sujungtą su Len
kija “nepriklausomą” valstybę.

[SpocialS Naujienų ir Federuotosios 
Prosos kablegfama].

BERLINAS, lapkr. 8. — 
Lenkijos socialistų organas 
Robotnik išspausdino redakci
nį straipsnį, reikalaujantį, kad 
Vilnius ir jo apygardos butų 
atskirtos nuo Lietuvos. Jis siū
lo viduryj Lietuvos padaryti 
nepriklausomą valstybę, kuri 
butų sujungta su Lenkijos res
publika.

Tai yra kompromisinis pa
siūlymas socialistų, kurie prie
šinasi Lenkijos imperialistų 
pienui tuojaus aneksuoti Vil
nių.

Paskendo laivas?

Turbut žuvo 33 žmonės.

SAULT STE MA1UE, lapkr. 
14. — Vakar visą dieną Supe- 
rior ežere jieškota pirklybinio 
laivo Francis Widlar palaikų, 
kuris, kaip manoma, yra pas
kendęs White Fish apielinkėse. 
Kita pirklybinio laivo kapito
nas praeitų naktį matęs jį 
skęstant. Tikrai tečiaus nežino
ma ar tai Widbar ar koks ki
tas laivas. Bet kad Widbaro I 
savininkai nuo jo neturi jokios 
žinios, tai ir spėjama, kad 
skęstantis laivas galėjo būti 
pats Widbar. Laivas ėjo iš Ka
nados, vežė sėmenis. Ant lai
vo buvo trysdešimts trys žmo
nės. Manoma todėl, kad ir jie 
yra žuvę.

Nelaimės priežastis — dide
le andra, kuri jau antra diena, 
kaip šėlojasi tame ežere.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 15, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
Balakovičitfs užėmęs Gomelį.

HELSINGFORS, Finlendija, 
lapkr. 14. - Laikraščio Sevod- 
nia gautomis žiniomis, genero
lo Bulak Balakovičio baltoji 
armija užėmė Gomelį, prie Soč 
Upės, šimtą mylių į pietryčius 
nuo Mogilcvo.

žmogžudybės.
Nužudė moterį, kūdikį ir pats 

save.

CHICAGO. — Name 1344 
W. 51 gatvėj užvakar ryta pas- 
vaigęs tėvas nužudė savo mo
terį, kūdikį ir pats save. Tai 
tūlas lenkas Kazimier Rutkow- 
ski. žmogžudybę jisai atliko 
vos spėjęs atsikelti iš lovos. 
Nei žodžio netaręs jis šoko su 
peiliu prie savo moters ir nu
dūrė ją. Motinai ėmus šaukti, 
trys kūdikiai — visos mergai
tės 3-4 metų amžiaus — bėgo 
iš kambario. Vieną jų, keturių 
metų amžiaus Cecelią, beširdis 
pasigavo ir taipjau mirtinai su
badė. Kitos dvi spėjo ištrukti. 
Po to RutkoAVski pasiėmė re
volverį ir pats save nusišovė.

Žmogžudybės priežastis ne
žinoma. Manoma tečiaus, kad 
tai šeimyniškų nesutikimų da
vinys.

Rado nužudytas dvi artiestes. 
i CHICAGO. — Grant Parke, 
i paežery, policija vakar rytą 
, rado nužudytas dvi artistes. 
Kas jas nužudė, nieks nežino.

Abidvi nužudytosios buvo 
pasiturinčių vyrų moters.

Generalis streikas 
Meksikoj.

Reikalauja išvyti laikraštines 
prostitutes.

MĘXICO CITY, lapkr. 12.— 
Septyniolika vietos unijų kai]) 
vienu balsu nutarė paskelbti 
čia generalinį streiką. Kol kas 
tečiaus darbo nemetama: nori
ma pasitarti su streikuojan
čiais Venį Gruz prieplaukos 
darbininkais — laivų krovė
jais..

Boto ,tame pačiame susi-! 
rinkime nutarta reikalauti, 
kad valdžia vykintų gyveni-, 
man trysdešimts trečiąjį kon
stitucijos skirsnį. Kitais žod
žiais, kad ji deportuotų visus 
tuos laikraščių koresponden
tus, kurie savo laikraščiams 
siunčia melagingų žinių.

ATĖNAI, lapkr. 14. — šian
die įvyko Graikijos parlamen-' 
to rinkimai. Rinkimų daviniai 
dar nežinomi. )

Angliakasių streikas 
atidėtas.

Francijos angliakasiai dar kar
tą tarsis su samdytojais.

PARYŽIUS, lapkričio 14. 
Oficialiai pranešta,' kati Fran
cijos angliakasių streikas, ku
ris turėjo prasidėti panedėly, 
tapo atidėtas. Angliakasiai dar 
kartą nutarė palaukti, būtent, 
kokių pasekmių duos naujos 
tarp darbininkų įgaliotinių ir 
samdytojų derybos. Tų derybų 
daviniai bus žinomi sekamą 
ketvergą.

Francijos angliakasiai rei
kalauja, kati butų padidinta al
gos ir pravesta tūlų pagerini
mų kasyklose.

NORĖJO PASIPELNYTI. 
Kasyklų baronai kėlė kainas 

todėl, kad turėję didelių 
užsakymų.

WASHINGT()N, lapkr. 12. 
Tarpvalstijinė komercijos ko
misija šiandie paskelbė savo 
raportą apie priežastis delko 
pakilusios kainos kurui. Be ki
ta raporte sakoma, kad kainos 
anglims pagilusios todėl, kad 
kasyklų savininkai turėję di
delių užsakymų iš užsienių. 
Mat, kada buvo paskelbta, kad 
užsieniai reikalauja daug šios 
šalies kuro, tai žmonės sus
kubę pirkties kuro, o kasyklų 
savininkai ir kuro pristatytojai 
tuo pasinaudoję.

Varžys ateivybę.
WASHINGTON, lapkr. 14.— 

Sekamam kongreso posėdžiui 
tur būt bus pasiūlyta kelios 
pataisos prie taip vadinamo 
ateivybės įstatymo. žmonės, 
kurie norės atsikviesti savo 
gimines iš Europos — priė
mus tas pataisas — bus surišti 
gan didele'atsakomybe už kvie
čiamuosius.

Taipjau tariamasi susiaurint 
ir įstatymą apie pilietybę.

Rinkiniai Jungtinėse Vlastijofee 
pagreitinę taiką.

PARYŽIUS, lapkričio 14. — 
Diplomatiniuose rateliuose ma
noma, kad tai, kas paskatino 
Italiją ir Jugo-Slaviją atsiekti 
susitarimo dėl Adrijos pakraš
čių buvo sumušimas demok
ratų buvusiais prežidento rin
kiniais Jungtinėse Valstijose. 

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

'---------------------- ------------------------- J

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tariasi pasiųst įga
liotinį.

Estonija gal siųs į Jungt. Vals
tijas “neoficialį atstovą.’’

PARYŽIUS, lapkričio 14. — 
Gautomis iš Revelio žiniomis, 
Jungtinės Valstijos leis atvykti 
neoficialiai Estonijos valdžios 
atstovui ir taipjau pavelys įsi
kurti savo raštinę Washingto- 
ne.

Atstovu esąs paskirtas buvęs 
Estonijos atstovas Italijoj, Vir- 
go.

PASIKORĖ — GRAFAS.

Tai dėlto, kad negavo... tinka
mo “siuto.”

PARYŽIUS, lapkričio 14. — 
Čia pasikorė paskilbęs visoj 
Eur<y]X)j sportas, grafas Espie- 
rre de Jeanpeirre. Saužudybės 
priežastis sekama. Grafa Jea.n- 
pierrc nesenai užsisakė žiemi
nį garnitorą. Kada užsakymas 
buvo išpildytas ir atneštas į jo i 
namus, grafas pasimieravo ir... 
garnitoras jam nepatiko. Nie
ko nesakęs jis nuėjo į savo 
draugo butą ir niekieno nepa- 
tėmytas — pasikorė!

Užmušė 1,132 “banditu.” 
PORT A U PRINCE, lap 14.

—Kol Haiti padaryta “taikia 
šalimi,” Jungtinių Valstijų ka- 
rriviąms-jurininkams reikėjo 
nužudyti 1,132 “sukilėliu bei 
banditu.” Tą darbą jie paveikė 
pradedant spalių mėn. 1 d., 
1919 m. Tatai čia pasakė pir
mosios jurininkų divizijos ad
jutantas, majoras Thoma^ 
Turner. Pasakė specialiame lai
vyno teisėjų posėdy, kur nag
rinėjama kaltinimai dėl nede
ramo jurininkų elgimosi su 
vietos gyventojais.

DANVER, lapkričio 15. — 
Atatinkamieji valdininkai va
kar paskelbė, kad šiame mies
te vienas treČdalys šeimynų 
turi savo bravarus. “Sausi” lai
kai !

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
20, 21, 22, 23 ir 24. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.
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Ką veikia Lietu
vos socialistai?

Iš kalbos, kurią pasakė 
Steigiamam Seime socialde
mokratų frakcijos įgalioti
nis Lietuvos gynimo klausi
mu, ir iš straipsnių, telpan
čių “Socialdemokrate” (svar 
besnieji jų buvo perspaus
dinti “Naujienose”)fmes ži
nome, kad musų draugai 
Lietuvoje šiandie deda visas 
pastangas apginti šalį nuo 
užpuolikų ir karštai ragina 
prie to darbininkus. Šiame 
“Naujienų” numeryje pa
duodame dar “Socialdemo- 
karto”’ atsišaukimą į darbi
ninkus, bežemius ir mažaže
mius, po atngalviu “Atmušti 
juos!’’

Šitą faktą tečiaus, kad 
Lietuvos socialistai gina Lie
tuvą nuo lenkų imperialistų, 
mūsiškiai komunistai sten
giasi panaudoti tam, kad pa-, 
skleidus apie juos naujų me
lų ir šmeižtų. Savo brookly- 
niškiam šlamšte tie gaivalai 
rašo, kad Lietuvis socialde
mokratai jau išsižadėjo savo 
partijos ir klesų kovos prin
cipo. Šitą savo prasimany
mą tas šlamštas remia “Vie
nybės Lietuvninkų” kores
pondento laišku, kuriame 
pasakyta:

“Lietuvoje visos partijos 
visai išnyko. Visi stoja 
kovon, kaip vienas.”
Iš šitų žodžių brooklyniš- 

kis komunistų organas daro 
tokią išvadą:

“Vadinasi, socialdemo
kratų partija jau išnykus, 
ji susijungė su krikščio
nių demokratų partija. 
Minima partija jau išsiža
dėjo klesų kovos princi
po.”
Jeigu “V. L.” korespon

dentas pasakė, kad “visos 
partijos visai išnyko”, tai 
jau tat yra šventa tiesa, ir 
socialdemokratai susijungė 
_su krikščionių 
partija!

Tik galutinas 
gali nesuprasti, 
vos partijos stengiasi sude

demokratų

besmegenis
kad Lietu-

rinti savo veikimų kovoje 
prieš lenkus, o ne išnyko ar
ba susijungė į daiktų.

Socialdemokratų frakcija 
Seime, kaip mes žinome, yra 
net padavus sumanymų savo 
partijos centrui, kad šis pa
ragintų visas socialistines 
darbininkų organizacijas su
sivienyti ir veikti gretimai 
kitų srovių, stengiantis duo
ti Lietuvos gynimo darbui 
savo turinį, vadaujantis dar
bininkų klesos reikalais.

Be to, štai ką rašo “Social
demokratas” tame pačiame 
numeryje, iš kurio mes per
spausdiname augščiaus pa
minėtąjį atsišaukimą:

“Bet, draugai, ginklo 
imdamies prieš lenkų le
gionus, neužmiškime, kad 
mums gana priešų ir na
mie. (Čia keletas eilučių 
cenzoriaus išbraukta. Pa- 
skui vėl skaitome:) Kol jie 
stiprus jautėsi, jie nepa
miršdavo nė vienos pro
gos trukdyti darbininkų 
organizacijas, gulti geres
nius musų draugus, vesti 
tokią politiką, kuri nau- 
don ėjo ūkininkams, buvo 
kartais palanki net dvari
ninkams, bet dažniausia 
skaudė darbininkų reika
lus . Klerikalų ir ūkinin
kų valdžia nebus kitokia 
ir vėliau. Ir Lietuvos dar
bininkai tik kovos keliu 
galės priversti juos nusi
leisti. To neužmirškim, 
draugai. Dėdamies dabar 
kovon su lenkų legionais, 
pasinaudokim ir ta proga, 
kad sustiprintum darbi
ninkų vienybę, sutvirtin
tum jų organizacijas, kad 
gautum jau dabar geres
nių sąlygų musų klasės ko
vai toliau vesti. Valdžia 
jau dabar turi liautis var
žiusi profesines darbinin
kų sąjungas, smaugti pro
fesinius jų laikraščius, 
persekiojusi musų drau
gus. Turi būt sustabdyta 
komendantų ir milicijos 
sauvalė. Turi būt greičiau 
rišama žemės reforma 
darbininkams tinkamu 
budu. Jau dabar darbi
ninkams turi būt duota 
teisė kontroliuoti dvarą, 
nes žemės klausimą rišant 
ir reformą gyvenimai! ve
dant, turi dalyvauti patys 
darbininkai per savo at
stovus.

“Valdžia turi nusileisti 
tiem reikalavimam. Tuo
met Lietuvos darbininkai 
drąsia širdimi 
ranka pasitiks 
grobikus.”
Taigi Lietuvos 

mokratai, gindami Lietuvą 
nuo užpuolikų, gina kartu ir 
darbininkų reikalus.

O ką daro tie gaivalai, ku
rie po komunizmo priedan
ga šmeižia Lietuvos sociali
stus? Jie trukdo Lietuvos 
<ovą su lenkų imperialistais 
ir stengiasi suardyt darbi
ninkų vienybę, kad jie neį
stengtų nė savo klesinių rei
kalų apginti. Toks darbas 
gali būt naudingas tiktai 
darbininkų klesos nevido
nams.

ir kieta 
svetimus

socialde-

Redakcijas Atsakymai.
Burnąidės draugijų Komisi

ni. — Del to dalyko parašė jau 
<itas korespondentas, taip kad 
ūsų “atšaukimą” nebėra reika- 
o skelbti.

Atmušti juos!
Jau mėnuo, kaip lenkų ir 

musų ponai-feodalai veržiasi 
Lietuvon. • Nuo to laiko jie 
užgrobė Seinus ir Varėną. 
Dabar jie paėmė Švenčionis 
ir laužiasi Vievin.

Galybę vargo, nelaimės ir 
skausmo neša besiveržianti 
ponai. Jų kelias ašarotas ir 
kruvinas: jie plėšia gyvento
jus (Suvalkų zoną), gėdina 
moteris ir žudo žmones (Sei
nai). Jie gailesčio neturi. 
Nelaisvę, jungą jie neša 
mums. Juo toliau ponai 
slenka ,juo didesnį plotą plė
šia, juo daugiau kančių, aša
rų ir kraujo. Juo toliau jie 
eina, juo sunkiau bus juos 
išvyti, juo daugiau reikės 
tam laiko, pajiegų. Juo dau
giau jie grobia, juo daugiau 
bus ardos, juo vėliau mes 
stosim revoliucijos kovon už 
savo, darbininkų- reikalus, 
juo sunkesnė bus ta kova.

Kuogreičiausia mes turim 
sustabdyt plėšikus, kurie 
vargina, trempia musų kra
štą. Kuogreičiausia mes tu
rim juos atmušti. Ir taip 
jau visas mėnuo jie puola 
mus, kas kart vis giliau lauž
damies, Lietuvon.

Mes perdaug lėtai ruošia
mės kovon. Mes perdaug ne- 
bolus, laukdami, jog be mu
sų gaus galą įsivarę ponai, 
jog bus atmušti.

Bet atmušti ir pergalėti 
juos — nelengva. Pergalė 
dykai neateina. Ją reikia 
pasiekti. Tiksliu žygiu, pla
ningu darbu ir atsidavimu 
ją reik iškovoti. Kaip kiek
vienoj vietoj atlikti tai, pa
siruošti prie to, tesprendžia 
patys draugai. Teneužmirš- 
tie tiktai vieno: be kovos nė
ra pergalės.

Greičiau darbininkai, be
žemiai, mažažemiai — visi 
tie, kuriems pirmon eilėn 
gresia naujas, bet jau sveti
mos buržuazijos jungas, 
greičiau teduodie atspirtį 
lenkti ir musų ponams-feo- 
dalams, kurie puldami mus 
nusipirko Ententos malonę. 
Visas pajiegas tenai! Mes 
turim ne tiktai atmušti juos, 
bet ir padaryti tai kuogrei
čiausia. Skubumo, griežtu
mo — štai ko reikia dabar.

Tceinie greičiau į frontą, 
kas gali. ^Tvirčiau tęstojie 
jis ten prieš lenkų ponus, be
siveržiančius musų kraštan.

0 tas ,kur netikęs, kur tu
ri čia pasilikti, teginie ir 
saugai darbininkų reikalus 

ir padedie ruošti frontui per- 
galę. Juo geriau čia busim 
pasiruošę, juo lengviau at- 
remsim plėšikus.

Lenkai, musų ponų-feoda- 
lų vedami veržiasi Vievin. 
Tai nenugązdins musų. Mes 
atsakysim jiems ginklu fron
te ir darbu čia.

Darbininkai, bežemiai ir 
mažažemiai! Neužmirškit: 
ir čia ir ten jūsų vieta pir- 
mosę eilėse!

[“Socialdemokratas”]
L ~r ........j

Komp. St. Šimkus ir A.
Sodeika įstoję Lietu

vos kariuomenėn, k

B. F. Kubilius, Kingston, Pa., 
rašo mums gavęs nuo žinomo 
amerikiečiams dainininko A. 
Sodeikos laišką iŠ Lietuvos 
(rašytą spalio 23 d.), kuriame 
Sodeika praneša:

“Aš galutinai apsistojau Lie
tuvoj. Kaip žinote, buvau besi
rengiąs išvažiuoti kartu su 
Kipru Petrausku Italijon gas
troliuoti, bet dabar mudu, ir 
Stasys Šimkus, esame jau Lie
tuvos kariuomenėj. Stojome 
kariuomenėn, nes Lietuvai da
bar reikia smarkiai rgumtis su 
užpuolikais lenkais.”

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas
VOKIETIJA.

Pacifistai organizuojasi. . 
[Ii Federuotosios Presos]

Berlina^ spalių 12 (paštu). 
— Sąryšy} su nesenai įvykusiu 
Vokietijos pacifistų (taikos ša
lininkų) kongresu Brunswic- 
ke, įvyko ir studentų konven
cija, kurioj dalyvavo studentai 
iš visų Vokietijos dalių. Joje 
tapo suorganizuota Vokietijos 
Pacifistų Studentų Lyga. Ly
ga jau turi grupes keliuose 
Vokietijos universitetuose ir 
rengiasi prie didelės kampani
jos.

Suėmė komunistą.
Christiania, spalių 13 (paš

tu). — Iš Bergen pranešama 
apie areštavimą ten, prašant 
Vokietijos konsului, Vokietijos 
komunisto Keydc. Jis buvo 
vienas iš tų komunistų, kurie 
pereitą balandį užgriebė Ham- 

verte kaipitoną plaukti į Mur
manską, sovietų Rusijoj, kur 
Vokietijos komunistai pasiūlė 
laivą sovietų valdžiai.,

ČECHO-SLOVAKIJA.
Patįs pasirūpina sau butus.

[Iš Federuoto.sios Presos]

Berlinas, spalių 18 (paštu). 
—Pragos miesto butų biurui ne 
sutinkant panaudoti savo au
toritetą sumažinimui butų tru
kumo, priverčiant turtinguo
sius gyventojus užleisti savo 
tuščius kambarius, darbinin
kai suorganizavo savo komite
tus, kurie pasiėmė viską į savo 
rankas, sako gautoji Frciheit 
žinia.

Darbininkų komitetas aplan
kė ir surašė namus kelių šimtų 
buržuazų ir jam pasisekė su
rasti prieglaudą keliems šim
tam benamių darbininkų šeimi- 
nų.

BULGARIJA.
Ir Bulgarijos Socialistų partija 

skjlo.
[Iš Federuotosios Presos]

Berlinas, spalių 20 (paštu). 
Sofijos laikraščiai praneša apie 
skįlimą Bulgarijos Socialistų 
partijos, iš priežasties partijos 
atstovų 106 balsais prieš 28 nu
tarimo nepriimti įstojimo są
lygų į Tretįjį Internacionalą. 
Tada mažuma, vadovaujama 
partijos sekretoriaus Ženko 
Krcstov, apleido partiją ir. pri
sidėjo prie Komunistų partijos.

Bulgarijos Socialistų partija 
pralaimėjo visuotinuose rinki
muose pereitą kovo mėn. ir ne
teko 30 vietų sobranijoj. Ji ga
vo tilt K5.OOO Imlsų. Socialistai 
soibranijoj dabar turi tik 9 at- 
stovus, o komunistai partija 60.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Pertrauke tarybas su rubsiu- 

viais.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Po šešių sa
vaičių tarybų, rubsiuvių unijos 
Amalgamatcd Clotliing Wor- 
kers atstovai griežtai atmetė 
fabrikantų 7 reikalavimus, ku
rių tarpe buvo įvedimas dar
bo nuo štukų ir individualių 
rekordų produktu j os.

Ar pertraukimas tarybų reikš 
fabrikantų paskelbimą lokau
to, nebus žinoma iki fabrikan
tų susirinkimo.

Unijos prezidentas Sidney 
Hillman, pasakė, kad padėtis 
yra rusti, bet kad unija neno
rėjo pertraukti tarybų ir kad 
ji visomis pastangomis stos 
prieš fabrikantų bandymus pa
bloginti darbo sąlygas ir atimti 
iš darbininkų visą tai, ką jie il
goje ir sunkioje kovoje yra lai
mėję.

Matydami

Darbininkai su Federuotaja 
Presą.

[Iš Federuotosios Presos]

New York.
dviejų valdžių ataką ant darbi
ninkų Federuotosios Presos už 
skleidimą teisingų žinių, tuks
iančiai darbininkų, susirinkę 
Cooper Union svetainėje, už
protestavo prieš deportavimą 
Federuotosiius Presos redakto
riaus E. J. Costello iš Anglijos 
ir prašalinimą iš valstybės de
partamento konferencijų jos 
Washingtono korespondentų 
Paul Ilanna ir Laurence T<xld.

Susirinkusieji buvo sujudin
ti kada Costello ir Ilanna per
statė faktus savo dalykuose ir 
visi pašoko, kada Frank P. 
Walsh pareiškė, kad “visas pa
saulis yra vienu dideliu kalė
jimu, o Anglija laiko raktą”.

Trįs rezoliucijos tapo priim
tos. Viena reikalauja ištirti 
Costello deportavimą, antra 
protestuoja prieš pašalinimą 
Federuotosios Presos korespon 
<lentų ir sekretoriaus Col- 
by presos konferenci
jų ir trečia reikalauja, kad jus
ticijos departamentas ištirtų 
užpuolimą ant Presos rašti
nės Cbicagoje.

Susirinkime kalbėjo ir dau
gelis kitų kalbėtojų. Dr. Mag
nus pareiškė, kad “pirmas kon
fliktas, į kurį Federuotoji Pre
są liko įtraukta, yra dėlei už- 
rubežinių reikalų. Vienu iš 
Federuotosios presos siekinių 
yra sunakinti tą pūslę, kad tik 
dideli žinovai gali žinoti apie 
užrubežinių reikalų salptybcs. 
Jos misija yra iškelti aikštėn 
užrubežinius reikalus, kad ir 
paprastieji žmonės galėtų juos 
pamatyti ir suprasti”.

Costello praneša, kad delei 
jo apsilankymo, Federuotosios 
Presos idėja sparčiai plečiasi 
šiaurinėje Europoje ir kad ga
lima tikėtis sekamą birželį su
siorganizuojant pirmą interna
cionalinę laikraščių asociaciją. 
Ypač Anglijos, Vokietijos ir 
Belgijos darbininkai rūpinasi 
kuostipriausią darbininkų pre
są įkurti.

Paul Ilanna gi pareiškė, kad 
“jeigu Federuotoji Presą mir
tų ryto ir jus sutvertu mot ki
tą darbininkų presą, skleidimui 
tiesos tarp darbininkų, jus ras
tumėt tas pačias klintis jūsų 
kelyje. Pasipriešinimas, kokį 
sutinka Federuotoji Presą nuo 
bendro priešo parodys pasise
kimą, kokį ji atsiekia”.

't

AUSTRALIJA.
Steigs kooperatyvinė 

audinyčią.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. — Federatyvės audi- 
nyčių darbininkų unija nutarė 
įkurti audinyčią kooperatyvi- 
niais pamatais. Tuo tikslu imi 
ja mano paimti vieną didelį 
nenaudojamą kalėjimą, pri
klausantį New South Walcs 
darbininkų valdžiai ir paversti 
jį į didelę dirbjAivę ir austi vil
nonus, pirmia/isia dėl valdžios 
valdininkų, geležinkeliečių, po
licijos, o paskiau ir dėl publi
kos.

Kompanija turės $1,000,000 
kapitalų, kurios puse Šerų bus 
atiduota darbininkų valdžiai už 
vietą, o kitą pusę paims uni
jos nariai. Valdžia sutiko su 
tomis sąlygomis.

Aus-
Są jungą,

Teatru darbininkai vienijasi.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. —• Atstovai visų te
atrų darbininkų Australijoj nu 
tarė įkurti vieną uniją, 
t rali jos Teatralinę 
prie kurios priklausytų ne tik 
aktoriai, bet ir visi darbinin
kai, kurie dirba teatruose, ar 
krutumuose paveiksluose. Vė
liau manoma patraukti į tą 
sąjungą ir Naujosios Zelandi
jos darbininkus. Sąjunga re
mia įkūrimą nacionalinio te
atro, kurį vestų pati valdžia ir 
nutarė raginti valdžią tai pa
daryti.

Švietimas — Kultūra.
ŠIAULIAI.

Spalių mėn. 1 dieną gimna
zijos buto prasidėjo, koperaci- 
jos, savivaldybės ir sąskaitybos 

yra prašy-

kursuose pamokos. Į kursus 
įsirašė 221 asmuo, kurių 138 
vyrai ir 67 moterys, kvotimus 
išlaikė 85 vyrai ir 67 moterys, 
tokiu bildu, kursus lanko 152 
kursistai. Kursai sutraukė 
klausytojų, galima pasakyti, iš 
visos Lietuvos
mų net iš Kibartų, Lazdijų 
(Suv.) Iš vipo priimtų į kur
sus skaičiaus tiktai 39 vietos* 
gyventojai, kiti — kaimiečiai, r 
daugiausia Šiaulių, Pasvalio, 

Mažeikių ir Telšių apskrities. 
Kursus lanko 18 savivaldybių 
ir koperacijų darbuotojų (vir- 

dybų nariai, raštininkai). Am
žius—-90% visų kursistų nuo 
18 iki 30 metų. Lietuvių kal
bai, aritmetikai ir sąskaitybai 
praktikos darfiams visi kursis
tai paskirti į 3 grupes. Kur
suose dalyvauja 19 mokytojų. 
Pirmi kursų įspūdžiai geri, at
važiavę pasimokyti, matyti, 
rinitai imasi darbo. Nėra abe
jojimų, kad ir kursų mokyto
jai pasistengs duoti kursistams 
visa, kas tik galima per trum
pą 3 mėnesių laiką.
1,1.!-1-~ - -- ... —.T1"*"

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalas, kaip krimtnaUikaose< 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokias dokumentas irpop terasi

Namų Ofisas!
8828 I. Halsted SL

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

5.

Mieato OfUaTl 
827 H. Burbom lt 

1111-11 UnltyBldf.
Tel. Central^4411 

■MBnaMHv

A. Petratia S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Burean 

Siunčia Pinigas. Parduoda 
Laivakortes. 

NOTARU UBAS

809 West 35th St, Chicago, III. 
Kampas Halsted St.

Telephone Bonlevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washingtoa St. 
Marshalt Field Annei 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos i nuo 10 iki 12 ryte,

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201B 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 ild 8 vai. vaka
re. Nedaliomis parai sutarimo. 
8261 So. Halsted St J Chicago, III.

Z

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas
8259 S. Halsted Str.

Te}.: Boulevand 9244
z

HJ, Jurgelionis 
, ADVOKATAS

Duoda teisių patarimus ir daro bei peržiūri viso
kius dokumentus ir popieras. 

Vakarais nuo 7 iki 9 vai.
Naujienų Ofise 

1739 South Halsted Street, 
Chicago, III.

\l 11.1 ) \
3110 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Sccnon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
•> Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

JEFFREY 
AKINIS PATARNAVIMAS 

Taupus patarnavimas, ypatin
giems žmonėms.

SUSTABDYK
UTAUPJS PUSĘ

Galvos skaudėjimą ir akių 
varginimą.

REGĖJIMO UŽTIKRINANČIAI, 
įspūdingas akinių išpardavimas 

/Skirtingų rųšių — lukštinių 
ar paauksuotų — su ar be 
rėmų — žemoms akims ar- 

z ba paprastoms 
f $2.50 
( Egzaminavimą priskaitant 
SPidelI, apvalaini lensai

Receptai ir bifokalimai 
30% mažiau negu reguliarė kaina 

Mes teisingai pritaikysipie 
“Pamėgink pas mus ir pamatysi” 

Atdara vakarais ir nedėliotais

Tel. Harrison 2161 
204 South State Gatve 

2-ros durys nuo Adams gatvės 
Žemutinis floras. 

Krasos užsakymus išpildoma.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUTIS ADVOKATAI 
29 SO. LA SALLE STRIKE 

CHICAGO, ILK 
Telephone Central 3684 

Valandos! 9 ryto ild S vakare, 
Subatomis: 9 Iki 1 po platų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiauoju Abstraktas 

perkąst
arba parduodant narna, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legali!* 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 

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

Vilium Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St, Cor. heavitt 

Tel. Canal 2652.

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS*
Ofisas vidurmisstyj i 

ASSOCIATipN BLD®, 
19 So. La Šalie St. 

Valandom 9 ryto iki 6 po pietų.
P.anediliais iki 8 vakare.
N e diliomis ofisas uždarytas.

VfflURIN

H* AKIŲ
" šlakstymui

iiuo Saulės, vėjo, dulkių ir pelenų 
Rekomenduota ir pardavojama viso

se vaistinėse ir pas Optikus.
Reikalauk veltui knygelės apie akis. 

MURINĘ CO., Chicago.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $186, 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
tyti, kad apkainavua 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambarį.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St, Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ



“PaneilėKs, Lapkritis 1B cL, ’20

Laisvos Spaudos
Protesto Mitingas

Rengiamas Federuotos Presos
Bus Mašinistų Salėje (Machinist Hali), 113 So. Ashland Blvd., 

Panedėlyj, Lapkričio 15, pradžia 8:15 valandą vakare
Kalbės tiką deportuotas iš Anglijos Federuotos Presos prezidentas

E. J. COSTELLO
Taipgi daugelis kitų kalbėtojų tarp jų

G. P. FRAINCKEL, Mašinistų Unijos biznio agentas, < •
. JOHN FITZPATRICK, ir kiti.

Pirmininku bus ROBERT M. BUCK, Federuotas Presos pildomo
jo komiteto pirmininkas.

Lietuviai darbininkai būtinai ateikite į šį protesto mįtingą.
i . - ---------------------------- ■ —
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Gerbiami N. Radavičius ir P. Tiškinas iš 
Rytinių Valstijų 

Pirmą Sykį Chicagoje
— Laikys —

SVARBIAS PRAKALBAS
Lietuvos reikalais.

Panedėlyj, Lapkričio 15 d., 1920 m. 
šv. Antano Parap. Svetainėje 

Cirero, III.

Utarninke, Lapkričio 16 d., 1920 m. 
šv. Jurgio Parap. svetainėje, 
32ro Place ir Aubum Avė.

I DIDELĖS PRAKALBOS
Rengia

GARFIELD PARKO LIETUVIAI 
Lietuvos reikalais

Atsibus Utarninke, 16 d. Lapkr. (Nov.), 1920
Liberty Club House, 3420 Roosevelt Koad

Pradža 8 vai. vakare. Iian«a d>'kai-
Kalbės Kun. Vaičiūnas, buvęs atstovas Washingtone, nuo Chica- 

gos lietuvių. *
Kas gyvas, visi ateikite į šias prakalbas. Momentas begalo svarbus 

Kviečia KOMITETAS.

GUNARO LINE
KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS

Laivas Caronia 20,000 tonų, Lapkr. 27, 2-ros klesos Į 
kaina — $180.00 pridedant $5 karės taksų.

Laivas Saxonia, 14,300 tonų, Gruodžio 9. Kabi
nete kaina $180.00 pridedant $5 karės taksų. 3-ia kle- 
sa $125.00. t.

DETROIT, MIC H.
Drg. P. Grigaičio prakalbos.

Uipkr. 7 d. LSS. 116 kp. su
rengė I. A. S. salėj prakalbas. 
Kalbėjo drg. P. Grigaitis, Nau
jienų redaktorius. Prakalbos 
buvo pavyzdiilgos visais atžvil
giais. Iš ryto diena buvo neg
raži: linojo, ir manėm, kad 
oras sulaikys žmones namie. 
Bet ne. Kurie norėjo kur iš
važiuoti, tapo lietaus iš ryto 
namie sulaikyti, o prakalbų 
laikui prisiartinus flangus nuš
vito ir žmonės būriais cine 
rinktis į svetainę; ir nors įžan
ga buvo mokama, bet žmonės 
nepaisė: kuriam tik aplinkybės 
leido, tai buvo prakalboje. 

! Antras dalykas, — kada praei
tą žiemą drg. Grigaitis čion 
kalbėjo, tai “komunistai” riau
mojo kaip kokie laukiniai 
žvėrys; tečiaus šį kartą ir jie 
parodė didesnio subrendimo, 
— užsilaikė ramiai, išskyrus 
apie porą, kurie dar nenustigo 
(vienas jų man žinomas nei 
skaityt nemoka, tad iš jo ge- 
resnia nėra ko nei reikalauti.)

Grigaitis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirma kalbėjo tema: 
“Lietuvos darbininkų kova už 
laisvę.” čia kalbėtojas nurodi
nėjo, kaip Lietuvos darbinin
kai turi ginti savo šalį 
lenkų grobikų, ir kartu 
kfus reikalavimus jie turi 
tyti Lietuvos valdžiai (tų 
kalavimų čia neminėsiu; 
tilpo priimtoje rezoliucijoje 
Lietuvos klausime).* Trumpai 
pasakius, kalbėtojas ragino 
ginti šalį nuo lenkų ir jų talki- 

pasimojimo 
ir kartu iš- 
valdžios to

li urie yra 
butini Lietuvos darbo žmo
nėms.

pavergti Lietuvę, 
reikalauti sau nuo

Mildos Teatro Bendrovės
Pranešimas Dalininkams

Metinis susirinkimas Mildos Teatro Bendroves įvyks Sausio 16, 1921, Mildos Teatro Svetainėj, ant 
UI trečių lubų. Tame susirinkime bus išduotas Raportas; išrinkta nauja valdyba ir išmokėta dividendai.

1) Susirinkimas bus sušauktas laiškais. Todėl, visi dalininkai, kurie nuo prisirašymo prie Mildos 
=== Teatro bendroves persikėlę į kitą vietą, n savo naujo antrašo dar nepridave sekretoriui, — privalo tai pa- 
=== daryti ne vėliau, kaip iki 15 dienai gruodžio mėnesio, 1920 metų.

2) Visi dalininkai, kurie iki šiam laikui neatsiėmė savo Šerų, privalo tai padaryt iki 15 dienai gruo- 
sĮ džio, 1920, nes kas nebus atsiėmęs Šerus, negalės susirinkime dalyvauti, ir negaus dividendų.

3) Kas yra pirkęs šėpjs, turi juos permainyti ant savo vardo iki 15 dienai gruodžio, kad butų ži- 
įjg noma ant kieno'vardo išrašyti čekį už dividendus.

4) Nuo 20 gruodžio, 1920, iki 17 susio 1921 metų, knygos permainymo šėrų nuo vieno žmogaus 
vardo ant kito, bus uždarytos, kad nebūtų jokios klaidos su dividendų išmokėjimu.

5) Visi dalininkai privalo lankyti MILDOS TEATRĄ nuo šio laiko iki metiniam susirinkimui, kad 
is žinotų kokios permainos bus reikalingos ant toliau įvest. Kas savo biznį nemato, tas sau yra kaltas.

MILDOS TEATRAS nuo pereitos vasaros yra puikiai atnaujintas, ir stato labai puikius aktus ir 
krutamuosius paveikslus. Valdyba deda visas savo pastangas, kad šitas pirmas didelis lietuvių teatras 
pralenktų visus kitus teatrus Chicagoj. Todėl visi privalo jį lankyti, nes kito tokio puikaus teatro lie- 

Ei tuviai visame pasaulyje neturi.
VISI DALININKAI MALONĖSITE PRISITAIKINTI PRIE VISŲ VIRŠUI PADUOTŲ PARAGI- 

g NIMŲ, KAD PAS MUS BUTŲ PILNA TVARKA!
Su visais reikalais kreipkitės pas sekretorių, kasdiena nuo 5 iki 7:30 vai. vakaro, sekančiu antrašu:

J. J. HERTMANOWICZ,
3133 Emerald Avė., Chicago, III.

■iiiii'iiiiiiniiiiiiirii.iiiiii’rittiiiHMijiiiiiiiiHi.iiiiiiiinihiiiiiin'iiiiiiiirM.iiii.LiijiiiihiJi'iiiiiiiiiiiiiiiiriiuiiiihHiiiiiiiiiui.iiiiiiiiiiiiiihiiiiiiihiiiiiiiir

Dr. A. R, Blumenthal

imas yra

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

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

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

Akis
SPECIALISTAS

"* ■ -......

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drezel 2880

nuo 
ko- 
sta- 
rei- 
jie

NAUJIENA nedegąs, nesudaužomas elektros laikrodis, 
Bankas, saugus pinigams ir

Saugus pinigams bankas ir 
budelninkas laikrodis išvien; ši
sai yra vienas iš didžiausių ir 
naudingiausių išradimų. šalip 
laikymo teisingai laiko, atsako 
siekiniui taupymo pinigų skry
nelės; tai yra nedegąs, nes yra 
padaryta vien iš plieno, gražiai 
apnikeliuotas it turi skyrių pi
nigams ir kitiems daiktams su
sidėti. Tai yra stebuklingiausias 
parankamas, naktyj, paprasti 
paspaudžiant guzikėlį ir laikrodį 
apšviečia elektros lempa, sutau
po laiką jieškojime degtukų, 
kad pamatyt, kuri valanda nak
ties laike. Taip gi turi garsų
balsą, kuris tikrai išbudins sunkiausiai miegant; šis skambutis galima pa- 
nudot namiej arba ofise pašaukime reikalingos ypatos. Tai yra veikiąmą 
elektros baterija, kurios užteks mėnesiams, o vėliau gali būt atnaujinta tik 
už 50c. kiekvienoje krautuvėje.

Saugok akių regėjimąEXTRA!
budelninkas laikrodis, viskas išvien.

Didžiausi laivai
TIESIAI Į HAMBURGĄ

3-ia klesa kaina į Eidkunus per Hamburgą $130.40 
pridedant $5 karės taksų.

Yra agentas JuAi mieste arba netoliesia.

;$• 
•t

$5.00$5.00
Nauja drapana už penkis dolerius

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

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

Augščiausi paliudyjimai. Užsiganėdinimas gvarantuotas.
Reikalauk mierų blankos arba matyk ypatiškai MNĮ. Cornelia. 

Krasa užsakymai, atliekama gana greitai.
MME. CORNELIA

4701 Sheridan Road, Tel. Sunnyside 6449.

Kada kalbėtojas tatai aiški
no, žmonės parodė didelio pri
tarimo, nes mat kaip mes ne
manytume apie Lietuvą, bet 
jeigu ten bus iškovota geresnes 
sąlygos darbo žmonėms, tai 
daugelis musų tik kulnis pa
rodytume šiai šaliai.

Antru atveju drg. P. Grigai
tis kalbėjo apie socializmo įvy- 
kinimą. Nurodė, kad socializ
mas negalima įvykinti vien ge
rais norais, bet reikia, kad 
industrija, tas -vyriausias fak
torius, įsivystytų iki tam tik
ro laipsnio. Nes revoliucija, 
tai ne “Ham and eggs,” — ne
iškepsi; jos nepadaorma pagal 
užsakymą. Revoliuciją sukuria 
tam tikros 
politinės ir 
priartinus 
darbininkai
supratus tas sąlygas, kurios 
revoliuciją gimdo.

Vardan LSS. 116 kp. tariu 
didelį ačiū drg. P. Grigaičiui, 
kuris antru kartu jau mums 
patarnavo be jokio atlyginimo. 
Taip-pat ir visiems atsilankiu
siems tariu nuoširdžiai ačiū 
už ramų užsilaikymą. Nors to 
ir pats žmoniškumas reikalau-

—LSS. 116 kp. Koresp.

VARIETY

1016 Milwaukee Avė.

Laikrodis gražiai nikeliuotas, 12Va colių 
pločio ir 19 colių augščio labai tvirtas ir 
gražiai padaryts, tai pagrąžinimas kiekvie
no namo. Nurodymai yra išsiunčima su 
kiekvienu laikrodžiu. šisai laikrodis yra 
vertas $25.00, bet per aprubežluotą laiką 
parduosime visai už žemą kainą už $11.95.

Veltui: Kas iškirpęs šį pagarsinimą ir 
prisius jį tuojau su užsakymu, aplaikys Vi
siškai. Veltui šį iliustruotą, gražiausią ni
kelinį laikrodėlį kapo Kalėdų dovaną, šie 
laikrodėliai atvežti ypatingai iš Vokietijos 
labai tvirti, užlaiko teisingai lailcą ir gali 
būt panaudotas vietoje gana brangaus lai
krodėlio. Skubėkit pasiųsti užsakymą tuo
jau, nes šis pasiųlymas yra tik per trum
pą laiką.

Nesiųsk iš kalno pinigų. Pasiųsk šį pa
garsinimą su $1.00, kuris tik padengs sudė
jimo ir persiuntimo lėšas ir sumą $11.95 
užmokėsi priėmęs šį laikrodėlį savo namuo
se su laikrodėliu, kurį išsiunčiame veltui 
kaipo Kalėdinę dovana. Rašyk šiandien: 

SALES COMPANY, 
Dep. 626 D.,

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

DR. M. HERZMAN
18 RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 102* W.
18th St., netoli Fisk St

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 867

Naktimis Drezei 
960 - Drover 4186 

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

vyrų, moterų ir vaikų.

elektros

Tclephonaii

Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
gyvenimo sąlygos, 
ekonominės. Kad 
soeialę. revoliuciją, 
turi šviestis, kad

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

SO. OMAHA,NEB. 
Krikštynos ir auka Liet. 

Socialdemokratas.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir dudsime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenimo ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies 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 apsųnokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiamo C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedėldieniais nuo

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

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

Iš So. Omahos jau nekartą 
suteikė aukų Lietuivos darbo 
žmonių reikalams, — jų kovai 
už geresnę ateitį. Mat čia yra 
keletas draugų, kurie tam rei
kalui uoliai darbuojasi. Lap-

vai. vak.

ELEKTRA
Aviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmatini Lietavią Elektoa Korporacija Amerikoje

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

1»1» W. 47th St TeL Boulevard 18»2. Chloro, III

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spečialumss: Moterų ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. \ CHICAGO.

vo krikštynos, kur susirinkęs 
draugų būrelis, besivaišindami 
ir besišnekučiuodami, nutarė 
sudėti auką Lietuvos Socialde
mokratų Rėminio Fondan. Au-

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9666.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

Ofisą valandos nuo 2 vai. po piet Iki 8
1553 W. 47th St

Kampan Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Pranešimas
AKUŠERKA
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

■ Telephone Yards 1532

; DR. J. KULIS E
■ LIETUVIS ■
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■

i Gydo visokias ligas moterų, vai- 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 2 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

II 3259 So. Halsted St., Chicago. H■ ■■■■■■■RIIIIN INU ■■!■■■■■

liunas ir A. A. Zolpis po $5; O. 
Zolpienė ir J. J. Strazdas po 
$1; B. Mileris, J. šūkis, J. Pu- 
džiunas ir K. Gušakienė po 
50c.; B. Biliūnas, J. Lukošius ir 
T. Balkis įx) 25 c. Viso labo su
rinkta $14.75. — Aukų rinkė
jas.

[$14.75 gavome ir persiun- 
tėm Liet. Soc. Deni. Rėmimo

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18th St

Phono Canal 257

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
224J1 W 22nd & So. Leavitt Sta 

CHICAGO.
Valandos! 9:80 ryto iki 12 dieną.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewicz 
AKU8ERKA 
Baigusi Aku- 
lerij°s kolegi- 

m ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms. 
St., Chicago, III.

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

3149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS;

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

po piet.
Telephone Yards 687

«* L? į-1

W i 4 "

3113 S. Halsted _
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai ▼.

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

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

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

/""■ 111
Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kųtik sugrįžo iš Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

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

DR. S..BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 Dd 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 6082

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

DR. YUŠKA
1900 S. Halsted St.

Td. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466

Dr. J. Lebovitz
Physician & Surgeon 

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

Tel.: Yards 344
Post Graduato Hospital 
24 ir Deatbom gatvės 

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tel.: Victory 3520 J

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 lyto.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

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

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

i iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte 
Re*. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

Tel. Boulevard £160

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, IU.

Tel. Pullman 342
DR. i. E. MAKARAS 

Lietsvys Gydytojas ir Chirarga* 
10M0 Michigan Avė., Roaelande, 

▼ai. 10 iki 12, 9 iki 4 ir 6:31

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgu 

1687 W. 11 at kampjfarshfiald av. 
Valandas i iki 9 ryte, nuo 8 U
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Bridgeporto naujienėlės.

Pereitą ketvergę “Naujieną” 
išnešiotojas P. Pikturna, atli
kęs savo darbą, važiavo aplan
kyti moterį, kuri po operacijos 
guli ligonbutyje. Tai buvo 
apie 3 v. po piet. Jam važiuo
jant gatvekariu tūlas “sportas” 
sumanęs iš jo pasipelnyti, ir 
Įkišę ranką į Petro kišenių. 
Petras tečiaus tuojaus pajuto 
ir nutvėrė vagilį už rankos. Kj- 
lo imtinės. Vagilius iššoko iš 
gatvekario, Petras paskui jį, 
vagilius vėl puolė prie gatveka
rio, bet Petras taip tvirtai jį 
sučiupo, kad ir vagilio overko- 
tas truko. Tuo laiku pribuvo 
ir policija, kuri vagilių pasi
ėmė savo globon.

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos
Kalbės

KUN. M. X. MOCKUS
1 Temoje:

“Popiežius, Lietuva ir Dangus”.

ūtam,. 16 Lapkr. (Nov.), 1920.
Mildos svet., 3138 S. Halsted st.

Pradžia 7:30
Nepamirškit pribūti į šitas 

prakalbas, nes išgirsit daug ko 
naujo ir žingeidaus. Inžanga 25c.

Kviečia 1 kp. L. L. F.

I ■ ■ ■ ■ n 35 ■ B B I? ■ F ■ M K K4 n
T. Pullman 5432

AKUŠERE
A. SHUSHO

Turiu patyrinią 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos.
10929 S. State Str. 
r Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus žino
ti, kad Bridgeport Garage, 
naujose rankose, atlieka vi
sokius automobilių PATAI
SYMUS, o taipgi parduoda 
automobilių dalis, tairus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicag<>
Telephone Pr ver 9693 

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

- ............................................

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintas kainų numušimas nuo 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50.

$35,000 vertės stako, vyriškų ir ' 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios ■ 
ir gražiausios mados visokios mieros 
ir spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — , 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50

Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5.00 

ir augščiau ,
Taipgi mes tui-ime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
'Augščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Ant rytojas buvo tardymas 
ir iš Petro kalbos matyt, kac 
vagilius liko apkaltintas. Bet 
nors buvo teismas, bet Petro 
$22. kuriuos buvo vagilius pa
sigriebęs ir Petras nespėjo at
imti, vis dar tebeguli teisme. 
Vagilius 'buvo gražiai apsirė
dęs, šilkiniais marškiniais, tik
ras sportas.

Subatoje automobilius per
važiavo Joną Klaubą, 13 metų. 
Išnarinti kojų kaulai.. Sužeis
tąjį nugabenta ligonbutin; ma
noma, kad pilnai pasveiks.

Nedėlioję Jaunų Lietuviu 
Tautiškas Kliubas laikė susi
rinkimą Mildos svetainėj. Sa
koma. kad susirinkime buvo 
nemažai kivirčų. Mat tas kliu
bas seniau buvo progresyvus ir 
jame dalyvavo nemažai socia
listų. Tada kliubas visad pir
mutinis paremdavo kiekvieną 
darbininkams naudingą darbą. 
Tada kliube viešpatavo pilniau
sias sutikimas ir visi vOikū iš
vien.

Bet vėliau i tą kliubą susi
kraustė. buvusieji žmonės su vi 
su savo bagažu ir tuojaus pra
dėjo praktikuoti savo princi
pą, kad viską, kas yra pabuda- 
vota, reikia sugriauti. Prasi
dėjo kliube kivirčai ir nesuti
kimai.

štai kar ir pereitą susirinki
mą vienas narių davė įnešimą, 
kad paaukoti $5 Lietuvos rei
kalams. Remti gi lenkų dras
komą Lietuvą buvusiųjų žmo
nių fra i n ūkų — žvilgsniu
vrn didžiausiu grieku, nes jie 
tiek dirbo ir prakaitavo kol su
galvojo juodašimtiškus lapelius 
prieš buvusią demonstraciją, 
kad tik kaip nors pasitarnavus 
lenkų imperialistams. Dabar 
gi ineša tokia “milžiniška” su- 
mą kaip $5 (kliubas turi tur
to apie $ 1,000) paskirti Lietu
vai, prieš kurią jie tiek daug 
dirbo. Fra i n ūkai piestu stojo 
prieš Įnešimą, nes jo priėmi
mas reikštų atmetimą viso jų 
triūso parėmimui grobikų Žu- 
likovskiu. Bet nors ir smalkiai 
laikėsi fraimrkai, tečiaus susi
rinkusieji didele didžiuma bal
sų priėmė Įnešimą. Rašančiam 
šiuos žodžius neapeina ar gerai 
padarė kliubiečiai priimdami 
aą įnešimą, ar ne, bet tas ardy
mas vienybės ir susitikimo tarp 
narių lemia Kliubui liūdną 
ateitį. Kliubiečiai turėtų ap
sižiūrėti kol dar yra laikas.

Panedėlį du jauni plėšikai, 
apie 18 m. amžiaus, apie 11 
vai. ryto buvo užpuolę sali imą 
prie 28 ir Lowe avė. gatvių. 
Jie pasigriebė $50 ir išbėgo, te
einąs saliuninkas pradėjo juos 
vyties ir su pagelba policijos 
abu plėšiku pagavo.

—Gvaizdikas.

T0WN OF LAKE.

Lapkričio 5 d. J. J. Elias 
svet. Town of Lake lietuvių 
liko išrinktas Lietuvos Gynimo 
Komitetas. Valdybėm išrinkti 
sekantįs: J. Viskontas, pirm., 
Jos. J. Elias, iždin. ir A. J. Par
ka uskas, rašt.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roselnnd 

Valandos: 9 iki 9 vakaro

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telephone Yards 5834

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

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

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

Lietumis perkalbėtojas seredomis 
nuo

ivis perkalbėtojas seredoi
6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

vietų Nedėliomis.

Musų kolonijos lietuviai mo
ka bendrai veikti tėvynės la
bui ir paskutiniųjų eilėse ne
nori būti, kaip L. L. Bonų 
pardavinėjime, taip ir aukų 
rinkime.

Tą patį vakarą Lietuvos Gy
nimui aukų surinkta $630.30, 
kurie, sulig nutarimu, liko pa
siųsti Lietuvos Misijai.

Puiki pradžia! Todėl visi 
tovvnleikiečiai darban! Lai mu
sų kolonija ir dabar būna pir
mųjų eilėse. Į

Iždininkas J. J. Elias, lapkri
čio 12 <1. gavo sekančią kvitą: 
“Šiuoni liudiju, kad nuo Ch-gos 
lietuvių priėmėm Lietuvos Gy
nimo Komitetui $63Q.30. Jonas 
Žilius, Lietuvos Misijos iždi
ninkas.’’ —K.

Rado kaltu papirkiką.

Albert I. Lauer, sekretorius. 
Briggs & Turivas Co., tapo 
rastas kaltu bandyme papirkti 
pajamų mokesčių kolektorių, 
kad jis priimtų neteisingus 
pranešimus apie kompanijos 
įplaukas ir pelną. Jis davęs 
kolektoriui $15,000, kuriuos ko
lektorius paskui atidavė dlst- 
rikto prokurorui. Teismas da
bar Lauerį rado kaltu ir jam 
gręsia bausmė iki trijų mėty 
kalėjimai! ir užsimokėti tris 
syk tiek pabaudos, kiek jis 
davė kyšių.

Lauer be to yra apkaltintas 
suklastavime pranešimo apie 
kompanijos įplaukas ir pelną.

Paskirsiu naują prohibicijos 
komisionieriu.

Eina gandų, kad advokatas 
Artbur Manning busiąs pas
pirtas Chicagos distrikto prohi
bicijos komisionieriu, vieton 
rezignavusio maj. Dalrymple. 
Dabar komisionieriaus parei
gas eina Dalrymple pagelbi- 
ninkas Jesse Brovm. .

Trįs žuvo nelaimėse su 
automobiliais.

Du žmonės užtroško pėtny- 
čioje nuo išleidžiamų automo- 
biliaus garų. Jie taisė automo
bilių uždarytame garažiuje ir 
paleido motorą, o sudegęs ga- 
solinas padaro labai nuodingas 
dujas.

Sena moteris tapo automo- 
biliaus užmušta prie 23 ir Mi
chigan gatvių.

Rado nušautą žmogų.

Sam Karpiejevvicz, kuris 
kartais esą vadinęsis Kolteis, 
gyvenęs prie 3733 S. Kedzie 
Avė. tapo nušautas automobi- 
liuje prie 36 ir Sacramento 
gatvių. Kaip pasakojama, va
kare pas jį atvažiavę du žmo
nės automobiliuje ir jį išsivežę. 
Neužilgo po to jis ir tapo nu
šautas. Du su juo buvę žmo
nės pabėgo, palikdami jį au
tomobiliuje.

Policija tvirtina, kad už
muštasis buvęs “bolševikas” 
ir kad todėl jis liko užmuštas 
vaiduose tarp “raudonųjų.”

Ilga kelionė su plėšikais.

William E. Kinsela, spaus
tu vn i nkas, grįžo į savo namus 
6517 Yale Avė., kada ant jo

AMERICAN!
Reliable

DentistS
Geriausias Darbas

3501 S. Halsted St, 
PRIEINAMA KAINA 
Vai.: 10 ryto iki 9 v. v.

Yards 344

HT KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

tarpe lapkr. 15 d. ir 
gruod. 15 d., tuomet ta- 
mistai bus numušta 20% 
už visą darbą.

užpuolė trįs ginkluoti plėšikai 
ir atėmė iš jo už $350 brang
akmeny ir $118 pinigais. Atė
mę visą tai, jie pakvietė jį “pa
sivaikščioti.” Tą savo pakvieti
mą jie parėmė revolveriais. Ir 
jie tiek jį vedžiojo, kad jis 
net sukrito ant gatves nuo 
nuovargio. Tada jie paliko jį 
ir nuėjo savo keliais. Jie iš
vedžiojo jį 4 valandas.

Rado žmogaus galvą.

Pelenų krūvoje užpakalyj 
dabar tuščios De Luxe kavinės, 
prie Harrison ir Wabash gat
vių, tapo rasta viduramžio 
žmogaus gaiva. Netoliese gu
lėjo suvinioti į kruviną popie- 
rą irgi kruvini čeverykai. Gal
va yra nežinomo žmogaus, 
apie 42 m. amžiaus. Daktarai 
mano, kad ją palaidota j pele
nus apie trejetą mėnesių atgal; 
pelenai gi neliesti nuo pareito 
pavasario.

Policija rūpinasi kaip nors 
išrišti tą. žmogžudystę, bet iki 
šiol nieko daugiau nesurasta, 
nors išj ieškota visą namą ir 
visas r u sis.

Teisėjas Landis baseball 
biznyje.

Federalinis teisėjas Landis 
jau daug biznių vedė. Tai jam 
tekdavo daryti kaipo globėjui 
nusibankruti jusiu firmų, Mat 
jis turėdavo spręsti apie bank- 
rutus ir išpainioti kur galima 
buvo.

Bet dabar sale visų tų biz
nių jis priėmė dar vieną biz
nį — būti pirmininku ant visų 
profesionalinių baseball lygų. 
Tą vietą jis laikys per 7 me
tus ir gaus $50t(MM) algos į me
tus, vieton dabar gaunamų 
$7,500. Bet jis kartu pasiliks 
ir teisėju, taip kad nuo dalba r 
jis pildys dvi vietas — teisėjo 
ir baseball vedėjo.

Apkaltino už neteisingą liu 
dljimą.

Grand jury pėtnyčioje apkal
tino 8 žmones už neteisinga 
liudijimą Frank Moscus, 1532 
S. 51 Ct., Joseph Kominski, 
John Bendenski ir Joseph 
Saunders, 1600 S. 52 Avė., vi
si iš Cicero, byloje. Jie visi 
buvo kaltinami išplėšime tavo- 
rinių vagonų. Bet Moscus įs
tengė prirodyti, kad tame lai
ke jis visai kur kitur buvo. 
Vėliau vienas iš liudytojų prisi
pažino, kad jis buvo papirktas 
ir kad jis neteisingai budi jo. 
Pasiremiant tuo ir visi kiti 
liudytojai byloje tapo irgi ap
kaltinti.

Prisipažino išeikvojęs $100,000.
Į _______

Vitanola Talking Machine 
Co., turinti $2,(MM),000 kapita-i 
lo, nesenai pateko į receive- 
rių rankas, nes ji negalėjo iš
mokėti savo skolų. Dabar vie
nas jos viršininkų atėjo pas 
receiverį ir prisipažino išeikvo
jęs $100,000 kompanijos pini
gų, kuriuos paskiau prakišę 
“erap” lošiant iš pinigų.

Kompanija turinti užtektinai 
turto, tik dabar nupuolus biz
niui, pasidarė sunku surinkti 
pinigų apyvartai, kad tuojaus 
galėjus atmokėti’ skolininkams. 
Jos turtas siekia virš $2,000,- 
000, o skolos apie $1,500,000.

7 žmonės sužeisti.

7 žmonės liko sužeisti, vie
nas galbūt mirtinai, susidūrus 
dviem automobiliam Evansto- 
ne, prie moterų kliubo.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo draugams, taip
gi lietuviams, kurie gyvena apielinkčj 
47-tos ir Halsted gatves. Atidariau 
lietuvišką barbemę. Malonėkite at
silankyti, kam eiti pas svetimą — ge
riau pas savo tautietį, o busit užga
nėdinti kožnas vienas.

WM. STUKUS,
4723 So. Halsted St., Chicago, III.

g.2*su.___ 'SS j.'-> ■■■

Pranešimai
' ***** ^r^***x****>z*^***^-^^******^'**»’«’**^i*<**^ .

West Side. — Lapkr. 17 d., Sere- 
doje, M. Mcldažio svet, 2244 W. 23 PI. 
kalbės K Jurgelionis ir J. Varkala.

Visur prakalbų pradžia 7:30 v. v. 
Inžanga dykai

Chicagos Lietuvių draug. Sav. Pa- 
Šelpos nariai kurie norite mokintis 
aritmetikos ir lietuvių kalbos malo
nėkite atsilankyti į Association House 
2150 North Avė., kamb. 3. Aritmeti
kos lekcijos yra nedėliomis 9 iki 11 
vai. ryte, lietuvių kalbos lekcijos — 
panedėliais nuo 7:30 iki 9:30 v. vak.

— X Shaikus.

Chicagos Lietuvių V^rų Choro loši
mo repeticija “Darbininko likimas” 
įvyks panedėlį, lapkr. 15 d. 8 v. vak. 
White Mark Square (Engipe Room) 
svet., ant 2 lubų, 29 ir Halsted gatv. 
Visi prisižadėję lošti malonėkit pribū
ti. — Rašt. A. Vaitas.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta

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

Town of Lake. Susirinkimas S. A. 
XL. ex-kareivių įvyks utaroinke, lapkr. 
16, 7:30 v. v. J. Ežerskio svetainėj 
4600 S. Paulina St. Visi nariai pri
valote atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

Lietuvių Darbininkų Tarybos cent- 
ralinis ir Chicagos komitetas, o taip 
pat ir visi kalbėtojai yra kviečiami 
susirinkti “Naujienų” Redakcijos kam
bariuose utarninke, lapkričio 16 d., 8 
vai. vakaro. 1

Town of Lake Organizacijoms. — 
Visų organizacijų dalyvavusių demon
stracijoj spalio 31 d., valdybos būti
nai privalo pribūti į susirinkimą, lap
kričio 15 d„ 8 vai. vak. J. J. Elias 
svet., 4600 S. Wood st. Taipgi abiejų 
Laisvės paskolos stočių ir Lietuvos 
Laisvės Gynimo Komitetai ir visi vi
suomenės veikėjai kviečiami lankytis. 
Yra labai svarbus reikalas. >•

Town of Lake Lietuvos Gynimo 
Komitetas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJIMAI

PAJIEŠKAU dukters Agės špelve- 
rikės arba Agės FukeliukŠs. Apie 9 
motai atgal gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsiliepti arba 
žinanti ją pranešti ant sekančio ant
rašo :

Paul Pukel,
847 W. 14th St.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našles bev vaikų, kad ir su vienu 
vaiku nuo 25 iki 32 m. senumo Aš 
esu 32 m. senumo, blaivas ir nerūkan
tis ;turiu gerą darbą ir gerai uždir
bu Katra mylėtumėt laimingą ir 
linksmą gyvenimą ir civilišką šliubą, 
tai meldžiu atsišaukti laišku įdedamos 
savo paveikslą, duosiu kiekvienai at
sakymą.

J. P., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Pranciš
kaus Lasauskio, iš Lietuvos šidlavos 
parapijos, Kepurninkų kaimo. Apie 32 
metų amžiaus. Pirmiau gyveno Ro- 
ckdale, III. Po No.622 Otis Av. o dabar 
nežinau kur Jis pats arba kas jį žino 
malonės* pranešti ant šio antrašo.

WILLIAM WA1TKUS,
622 Otis Avė., Rockdale, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
laisvos minties ir kad sutiktų imti 
šliubą korte Taipgi kad nebūtų se
nesnė kaip 35 metų ir nejaunesnė 
kaip 25 metų. Aš esu 36 metų senu
mo. Merginos mylinčios šeimynišką 
gyvenimą malonėkit atsiliepti. Taipgi 
kartu prisiųskite ir savo paveikslą; 
atsakymą suteiksiu kiekvienai — taip
gi, ant pareikalavimo gražinsiu ir pa
veikslą. Malonėkite atsišaukti sekan
čiu antrašu:

K. T. I., Box 114, Zeigler, III.

PAJIEŠKAU giminaičio Adolfo Na- 
nartonio, gyvena ęhieagoj, policistas. 
Malonėk tuojaus arsišukti arba kas 
žino pranešti. \

A. A. STANKUS, 
1617 So. Union Avė., 

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSIRENDAVOJA puikus kamba- 

ris ir gražioje vietoje, vaikinui, arba 
jaunai porai; kaina žema (privilegijos 
virtuvėje) karštas vanduo, maudynės. 
Atsišaukite:

835 N. Taylor Avė., 
Oak Park, III. 

Arti Division St.

RENDON šviesus kambarys, dviem 
arba vienam vyrui, su valgiu arba be 
valgio.

M. MILER,
1756 North Avė.,
2 fl. iš užpakalio.

REIKIA DARBININKU"

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų prie iš

skirstymo skudurų. Taipgi patyrusio 
vyro kurie šiek tiek nusimano apie 
skudurus ir mokančio vartot elektros 
presą.
NEWBERRY PAPER STOCK CO.

1017-19 Newberry Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

Merginos žemiau 17 ir^tų am- I 
žiaus, nereikalinga nuolatos lan- I 
kyti mokyklą. Pastovus darbas. I 
Gera mokestis pradžiai Karštas Į 
čokoladas ir užkandis duodama f 
dykai. į
The Hump Hair Pin Mnfg. Co., L 
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St. Į

REIKIADARBININKŲ- 

VYRŲ
REIKTA patyrusio lietuvio stock 

pardavėjo — tik ant komišin.
Atsišaukite:

BISCHOFF & CO., 
2->ros lubos

Marshall Theatre Bldg.
22 ir Marshall Blvd.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Bris- 

coe 5 pasažierių, modelio 1918, viskaą 
kuonogeriausiam stovyj. Mašina kai
nuoja dvyliką ir pusę šimtų; parduo
du už $600. Norėdami nusipirkti ge
rą mašiną pigiai, kreipkitės tuojaus. 
Antrašas:

3540 So. Halsted St., Chicago. 
ant antrų lubų.

PARDAVIMUI

ĮVAmŲS SKELBIMAI
ANT PARDAVIMO™

250 nupirks augšto laips
nio 88 pažymėjimo pianą 100 
muzikos rolių ir suolelį. Pri
imsime po $10 į menesį. At
sišaukite į krautuvę: 1601 W 
Madison St. kampas Ash
land Boulevard. Atdara iki 
9 vai. vakarais ir subatoje 
iki 5 vai.

Prašykite ponios Anderso
no grojiklio.
PARSIDUODA — bučemė ir groser- 
no Brighton Parke. Senas biznis, 
apyvartos daroma į $150 į dieną Sa
vininkas išvažiuoja Europon ir yra 
priverstas parduoti greitu laiku.

Atsišaukit
4400 So. Kedzie Avė.

Matykit J. N. ZEWERT

PARSIDUODA saliunas — su įvai
riais daiktais, piano ir tt. Biznis ge
ras. Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Ateikite pamatyti:

STANLEY SMEJKAL, 
982 W. 19th St.

PARSIDUODA — grosernė ir 
bučemė; biznis labai gerai iš
dirbtas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Su namu ar be 
namo: 2722 W. 47th St.

4 rakandaiW
Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

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

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th StM arti Archer Avė.

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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 kuri 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.

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

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

žiausius rakandus už apskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro-, 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojanti visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra- 
eiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzlo Avė. <

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

PARSIDUODA kampinė plytų krau
tuvė ir pagyvenimas viršuj. Barge- 
nas. Lengvi išmokėjimai.

Atsišaukite į krautuvę
6958 So. Carpenter St.

PARSIDUODA mažas namelis — 
trįs kambariai — didelis lotas, geram 
padėjime, gražioj vietoj, netoli nuo 
karų, mokyklos ir bažnyčios. Kai
nuoja tik $950. Galima nupirkti bu 
mažu įmokėjimu.

Atsišaukit pas
4400 So. Kedzie Avė., arti Archer 

Pamatykt WM. BEBARSKI

AR TURI $100 IKI $200
Aš jums pasakysiu kokiu budu ga

lima padaryti pnidžią įgijimo nuosa
vo namo lengvai* išmokėjimais.

Informacijos djkai.
Atsišaukit lą/šku į “Naujienas” 

po No. 172.

NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, Storu 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. ---- J--- —.. - --------  ------ - .

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų, 6 kambariai, antras me
dinis namas frame, 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 Talman Avė., 

Chicago, III. 
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MOKYKLOS

mo
Musų sistema ir mokymo budu jus 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

Moterų Rūbų Kirpi- 
Designing ,Mokykla.

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

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 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

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 BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
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.

AMERIKOS LIETUVIŲ

■ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
S10« SO. nALSTED ST, CHICAGO.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

■ - -............-..... -k
RUBSIUVYSTE

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 328, 74 W. Washington St

K..........             j


