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True translation filed with the post-mastei* at Chicago, III., Nov. 29, 1920as required by thą act of Oct. 6, 1917

Lietuviai atėmė iš Lenku tris miestelius
Suėmė daug belaisvių

Pats Želigowskis vos spėjo išspruki

Tautų lyga prisipažįsta negalinti suval
dyti lenkų

Lietuviai atėmė iš Len
kų kelis miestelius.

Pats gen. želigovvski ko tik ne
pateko į lietuviu rankas lietu

viams atsiėmus Širvintas.

COPENHAGEN, lapkr. 23.— 
Berlingske Tindvnde korespon
dentas praneša iš Kauno, kad 
smark'U kontr-ofensivu prieš 
besiveržiantį gen. Želigovskį, 
lietuviai atsteigė savo pirmes- 
nįjį rubežiy, paimdami Pasto
vių (Vilniaus gub., į rytus nuo 
Švenčionių), Širvintų ir Gedrai- 
čių (į pietryčius nuo Ukmer
gės) miestelius.

Besiveržiantįs ant Panevėžio 
du Trenku kavalerijos pulkai 
tapo atkirsti ir paimti. Lietu
viai suėmė daug belaisvių ir 
karo medžiagos.

Širvintuose tapo paimti be
laisvei) nariai brigados štabo ir 
pats Želigovskis vos spėjo pas
prukti automobiliu.

True translation filed with the post
ui a ste r at Chicago, III., Nov. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Tauty Lyga negali 
suvaldyti Lenkų.

Jos komisija Lietuvoje prisipa- 
žįsta neįstengianti suvaldyti 

Želigovskio ir jo gaujų.

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Vietos lietuvių oficialiniuose 
rateliuose viešpatauja dides
nis optimizmas. Tai delei to 
fakto, kad tautų lygos kont
rolės komisija turėjo puikią 
progą ant vietos išbandyti gen. 
Želigovskio užtikrinimų nuo
širdumą.

Komisija važiavo iš Varšu
vos į Kauną. Atvykus į Vie
vi us (tarp Kauno ir Vilniaus), 
komisija negalėjo toliuos va
žiuoti, kadangi lietuviai, apsi
saugojimui nuo gen. Žoligovs- 
kio besiveržimo ant Kauno, 
buvo išsprogdinę tiltą.

Atsakydama į talkininkų ko
misijos galvos, pulk. Chardig- 
ny prašymą, Lietuvos valdžia 
pasiuntė savo delegatus į Vie
vi us, jų tarini ir užrubežinių 
reikalų ministerį Dr. J. Puric- 
kį. Delegaciją lydėjo taipgi 
Anglijos ir Italijos atstovai tal
kininkų komisijoje.

Pulk. Chardigny reikalavo, 
kad tuojaus butų padaryta lai
kine mūšių paliauba. Su tuo 
reikalavimu sutiko ir lietuviai, 
bet nežiūrint duotų lapkr. 18 
naktį užtikrinimų, gen. Želi
govski pradėjo ataką lapkri
čio 19 ryte.

Lenkijos valdžia tuoj pas
kelbė, kad tą ataką pradėjo 
lietuviai. Oficialia traukinis, 
kuriame komisija gyveno, taip
jau buvo apšaudytas. Komisi
ja ten ir tada nusprendė, kad

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
22, 23, 24, 25 ir 26. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

musių paliaubos tarybos turi 
užsibaigti ir kad komisijos dar
bas turi būti suspenduotas, kol 
Lenkijos valdžia Varšuvoje ne
padarys spamilinio ant gen. Že
ligovskio, kad privertus jį sus
tabdyti savo atakas ant lietu
vių.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 29, 1920 
as required by the aęt of Oct. 6, 1917

* Lenkai išsprogdino 
dirbtuvę.

Plebiscito valdininkai žuvo to
je ekspliozijoje.

LONDONAS, lapkr. 27. 
Hamburger Fremdenblatt rašo, 
kad lenkai išsprogdino alie
jaus dirbtuvę Neutioff (Naus- 
tadt?).

laikraštis sako, kad daug 
valdininkų, kurie rengėsi prie 
plebiscito Silezijoje, tapo už
mušti toje ekspliozijoje, bet 
pilnų smulkmenų dar negauta.

Troe translation fUad uritfa the past- 
master at Chicago, III., Nov. 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tikisi atsinaujinimo 
karo su Lenkais.

Akselrodas pranešęs Lietuvos 
valdžiai, kad bolševikai mano 

užimti Vilnių.

PARYŽIUS, lapkr. 26. — So
vietų atstovas Rygoje, Aksclro- 
das, pranešęs Lietuvos val
džiai, kad rusai mano užimti 
Vilnių, ir tai galbūt bus pirmu 
bolševikų žingsniu atnaujini
mui karo su Lenkija, ypač 
kad ii r taikos tarybos tapo 
pertrauktos.

Vilnių dabar laiko gen. Že
ligovski su savo lenkų karei
viais. Už kelių dienų į ten at
vyks Ispanijos kareiviai, atsto
vaujantis tautų lygą ir diplo
matiniuose rateliuose daroma 
spėliojimų kokių pasekmių 
bus iš tų kareivių susirėmimo 
su bolševikais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Persergsti Rumuniją.
Bolševikai gavo žinių, kad 
Vrangelis nori užpulti Rusiją iš 

Rumunijos.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
27. — Matomai Maskvą pasie
kė žinios, kad gen. Vrangel’s 
nori padaryti Rumuniją savo 
baza ir iš ten pradėti naują 
kampaniją prieš sovietų val
džią, kada jis spės reorgani
zuoti savo išvytą iš Krymo ar
miją. Tokį išvedimą galima pa
daryti iš perimto Maskvos be- 
vielinio pranešimo.

Po tuo pranešimu pasirašo 
čičerinas ir jis yra adresuotas 
Rumunijos premierui gen. Ave- 
reseo. Jame sakoma, kad so
vietų valdžia tikisi absoliučio 
Rumunijos atsisakymo leisti 
peržengti jos teritorijos neut- 
rališkumą.

Čia neskaitoma, kad Vran
gelis manytų pradėti kokį nors 
veikimą netolimoj ateityj.

Unijų Internacionalo 
kongresas.

Unijų kongrese dalyvauja ir 
Lietuvos darbininkų atstovai.

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Pereitą utarn nką Londone 
prasidėjo Internacional.’nės U- 
nijų Federacijos kongresas, 
pirmininkaujant generaliniam 
sekretoriui Francijos unijų 
Leon Jouhaux (Žo). Tarp de
legatų yra atstovai nuo Ang
lijos, Francijos, Belg jos, Lie
tuvos, Danijos, Švedijos, Nor
vegijos, Šveicarijos, Italijos, 
Ispanijos, Lenkijos, Holandijos, 
Čecho-Slovakijos, Austrijos ir 
Vokietijos. Svarstomais daly
kais yra pinigų mainas, pada
linimas žaliosios medžiagos ir 
socializavimas produkcijos prie 
monių.

Pirmausią buvo perskaity
tas rezignacijos laiškas nuo 
Internacionalo prezidento W. 
A. Appleton. Jis remia Gom- 
persą ir sakosi nebegalįs ilgiau 
pasilikti Internacionale. Jo vie
ton vienbalsiai išrinktas J. II. 
Tbomas iš Anglijos. Savo kal
inyje jis pasakė, kad atitaisy
mui visų blogumų reikia k neg
reičiausia užmiršti paskutinių 
kelių metų nuotikius.

Kalnas nuslinko.

Mont Blank neteko savo viršū
nės Ir nebebus augščiausiu 

Europos kalnu.

GENSVA, lapkr. 27. — Fran
cijos Alpų Mont Rosa bus da
bar augščiausiu Europos kalnu 
delei didžiausio istorijoje mis- 
linkimo žemes nuo ikišiol aug- 
ščiausio kalno Mont Blank. Tas 
kalnas yra Francijoje, bet že
me nuo jo viršūnės nuslinko 
Italijon, sunaikindama labai 
gražų Pourtoud mišką. Viso 
nuslinko apie 600 pėdų žemės 
ir ritosi nuo kalno apie 10 my
lių, viską nušluodaima ant sa
vo kelio. Iš žmonių tečiaus 
niekas nežuvo.

Mont Blank buvo 15,781 pė
dų auigščio. Mont Rosa turi 
15,317 pėdų.

(Paryžiaus žinia sako, kad 
viso nuslinko tik keli desėtkai 
pėdų žemės nuo kalno viršū
nės) .

Traukia teisman 
unijas.

Reikalauja atlyginimo už nuos
tolius delei streikierių pi- 

kietavimo.

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 27.— 
Trįs vietos restorano savinin
kai patraukė teisman du pa
tarnautojų unijos lokalus, vi
rėjų uniją ir bantenderių or
ganizaciją, reikalaudami iš tų 
unijų $90,000 atlyginimo. Tų 
unijų nariai streikavo per še
šias savaites ir skundėjai sa
ko, kad jie tiek nuostolių ap- 
laikę delei streikierių pikieta- 
vimo jų valgyklos.

24 žmonės žuvo 
eksplozijoj.

LONDONAS, lapkr. 27. — 
IŠ Milano pranešama, kati neto
li nuo ten, ekspliozija Vergą to 
dirbtuvėj visai sugriovė penkis 
kaimus. Kiek žinoma, 24 žmo
nės liko užmušti ir daug su
žeista.

Siunčia kareivius prieš 
streikierius.

Anglių baronai patįs padarė 
provokaciją, kąd tik gavus 

kareivių.

CHARLESTON, W. Va., lap. 
27. Laukiama šiandie at
vykstant į Mingo pavietą 450 
federalinių kareivių iš Sbcr- 
man stovyklos, Ohio. Jie yra 
siunčiami į čia prašant guber-
natoriui Cornwall, nes buk ne
galima -suvaldyti streikierių.

Gubernatorius kreipėsi prie 
prezidento Wilsono, kad tasis 
paskelbtų M’ngo paviete karo 
stovį, kad federal niai karei
viai galėtų veikti netrukdomi.

(Mingo paviete streikuoja 
nedidelis būrelis angliakasių. 
Bet anglių kompanijos nori už
gniaužti ten anglakasių uniją 
ir delei to šaukiamąsi karei
vių. Prieš keletą menesių irgi 
buvo atsiųsta kareivių, bet jie 
neturėdami ko veikti ir maty
dami, kad sumišimus kelia tik 
kompanijų mušeikos, vėl sug
rįžo į savo stovyklą. Dabar 
juos siunčiama antru kartu 
triuškinti uniją. Kareivius nau
dojama todėl, kad Mingo pa
vietus viršininkai yra neutra
lus ir atsisako veikti prieš dar
bininkus.)

Kodėl siunčiama kareivius.
[Ii Federuotosioę Presas]

WASHINGTONZlapkr. 26.- 
Vienas unistas angliakasys li
ko nušautas ir kitas sužeistas 
utarninke streiklaužių. Tai 
Įvyko traukinyj, netoli strei
kierių šėtrinės kolonijos No
kins. šis užpuolimas ant unis- 
tų buvo padarytas pastangose 
atsigabenti federalinius karei
vius, kad pagelba karo stovio 
sutriuškinus uniją West Vir
ginijos anglių laukuose.

Pavieto šerifas tuoj areštavo 
kelis streiklaužius, o kitų j ieš
ko. Areštuotieji uždaryti M il
go kalėjime.

Mokytojai su darbininkais.

NEW YORK, lapkr. 28. — 
Metinė rytinių valstijų moky
tojų unijų konferencija vien
balsiai priėmė rezoliuciją, ra
ginančią visas mokytojų uni
jas vienytis su organizuotais 
darbininkai. Rezoliucija sako, 
kad mokytojai negali tarnauti 
be atatinkamos algos ir de
mokratinių darbo sąlygų ir to
dėl jie turi stoti į eiles orga
nizuotų darbininkų.

Prašo nukapoti algas.

MARSHFIELD, Ore., lapkr. 
28, — Loyal Legion of Leg- 
gers and Lumberman viešame 
susirinkime tapo priimta rezo
liucija, patarianti, kad dabarti
nė $5.50 mokestis į dieną bu
tų sumažinta iki $4.80.

Bet kas yra tie prašytojai? 
Tai kompanijų sutverta streik
laužių “unija,” kad suardžius 
tikrąją miškų darbininkų uni
ją. Th kapitalistų “unija” da
bar ir darbuojasi vien kapita
listų naudai.

Du nusižudė delei grudų 
nupiginto.

CHAMPAIGN, III., lapkr. 27. 
*—Laike pastarųjų 10 dienų 
Sidney miestelyj du ūkininkai, 
nusižudė ir trečias bandė nu
sižudyti delei nupuolimo gru
dų kainos.

Airiai deginą Loverpoolį
Londonas b josi airių užpuoli
mų. Pranašaujama didelis sinn 

feinerių persekiojimas.

LIVERPOOL, lapkr. 28. — 
12 bovelnos ir keli lentų san
deliu liko sudeginti šiame 
mieste pereitą naktį: Manoma, 
kad juos padegė Airijos sinn 
feineriai.

Vykusi į gaisrų vietą polici
ja bu'vo užpulta būrio žmonių 
ir apsima'nyta šūviais, bet nie
kas nenukentėjo. Vienas civilis 
tapo nušautas policijos delei1 
gelbėjimo padegikams. Keturi 
padegikai suimti.

Londonas rengiasi prie 
užpuolimo.

LONDONAS, lapkr. 27.
Prie Dovning ir Charles gat
vių, kur yra visos m nisterijos, 
pereitą naktį tapo pabudavo- 
tas 8 pėdų barikados ir žmo
nių į tas gatves neįleidžiama. 
Vakar taipjau tapo uždarytas 
pūtikai parlamentas ir daug 
atvykusių pašaliečių negalėjo 
įeiti į jį. Padaryta ir kitų ap
sisaugojimo priemonių prieš 
laukiamą sinn feinerių užpuo
limą ant valdžios įsta gų. Apie 
plenavimą tokio užpuolimo la
pę suimti dokumentai.

Bijomąsi taipjau ir bedarbių 
sukįlimo.

Areštavo airių vadus.
DUBLINAS, lapkr. 27. — 

Čia tapo areštuoti Airijos “vei
kiantysis prezidentas” (“tikra- 

I sis” prezidentas de Valeru da
bar yra Amerikoje) Arthur 
Griffith, prof. John MacNeil ir 
kiti nariai Airijos respublikos 
valdžios. Tai parodo pilną per
mainą valdžios politikoje ir 
dabar manoma, kad visi kiti 
Sinn Fein parlamento nariai 
bus areštuoti, kuriuos tik gali
ma bus sugauti. Valdžia iki 
šiol skelbė, kad ji areštuoja tik 
kaltus priktadarystėse ir nek
liudanti išreiškimui nuomonių. 
Areštuotieji žmonės buvo nuo
saikus ir jokiose piktadarystėse 
jų apkaltinti negalima.

Valdžia pienuojanti 10,000 
areštų.

DUBLINAS, lapkr. 28. — 
Sinn Fein paskelbė, kad Ang
lijos valdžios programų dabar 
yra areštuoti iki Kalėdų 10,(MX) 
žmonių, kad tuo sulaužius sinn 
feinerių judėjimą.

Per visą sąvaitę tapo areš
tuota 1,000 sinn feinerių ir 
paimta tonai dokumentų. Visi 
Airijos kalėjimai yra perpildy
ti kaliniais, tad prisieis steigti 
internavimo stovyklas ir prie 
jų jau pradėtas darbas.

Sudegino sankrovas.
CORK, lapkr. 27. — Po ke

lių bombų eksplioz’ijų šiandie 
tapo sudegintos didelės sankro
vos St. Patrick gatvėje. Nuos
toliai siekia £50,000. Policija' 
neleido gesinti gaisrų.

Pienas tik dėl vaikų.

PARYŽIUS, lapkr. 28. —; 
Kad aprūpinus pienu vaikus, 
valdžia rengiasi paskelbti dek
retą, lendžiantį Francijos mies
tų mayorams uždrausti naudo
ti pieną ir Smetoną viešbučiuo
se, valgyklose ir panašiose vie
tose. Visoje Francijoje jaučia
ma didelis trukumas pieno.SKAITYKIT IR PLATINKIT 1“NAUJIENOS” 1 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1V17

Svarsto atnaujinimą 
pirklybos su Rusija.

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Pirmas susirinkimas Anglijos 
premicro Lloyd George su 
Francijos premjeru Leygues 
įvyko šiandie po pietų Do\v- 
n ng gatvėje. Abu premierus 
lydėjo jų užrubežinių reikalų 
ministeriai ir ekspertai.

Suisrinkimo tikslu yra pir
miausia susitarti ape politiką 
linkui naujos Graikijos val
džios ir ypač linkui sugrįžimo 
karaliaus Konstantino, kam 
labiausia prieš’nasi Francija. 
Tečiaus jie taipgi svarstys ir 
kitus dalykus, kaip pirklybą 
su Rusija, prie kurios dabar ir 
Francija linksta, visą padėtį ar
timuose rytuose ir keletą 
smulkmenų Vokietijos politi
koje.

Taipjau galbūt bus svarsto
mi Syrijos ir Mesopotamijos 
mandatai, kuriuose kaip Ang
lija, taip ir Francija yra užin- 
teresuotos.

šiandie susirinkimas tęsėsi 
tris valandas, bet mažai kas 
liko nuveikta, kadangi prisiėjo 
atidėti svarstymus, nes rasta, 
kad visuose klausimuose taip
jau yra užinteresuota ir Itali
ja,, kurios užrubežinių rei
kalų ministeriaus laukia
ma atvykstant nedėlioj. 'taip
jau jie pakvipsią j 'Londoną 
naują Graikijos premierą, kad 
jis išaiškintų savo poziciją.

Japonija gikluojasi.
TOKIO, lapkr 28. — Arini- 

jos apskaitl;avimai sekamiems 
metams siekia 245,(MM),(MM) ye- 
nų, arba 50 nuoš. daugiau, ne
gu pereitais metais. Iš tos su
mos apie 40,000,(MM) yenų bus 
išleista naujiems apsigynimo 
projektams. Tarnavimas kava
lerijoj bus sutrumpintas.

Laivai budavojami su didele 
paskuba, kad padarius vietos 
kitiems laivams. Trįs kariniai 
laivai bus nuleisti dar šiemet.

LISBON, lapkr. 27. — Por
tugalijos premjeras Aivaro 
Xavier de Castro padavė re
zignaciją savo kabineto, kada 
po didelio sumišųno parla
mentas 62 balsais prieš 35 at
sisakė išreikšti valdžiai pasiti
kėjimą.

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.

True translation filed with the post
ui a.s te r at Chicago, III., Nov. 29, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Lenkija rengiasi 
naujau karan

---------- -
Ispanijos darbininkai kelia 
riaušes delei siuntimo kariuo
menės į Lietuvą. Lenkija per

kasi daug ginklų.

GENEVA, lapkr. 28. — Gan
dą’, kad I^enkija rengiasi nau
jam ofensivui pavasaryj prieš 
bolševikus, tapo patvirtinti 
šiandie, kada naujasis Belgijos 
kabinetas, kurio pirmuoju ak
tu buvo ratifikavimas Franci- 
jos-Bclg jos karinio susivieni
jimo, išsiuntė į Var.šavą visus 
Belgijos amunicijos sandelius.

Sekantieji padėtį suka gal
vą apie tai, kuri Europos val
stybių duoda Lenkijai pinigų 
įsigyti tą milžinišką pirkinį, 
kadangi, kiek žinoma, pati 
Lenkija pinigų neturi.

Tuo pačiu laiku Ispanijos 
žmonių nusistatymas linkui 
Ispanijos delegatų tautų lygo
je, kuirie įp nė savo valdžią į 
talkininkų intrigas, prižadėda
mi batalioną kareivių dėl tau
tų lygos armijos, yra parodo
mas riaušėmis Bilboa, kuriose 
sudeginta naują didelį pasaže- 
rinį laivą Alfonso XIII.

Tūkstančiai dokų darbinin
kų žiurėjo j degantį laivą ir 
šukavo; “Ura už Rusiją: mir
tis Anglijai!”

16 žuvo ant laivo.

SEATTLE, Wash., lapkr. 27.
Didelėje audroje burka su 16 

žmonių atitruko nuo ją voku
sio laivo ir liko nunešta j jurą. 
Bačkos dar nesurasta ir mano
ma, kad ji paskendo kartu su 
žmonėmis.

žemės drebėjimas Ispanijoj.

MADRIDAS, lapkr. 27. — 
Gana smarkus žemes drebėji
mas pridarė daug nuostolių 
šiaurvakarinėj Ispanijoj. Ke
liuose miestuose apgriauta na
mų.

Trįs moterįs užmuštos.

GOŪNSIL BLUFFS, la. — 
Trįs moterįs liko užmuštos ir 
2 žmones sužeisti traukiniui 
užbėgus ant jų automobilio.
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Šimto metų 
sukaktuves.

Vakar, lapkričio- 28 d., su
ėjo lygiai šimtas metų nuo 
gimimo • Friedrich’o Engel- 
s’o, garsiojo Markso draugo 
ir bendradarbio.

Mes visi šiandie dažnai gir 
dime minint Markso vardų. 
Bet tame darbe, kuris pada
rė Markso vardą nemiršta
mu, nemaža dalis priklauso 
jo draugui.. Kas pažino En
gelso raštus, o dar labiaus, 
kas yra apsipažinęs su san
tykiais tarpe jo ir Markso, 
tam yra aišku, kad tik su En
gelso pagelba Marksas galė
jo patapti tuo, kas jisai yra.

Proto didumu Engelsas 
stovėjo gal ne žemiaus už sa
vo draugą. Pamatinės idė
jos to mokslo, kuris šiandie 
yra žinomas, kaipo “marksiz 
mas”, yra jų dviejų bendro 
darbo vaisius.

Fr. Engels gimė lapkričio 
28 d. 1820 m. (t. y. dviem me
tais vėliaus, negu Marksas) 
vokiškoje Reino provincijo
je, Barmeno mieste. Jo tėvas 
buvo turtingas fabrikantas, 
turėjęs didelį biznį ir Angli
joje. Tėvas norėjo, kad Frie- 
drichas butų biznierius ir jo 
biznio įpėdinis. Bet Frie- 
drichas turėjo daugiaus pa
linkimo prie filosofijos, negu 
prie biznio. Pabaigęs gim
naziją ir atitarnavęs kariuo
menėje, jisai ėmė draugaut 
su garsiais to laiko Vokieti
jos radikalais ir bendradar
biaut įvairiems laikraščiams.

1842 m., kada Friedrichas 
turėjo 21 metus, tėvas nu
siuntė jį į Anglijos miestą 
Manchesterį, prižiūrėt jo bo- 
velnos fabriką. Vienok sū
nūs tenai daugiaus užsiėmė 
darbininkų sąlygų tyrinėji
mu, ne kaip biznio reikalais. 
Savo tyrinėjimo rezultatus 
jisai paskelbė knygoje “Dir-| 
bančiųjų kle^ padėtis An
glijoje”, 1844 m. Ji iki šiol 
skaitosi vienas geriausių šal
tinių pažinimui industrinės 
Anglijos istorijos pirmutinė
je pusėje devynioliktojo 
šimtmečio.

Tais pačiais, 1844-ais, me
tais Engelsas nuvyko į Pa
ryžių ir susipažino su Mark
su. Juodu greitai susidrau
gavo ir buvo draugai^ per 39 
metus, iki Markso mirties, 
1883 m. Pirmutinis veikalas, 
kurį juodu parašė kartu, bu
vo “Šventoji šeimyna”, pole
miško turinio.

1847 m. Engelsas su Mark
su įstojo į slaptą organizaci
ją “Teisingųjų Sąjunga”, ku
rią buvo įsteigęs garsus Vo
kietijos komunistas Weit- 
ling. Organizacija tais me
tais perkeitė savo vardą, pa
sivadindama “Komunistų 
Sąjunga”, ir lapkričio mėne
syje įgaliojo Marksą su En
gelsu parašyti jai programą, 
ką juodu ir atliko žinomam 
“Komunistų Manifeste”. Ši
toje knygelėje buvo pirmu 
kartu istorijoje išdėstyta 
mokslinė darbininkų judėji
mo teorija. Vasario mėne
syje 1848 m. “Manifestas” 
buvo paskelbtas.

Kadangi šiandie atsirado 
tam tikra rųšis “komunis
tų”, kurie pretenduoja būti 
tikra mokslinio socializmo 
reiškėją, tai reikia pasakyt 
keletą žodžių apie tai, kodėl 
Marksas su Engelsu susidė
jo su komunistais. Svar
biausia priežastis buvo ta, 
kad komunizmas tuo laiku 
buvo revoliucinis darbininkų 
judėjimas. Tas judėjimas 
buvo gana stiprus, bet labai 
neaiškus. Jam truko nuosa
kaus programo. Svarbiausia 
jo idėja buvo lygybė. Komu
nistai matė, kad visuomenė
je yra labai nelygiai ir netei
singai padalinti turtai, ir jie 
siekė to, kad tą nelygybę ir 
neteisingumą pašalinus.

Iš antros pusės, gyvavo 
tuomet jau ir socializmas. 
Bet to laiko socialistai ne
veikė darbininkų judėjimui 
ir net nematė jokios prasmės 
tokiame veikime. Jie buvo 
filosofai, galvotojai, kurie 
stengėsi išrasti tokį visuome 
nės tvarkos pieną, kad, įvy
kinus jį gyvenime, visi žmo
nės butų laimingi.

Marksas su Engelsu jau 
buvo priėję prie tos minties, 
kad visuomenės tvarka yra 
tam tikro visuomenės plėtoji 
mosi vaisius, o ne pagal ke- 
no nors pieną padarytas da
lykas; todėl juodu negalėjo 
pritarti tiems filosofams. 
Juodu buvo įsitikinę, kad vi
suomenės tvarką gali per
keisti tiktai jiega, esanti pa
čioje visuomenėje, ir kaipo 
tokią jiegą juodu surado dar 
bininkų klesą. Taigi į dar
bininkų klesą juodu ir ėjo.

Bet, eidami tenai, juodu 
atsinešė su savim tą mokslą, 
kurį sutvėrė filosofai ir kurį 
juodu pataisė ir patobulino. 
Jų dviejų mintis buvo tokia, 
kad darbininkų judėjimas 
galės pergalėti tiktai tada, 
kada jisai susivienys su so
cializmo mokslu. Tam susi
vienijimui ir buvo padaryta 
pradžia jų dviejų įstojimu į 
“Komunistų Sąjungą”. Ga
lite dabar numanyti, ką turi 
bendro su Marksu ir Engel
su šių dienų “komunistai”, 
kurie stengiasi pasėti darbi
ninkuose neapykantą prieš 
mokslą!

Neužilgo po paskelbimo 
“Komunistų Manifesto” kilo 
Europos revoliucija. Engel
sas ir Marksas aktyvai daly

vavo joje. 1849 m. juodu 
buvo ištremti iš Prūsų. En
gelsas iškeliavo Anglijon ir 
dirbo savo tėvė biznyje iki 
1869 m., šelpdamas Markso 
šeimyną, kuri atsidūrė di
džiausiame varge, kuomet 
revoliucijos laiku Marksas 
pražudė visą savo turtą ir 
paskui turėjo gyventi ištrė
mime. Pasitraukęs iš biznio, 
Engelsas gyveno dar iki 
1895 m., visą savo laiką pa- 
švęsdamas socializmo judėji
mui.

Kada 1889 m. susitvėrė 
Antrasis Internacionalas, 
Engelsas paėmė į savo ran
kas jo vadavimą. Po Mark
so mirties (1883 m.) jisai 
prirengė spaudai ir išleido 
antrąjį ir trečiąjį “Kapitalo” 
tomus, kurie buvo palikti 
rankraščiuose (ketvirtąjį 
“Kapitalo” tomą, bet jau at
skiro veikalo pavidale, išlei
do K. Kautsky). Be to, En
gelsas parašė dar tris labai 
svarbaus turinio knygas: 
“Anti-Duering”, “šeimynos, 
privatinės nuosavybės ir 
valstybės atsiradimas” ir 
Feuerbacho filosofijos kriti
ka. Lietuvių kalboje yra iš
leista tiktai “Anti-Duerin- 

g‘o” dalis po antgalviu “Nuo 
svajonių iki mokslo”.

Tas judėjimas, kuriam pa
dėjo mokslinius pamatus 
Marksas su Engelsu, yra ^ar 
tiktai apie trijų ketvirtada
lių šimtmečio amžiaus, o bet
gi jisai jau rengiasi apgalėt 
visą pasaulį. Nieko panašaus 
nebuvo visoje žmonijos isto
rijoje. Kiekvienam protau
jančiam žmogui tad verta 
susipažinti su tų dviejų pa- 
'stebėtimt mokslininkų idėjo
mis.

Pasaulio Darbininku
Judėjimas

CHINIJA.
Naudojasi žmonių badavimu.

[iš Federuotosios Presos] 
Pekinas, Chinijoj. - • Biznis 

yra bizniu visose šalyse.
Dabar Chinijoj yra badas ir 

fai toks didelis badas, kad nuo 
jo gali žūti tiek žmonių, k’ek 
žuvo pasauliniame kare Mi
ronai žmonių maitinasi tik 
lapais, žolėmis ir medžių žie
vėmis, ir net pardavinėja savo 
vaikus, kad išlaikius savo gy
vybę nors kelias dienas ilgiau. 
Šimtai tukštanč’ų žmonių kla
joja visose Chinijos dalyse, 
j ieškodami darbo, arba uba
gauja — didžiumoje atsitiki
mų be jokio pasisekimo, ka
dangi ši šalis ir taip yra per
daug tirštai apgyventa.

Ir kas tuo pačiu laiku deda
si? lai, ko ir galima tikėtis, 
kas sekė pasaulinį karų, kada 
/.menės irgi daug kentė.

Didesniuose šantungo mies
tuose puikus biznis daromas 
iš supirkinėjimo žemės. Mek- 
leriai važinėjasi po bado ap
imtus apskričius, eina pas 
smulkiuosius ūkininkus, kurie 
nežino ka jie valgys ateinan
čią savaitę ir siūlo jiems vy- 
liojaučias juostukes su vari
niais pinigais už jų žemes. Nor
maliai ta žeme verta apie $40 
sidabru už moli, arba nuo 
trečdalio iki šeštadalio akro 
(didumas m'ou yra skirtingas 
k dkv ienoje provincijoje). 
Mckleriai dabar perka tą že
mę po $3, $4 ar $5 už akrą. 
Badaujantįs valstiečiai dabar 
nelabai derasi už kainų.

Kituose miestuose žydi pirk- 
lyba panėš ėtais žieminiais d ra 
Lūžiais. Mcikelriali važinėja 
bado apimtuose įkainiuose ir 
supirkinėja nuo alkanų valstie
čių drabužius. Tas pats daro
ma su mulais, jaučiais ir ūkio 
padarga s. Juos superka pus

dykiai turtingesnieji, kad pas
kui visa tai pardavus dešimt 
kartų brangiau kada sekamasis 
metais bus geresniš derlius. 
Taipjau tas pats daroma ir šu 
grūdais. Mckleriai superka 
grūdus po $1 už bušelį provin
cijose kar nėra bado ir pąskui 
nugabenę kelioliką mylių į ba
do n pi nitas apygardas tuos 
grūdus parduoda po $2.20.

Tad kuomet keli semiasi pa
sakiškus pelnus, milionai žmo
nių vaigšlo alkani ir šimtai 
tuksiančių mirs badu, rr tie 
Chinijos pelnagaudos taipjau 
neatsilieka nuo europiečių lab 
daryboje nes iš kiekvieno do
lerio, kokį jie išplėšia iš badau 
jaučių žmonių, jie atiduoda 
vienų skatikų “gelbėjimui“ tų 
badaujanšių, kuriuos jie api
plėšė.

AUSTRALIJA.
Nori išdalinti dvarą žemes 

valstiečiams.
W. FRANCIS AHERN 

[Federuotosios Presos koresp.]

Sydney. — Ncw South Wa- 
les darbininkų valdžia įnešė 
valstijos parlamentai! bilių, 
kad šalis pasirūpintų paimti 
didelius plotus žemės ir išda
lintų juos mažais ūkiais. Val
džia ištyrė, kad apie 20,000 
žmonių nori žemės ir negali 
jos gauti, kuomet tuo pačiu 
laiku didelių žemės plotų sa
vininkai laiko save žemę neap
dirbę ir jos neparduoda, lauk
dami augštesnių kainų. Valdžia 
tad nori tuos stambiuosius sa
vininkus priversti išparduoti 
savo žemes, o jeigu jie to ne
norėtų daryti, tai padarys 
prievarta pati1 valdžia. Kadan
gi tie savininkai pirko žemę iš 
valdžios labai pigiai ir labai 
lengvomis sąlygomiis tad ir 
parduoti jų turi už teisingą 
kainą ir taip pat lengvomis 
sąlygomis, o ne taip kaip 
tie savininkai norėtų žmones 
aptūpti. Kainą už žemę, nusta
tys teismai; valdžia taipjau 
nustatys kiek ūkininkai turi 
mokėti kasmet už žemę, kol 
nebus už ją išmokėta.

Sėkmingumas valstijos 
apdraudos.

Ouecnsland darbininkų val- 
dž'os įkurtoji valstijos apdrau- 
da moka po $10 į savaitę lai
kinai negalintiems dirbti delei 
susižeidimo darbininkams, vie
ton $5 į sav., kurie buvo mo
kami prie senosios atlygiįvmo 
sistemos. Netolimoj ateityj ta 
savaitinė mokestis bus žymiai 
pakelta dėl vedusių žmonių. 
Atlygiu imas ant visados sužeis
tiems žmonėms bus pakeltas 
nuo $2,000 iki $3,050, o po
mirtinė bus pakelta nuo $2,000 
iki $3,000. Nors pašelpa žy
miai tapo pakelta, vienok sam
dytojai nemoka didesnių mo
kesčių.

Kada darbininkų atlyginimo 
aktas 1916 m. buvo įneštas par 
lamentan, ji’s iššaukė dižiausį 
pasipriešinimą privatinės ap
draudos kompanijos dėjo laik
raščiuose didžiausilus skelbi
mus, kuriuose prirodinėjo, kad 
to akto priėmimas reikš sam
dytojams dideles mokestis ir 
kad tos mokestis prie valstijos 
apdraudos tris syk bus dides
nės, negu kad moka privati
nėms apdraudos kompanijoms. 
Bet kompanijos pasirodė blo
gais pranašais, nes viskas išėjo 
kaip tik atbulai. Mokestįs pa
siliko senosios, o dydis ap
draudos pakilo kuo ne tris sy
kius.

Kol nebuvo valstijos apdrau 
dos, tol nebuvo ir kalbos apie 
atlyginimą už angliakasių džio
vą d<r kitas panašias, paeinan
čias nuo darbo ligas. Dabar- 
gi susirgusieji tomis ligomis 
žino, kad valstija darys viską, 
kad jie atgautų savo pirmes- 
niąją sveikatą.
.... Parduoda pigiai žuvį. "

New South Walcs darbinin
kų valdžios įsteigtos žuvų san
krovos parduoda žuvį labai pi
gai. Daugely j sankro vų Syd
ney žuvis parsklaivineja po 4c 
už svarą iš valstijos žuvininka- 
vjųio laivų. Nežiūrint pigios 
kainos, rugį). Hiėn. valstija iš 
žuvų turėjo $8,500 pelno. Pas

kesni mėnesiai davė dar dau
giau pelno. t
Tyrinėja sutrundpnlmą darbo 

valandą.
Ncw South Wales darbinin

kų valdžia dabar veda tardo
mus apie įvedimą 44 vai. dar
bo savaitės visoje savaitėje. 
Tikimąsi, kad neužilgo visur 
bus- įvesta 44 vai., vieton da
bartinių 48 vai. darbo savai
tės.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Ir vakarai neatsilieka kapoji

me algą.
Seattle, Wash. — Metalo 

darbininkų unija Seattlc gavo 
persergėjimą nuo Los Angeles 
metalo darbininkų tarybos, kad 
pietine Californra yra užplauk
ta darbininkais ir kad laivų 
budavojimo kompanijos pra
dėjo atleidinėti darbininkus ir 
paskui išnaujo juos samdyti 
už daug mažesnes algas. Sam
dytojai įieško darbininkų kito
se valstijose, kad tik sumaži
nus algas saviems darbinin
kams.

Nesenai Los Angeles Ship- 
yards Co., pašalino iš darbo 
1,500 darbininkų už tai, kad jie 
nedirbo subatoj po piet. Jiems 
paskiau pasakyta, kad jie gali 
grįšti į darbą už daug mažes
nę alga. Pavyzdžiui, algos 
šaltkalviams tapo numažintos 
nuo $1.48 iki 90c į vai.

nešini su viršum jau aš vos!f 
vaikščiojau. Tuomet nugabeno 
Petrogradan, atėmė pinigus, 
daiktus ir dokumentus ir... 
)ak*id.o Aš tuoj susirgau ir 
atsidūriau ligonbutyj, kur ma
ne nė kiek nepataisė, bet be
maž ko nenunuodijo, nes davė 
išgert 20 gr. kamporo aliejaus 
vieton žuvinių taukų. Mane 
;aip visai parmušė ant lovos, 
cad tik po dviejų mėnesių pra
dedu su vargu atžingsniuot 
ant kriukių po 10- 20 žings
nių kas dien. Mano laime,1 
kad man pasiseko ištrūkt iš 
Rusijos, nes žiemą bučiau li-

negaliu nužengti. Gerai,'

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dėl informacijų.

817 Blue Island Avė.

Trįs bus teisiami.
[Iš Federuotosios Presos]

Kansas City, Kas. — Tardi- 
muosc lapkr. 5 d., Mrs. Ella 
Reeve Bloor ir 16 kitų, kurie 
tapo areštuoti susirinkime' ir 
kaltinami peržengime Kansas 
valstijos kriminalinio sindika- 
lizmo įstatymų, 13 iš kaltina
mųjų tapo paliuosuoti. Tė
čiai: Mrs. Bloor, Fclix Thorns- 
lon ir Ed. Anderson valstija 
trauks teisman. Prokuratūra 
tvirtina, kad Thornston ir An
derson buvo atsinešę susirinki
mai! I. W. W. literatūros. Vi
si jie paleisti už $500 kauci
jos. Jų teismas bus po naujų 
metų.

Sumažino mokestį.
[Iš Federuotosios Presos]

Calumet, Mieli. — Calume 
ir Hecla vario kompanija pa
skelbė, kad algos jos variaka- 
s'ams liko sumažintos 15 nuoš. 
ir trįs kasyklos uždarytos. 
1,500 variakasių vaiigšto be 
derbo.

but liga scorbutas (cinga) ėjus 
blogyn. Bolševikai mane nie
kaip nenorėjo išleist iš Rusi
jos, nes Lietuvos savistovybė 
jiems baisiai nepatiko; tai įma
nė kankino ir plėšė lig pasku
tinio: likaus be rūbų, Ibe ap
valo, be grąšia — plikas par
blokštas ant lovos, net be po
ros lazdų, be kurių ne žings
nio
kad turėjau daniškus dokumen- ■ 
tus, 
tai mane gulintį pervežė per 
sieną Suomijon 29 IX į ka- 
ranteną Teriokuos, iš kur apie 
12. X. š. m. turėtų gabent kai
po daną Danijon. Jei danai 
mane gydys, a]>rėdys, tai ir rei-' 
kės pas juos liktis, bet man 
gerai žinoma, kad Lietuvai 
žmonės reikalingi, dėlto, link 
jos važaaivau. Mane parkirto, 
aš bespėkis; Jei Lietuvos at
stovai užsienyj neužsistos (kur 
jie yr- nežinau) ar Užsienių 
M«nisterija nesikreips kur reik, 
tai man nėr kito kelio apart 
Danijos, — ton mane veš. Kaip 
priims šiame laike, nežiniai!. į 
Jiems aš nebusiu tiek pageidau 
jmnas kaip aš tikčia
bet ką padaryt. Kad mane iš 
šičia velyk į kokį Suomijos Ii-

o da vienas danas padėjo, I

Lietuvoj

kui Lietuvon grąžintų. Aš ra
šau 
vos

laišką į Gelsinforsą Lietu- 
atstovpi — jei toks ten 
Būdamas ligonis ir su da-t 

nų raštais aš pats viens nieko j 
negaliu pradėt, neturėdamas 
ne grašio. Gal tą su kuom

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAI 
29 SO. LA SAL STRECE 

, ILIk 
Telephone\Central 3684 

Valandos: 9 
Subatomis: 
VEDU VIS 

VISUOSE 
Egzamiaaoja Abstraktu 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokiu! Legalil* 
kub Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą sąlygą. 

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

Viršum Metropolitan Stata Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2562.

CHICA

tkt 1 po ploti 
KIAS BYLAS 
TEISMUOS!,

AKIŲ 
M Šlakstymui 

nuo Saulės, vėjo, dulkių ir pelenų 
Rekomenduota ir pardavojama viso-

Reikalauk veltui knygelės apie akis. 
MURINĘ CO., Chicago.

.................. . T... . ...... ..

pasirodavytum, padėtum? Aš se vaistinėse ir pas Optikus.
1 •/ * |?ai Lro I aulr vAlriii irnircrnlna c

vėliaus vėl parašysi u.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Tremtinių laiškai
I.

Agronomas Petras Prapuole
nis, užklimpęs Rusijoj ir šiaip 
taip prisigriebęs Suomijon, ra
šo apie savo vargus broliui:

TERIOKAI, X.4.20. 
Mielas Broli Juozaiti!

Per daugelį metų nesusižino- 
jom, nc{9 karas ryšius sutrau
kė. Iš Danijos aš (su danišku 
pasportu ant mano vardo—to
kį čia man davė be jokių de
rybų) keliaivau Serbijon; karas 
užklupo Belgrade; per bedas 
vargus gale antrų metų pasi
sekė išvažiuoti Bulgarijon, o 
po 10 mėnesių Rumunijon, kur 
aš dirbdamas, kaip ir visur, 
kaipo agronomas, pragyvenau 
per dvejus metus. Norėjau 
grįžti Lietuvon, bet keliai bu
vo uždaryti. Tuomet gaUes 
1917 m. aš sumaniau artintis 
prie Lietuvos per liepsnojanč’ą 
Rusiją. Nuvykau Petrogradan, 
kur susitikau su Kylbartų Juo
zu Prapuoleniu — jam daug 
labų dienų ir ačiū — mane ke
lias dienas vaišino ir keliones 
man sulėkė gaila kad ne- 
atsiteisia u: bu vau neturi in
gus badaujančio j Rusijoj. 
Greit aplinkybės prispyrė ke
liauti Sibiran, kur pragyvenau 
lig pavasariui š. m. Gavęs 
kaipo danus, leidimą keliauti 
namo, aš 25 balandžio drožiau 
su vi'sais leidimais, pasportu 
ir 1.1, link Estonijos. Bet Jam- 
burge mane sulaiko, tampė, 
marino badu, taip kad po mė-

J. V. ž-kui, Chi. — Eiliaraš- 
tis nepavykęs. Nesuvartosime.

A. Rukui, Chi. Jei Anta
nas Dvilaitis nori but “Anton 
Jokuboskis,” lai sau: pakaks 
vietos ir Juokuboškiams.

F. Krasauskui, Chi. — Pra
nešimas pervėlai gauta.

J. Budriui, Chi. — A. C. W. 
of A. Liet. Skyr. 269 praneši
mas gauta subatos numeriui 
jau išėjus iš spaudos.

Ten Buvusiam, Chi. — Tau
tos Fondas tarnauja ne Lietu
vos reikalams, bet klerikalų 
partijos reikalams. Tam fon
dui siunčiamų aukų mes nes
kelbiame.

Kazimieras Gugi®
Vtda vitokitta reikalus, kaip kriminaliikuorto, 

taip ir civilitkuoss teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras >

Nfamų Ofisas^
3323 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

MiMto Ofisui I 

027 N. Bearborn 1* 
1111-13 UnltyBIdį

Tel. Ccntral^441X

NAUJAS 
TELEFONAS
Naujienas dabar galima 
šaukti dviem telefonų 
numariais: 
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju,
Canal 576

(F

A. Petrati* S. Fabijonu 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Sinnžia Pinigas. Pardeoda 
Laivakortes. 

NOTARIJUiAB
809 West 35th St., Chicago, Dl. 

Kampu Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washingtoa St. 
Marskall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte,

2121 North Westera Avė.
Valandos; nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, Hl.
kampas 18th St.

Phoue Canid 257

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

I’hone: Boulevard 4121.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Duoda teisių patarimus ir daro bei peržiūri viso
kius dokumentus ir popieras, kaip Amerikos 

taip Lietuvos.
Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street Chicago, III.
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AUTOMOBILIAI'
LIETUVOS r GYNIMAS

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimę. 
žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvai
riais centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam 
Vilkui”. Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia 
automobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilkų”, 
pirkdami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkū
no artilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietu
vos gynėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. 
Amerikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegra- 
mu atsiųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune 
ir tų pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai 
organizacijai.

Insitaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, šauliams, Krašto Apsaugos Ministerijai, 
Generaliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
ir tt., ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių 
Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

LITHUANIAN SALES CORPORATION
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE)

414 W. Broadway, So. Boston, Mass.

K Ai iJItflMi, iaih .ii-?, ii ii

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač 
privalėtų visose kolonijose šitame reikale pasidar
buoti.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
• JŪSŲ LIBERTY BONDSUS. 

ąneaBasgananBiannsosnaBosnamssmaeasmsaessmsaBBeaaBees«aoamsBBeaaBoeoaaa«saanBS««BBBa««"*e

* Jeigu jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite mums 
kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime tiek 
kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu:

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearbom Str., Chicago, III.

Cunard Line
Tik 9 dienas į 

Hamburgą ir Liepoją 
Per Angliją 

AQUITANIA 
, Gruodžio (Dec.) 14. 
Trečios klesos kainos į: 

HAMBURG .......... $125.00
LIEPOJ U .............  $145.00

Karės taksų $5.00 
Kreipkitės į artimiausią 

Cunard Agentūrą.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy- 
tsc vi 'Ž. i a, po lcx‘vitijn«.

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

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

DR. DICKSON
1615 West 47th Street

Tarp MarsMield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
» Nedaliomis nuo 10/iki 12 dieną.

ELEKTRA f
Gviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n c. ■ 
A. BARTKUS. Pre«K

1612 w. 47ik St Tel. Boulevard 1S>2. Chicago, I1L ■

•I. V t , ■ «. • » ♦ <*»•> w

KORESPONDENCIJOS I
anORg ■■ an i. ir -r .m— nnaagnr-ggrj 

.......... —1
. ROCKFORD, 1LL.

Komunistų prakalbos.

Lipk r. 16 d. buvusieji žmo
nes, prisidengę L. D. L. D. kp. 
vardu, kartu su L. M. P .S. 5 
k p. buvo surengę prakalbas. 
Nors ir ilgai publikos laukta, 
bet neskaitant darbininkų su
sirinko tik apie >50 žmonių. 
Atidarius prakalbas Bajoras 
pirmiausia pranešė, kad esą ne
tiesa, kad nesą L. I). L. I). kuo 
pos; ji esanti, tik liebeužsiiman 
ti politika. Tas netiesa. Čia 
jokios L. I). L. D. kuopos nė
ra, tik jos vardu dangstosi tie 
gaivalai, kurie dalba r bijosi sa
vo vardu rodytis. Tikra L. I). 
L. I). kuopa jau tveriasi ir 
neužilgo ji pradės gyvuoti ir 
veikti.

Kalbėtoju buvo koks tai 
A bakas iš rytų. Tai labai men 
kas kalbėtojas, todeb nesąmo
nių prikalbėjo dar daugiau ne
gu kiti. Baigdamas savo “pra
kalbą” jis prašė aukų komu
nistiškai agitacijai Lietuvoje, 
kuri galėtų dabar tik Žulikovs- 
kiams pasitarnauti, bet ne lais
vės judėjimui.
Klerikalai sutrukdė Lietuvos 

gelbėjimo darbą.
Lapkr. 7 d. Lietuvos Laisvės 

paskolos skyrius sušaukė vie
šą susirinkimą, kad parinkus 
aukų ir pasitarus su draugijo
mis apie surengimą demonstra
cijos protestui lenkų imperia
listų užpuolimą ant Lietuvos. 
Susirinkime tapo išrinkta ko
misija iš 5 narių, kuri pakvie
tė visas Rockfordo draugijas 
prisiųsti po 2 delegatus lapkr. 
18 d. susitarimui apie tą de
monstraciją.

Paskirtą dieną, šv. Elzbie
tos name susirinko apie 36 de
legatai nuo 18 draugijų. Be
svarstant apie demonstracija, 
vietos kun. Slavėnas pareiškia, 
kad jis priešingas siuntimui pi
li gų per Lietuvos Misiją ir 
reikalauja, kad visos aukos 
butų pasiųstos tiesiai į Seimą. 
Tečiau ir tuo dalyku liko nesu
sitaikinta ir visi manėme, kad 
demonstracija įvyks lapkr. 
28 d. a

Tečiau ant rytojaus tapo pa
tirta, kad kun. Slavėnas buvo 
slapta susitaręs su parapijo
nais, siųsti pinigus Seiman. 
Ex-kareiviai tuojau atlaikė sa
vo susirinkimą ir vienbalsiai 
nutarę nedalyvauti demonstra
cijoje ir pasiuntė demonstraci
jos rengimo sekretoriui Delta* 
vui pareiškimą, kad jei kuni
gas nusileis ir sutiks kad pini
gai butų siunčiami per Misiją, 
tad jie dalyvaus demonstraci
joje ir davė 24 vai. išpildymui 
to jų reikalavimo.

Po to atsisakė dalyvauti ir 
kitos pažangesnės draugijos, 
pagalios, ir žydai. Tuo budu 
delei klerikąlų uižsispirimo iš- 
įro geras darbas, kuris butų 
suteikęs Lietuvai gausią pagel- 
bą.

Bet tas darbas nėra užmes
tas. Jis bus varomas ir toliau, 
lik jau be klerikalų pagalbos 
ir demonstracija vištiek įvyks. 
Jos įvykimu labiausiai rūpina
si ex-kareiviai, kurie ketina pri 
traukti dalyvauti joje ir pri
tariant’us Lietuvai kareivius 
iš Grant stovyklos.

Pramogos.
Lapkr. 20 d. buvo L. S. S. 

75 kp. vakaras. Buvo vaidi
nama farsas “Gyvieji nabaš- 
ninkai”. Vaidinimas išėjo la
bai gerai. Žmonių į vakarą ir
gi gana daug atsilankė.

—Revoliucionierius.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago. III.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa- 

laikyinuį dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $85.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies-garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turimo parduoti dešimti augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio iSdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norimo padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

Nedėldieniais nuo
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE €O., 

2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St.

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

Dovanos;z*

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų Ilgos Ir. Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Lietuvos Atstatymo Ben
drove gavo iš Lietuvos dau
gybę naujausių knygų: ei
lių, apysakų, kalbamokslių, 
mokslo rankvedžių, chorams 
gaidų, vaikams knygelių su 
spalvuotais paveikslais, ir tt.

REIKALAUKITE 
KATALIOGO!

Pažinkite Lietuvos nau
jausių literatūrų pasipirk- 
dami šių khygų sau ir apdo- 
vanodami jomis savo gimi
nes, pažįstamus ir draugus 
kalėdų ir Naujų Mdtų Šven

tėse.

Lilhuanian 
Development 
Corporation

294 — 8th Avė., 
New York, N. Y.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

FRENCH LINE
Compagnie Generale 

Transatlantiųue
Tiesiai Hamburgan

Specialis išplaukimas 
jDubeltavais šriubais laivo 

Niagara
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesoš kainos 
.anai prieinamos.

Laivakorčių ir kitų informacijų 
klauskite vietinio French Line agen 
to.

PALIKTA STORAGE’Y 
$35

Jei gyveni 
me C. O. D.

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. 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
tyti, kad apkainavus. 
Priimami
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi- 
daleisdami egzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4

Liberty

Kodėl Tūkstančiai žmonly Ir
Vaiky Miršta kas meta nuo

Plaučių Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata
rą, Bronchites, Tonsulites, skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėję, ir nebū
na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršui minėtus kentėjimus jau
čiate, tiįfojaus eikite į vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPIIROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulį.

KAMPIIROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimą, nugaros, nai-iuose ir reu- 
matiškus skausmus.

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPIIROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPIIROL CO.,
2633 West 47th St., Chicago, III.

Kaip J ūsą Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tomistai geriausią patar
navimą.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles
Ligos gydoma specialisto
W. F. Moncruff, m. d.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland xAve., Chicago, 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

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

Tėmykito mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos sgaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai .akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė 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 8t„ kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 1660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
ką, — nervišką ligą.

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

Kampas Ashland Avė.
Phose Drover S061L

Dr. C.Z. Veželis
Lietnvis Dantistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvis

Telefonas: Drover 7942

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryt®.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St
I ■■■■......        —

AMERICAN
Reliable

UentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 344
■mm ana mm mm, mm mm Mi M. ■■ m. bk mm

OT KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

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

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

AKU1ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Fenn- 
■ilvanijos hos- 
pitaliso. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kios* ligose 
moterims ir 
merginoms.
St., Chicago, III8118 S. Halsted

(ant antrą lubą)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

fEHElffiMHBgiaMaianMaiBiBBP
“j Telephone Yards 1532

“ DR. J. KULIS ;
LIETUVIS . K

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS H
! Gydo visokias ligas moterą, vai- !

** kų ir vyrą. Specialiai gydo lim- j 
pančius, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
K 3259 So. Halsted St^ Chicago. 8t

I
" 111 1...........    ■■■■n

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

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

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

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrjžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.I.
-   —n........................   "■■ ■■■■ ' T

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—‘-11 ij >; 2—3 po piet 
7--8 vak. Nedčlioms 10—12 dieną

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare
...............     — ■■■■■■II,u...............

Tei. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sta 

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

nuo 1 po pietą iki 9 vakaro v-----------  

^Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICR
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantąojame 
Kalbame visas Europiškaa kalbas. 
3804 So. Kedzie Are., Chicago, III.

Arti 88-th Street
b r—................. ................ .......... . .... .. ........................................

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 

Lietuvis perkalbčtojas seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

.......... .. III——W1M—l«IWW

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? ?

>UM»n<rWM—I -■■ Ii ■—

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akh Egsaminaoie Dykai 

Gyvenimą* yra 
tuščias, kada pra
nyksta regiiimaa 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

___ _  kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. z47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja II metai 

Ofisas
47M So. Ashland Ave^ S l«bee 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOSl 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nue 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po pint

Telefonas Drezel 2880 
................................ I.I.Z

DR. M. HERZMAN
I« RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonai:

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

8149 S. Morgan r t., kerti 88 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8 
vakare. Nedėliomis nue 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dianą,
T" """ '' --------------—--------- -------- ---

Telephone Yards 5032

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

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

iiiimiiiimiiim 
j DR. YUšKA Š 

h 1900 S. Halsted St. B
' Td. Canal ŽUS 

Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki !
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 68rd St. R 
Tel. Prospect 8466

11111111 UMM
— 1 >11IIMIĮ—r- -Iri lirT 1 II.. ... UI -U®

PRANEilMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Liet n vys Gydytojas ir Chirargas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

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

• iki 8 vak. NedU. 10 iki 12 ryte 
Bes. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet. 
Telephone BcKinley 268

iliaillIKIHDIIIUKU
* TeL Boulevard 2160

s Dr. A. J. KARALIUS B
u Gydytojas ir Chirurgas
g VALANDOS: 9—12 ryto g
■ 2—9 vakaro. ■ g
Jį 8303 So. Morgan Street,

B
 Chicago, Iii B
■ arauuui uini n mi

(
Tel. bullman 842

DR. I. E. MAKARAS 
Lietavys Gydytojas ir Ghirargaa 

1MIU Michigan Ave^ Roselande.
Vai. 11 Iki 12, 1 Ui 4 tr 6:82 

iki 8:8U vak.
—

DR. JOHN N. THORPE 
(lydytojas ir Chlrnrgaa 

1W >• W et. kam».Manhfleld av. 
Valandos: 1M 9 ryte, bm 8 Utf 

4 Ir nao 7 Dd 9 vakare.
Tol. Prospect 1157



Lietuviu Rateliuose
JUBILEJINIS ŠERNO 

BANKETAS.
Rašytojui Juozui Adomai- 

čiui-Šernut pagerbti jo 25-ine- 
tinės litą ratinio darbavhnos 
Amerikoj sukaktuvėse, Šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietą, 
kurs įvyks gruodžio'8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrison Hotolyj, 
Clark ir Madison gv.

Kun. M. X. Mockus
Paveiksluotos Prakalbos
* apie

Velnių, Kristų ir Antikristų
Utarn. Lapkr. 30, 1920,

Mildos svet 3138 So. Halsted St.
(Bridgeport). Pradžia 7:30

šitose prakalbose kun. Mockus pa- 
rodjs puikiausius paveikslus surinktus 
—Ryme, bLadride, Paryžiuje, Jaruzoli- 
me, Waršin|ųe, Vilniuje, Lisbon, Brus- 
selyje, Berline ir kitose įžymiose vie
tose. Kun. Mockus rodys paveikslus 
apie Velnią, Kristų ir Antikristų, taip 
gi paaiškįs gyvu žodžiu kas jie yra 
per vieni ir kokie yra santikiai tarp 
jų. Šitie paveikslai bus rodomi pirmu 
ir paskutiniu sykiu Chicagoje. Pertai, 
visiems lietuviajns, Chicdgos gyven
tojams privalu į tas prakalbas atsilan- 
kiti. Neatsilankiusijei gailėsis.

Kviečia visus 1 kp. L. L. F. Komitet.

w T. Pullman 5482

AKUSERK4 
t. SHUSHO

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

Chicago, III. *

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 turime 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.

Reikalingas
Geros išminties vyras, mokantis Lietuvių ir Anglų kalbas 
ir raštą ir turintis kiek patyrimo ‘Real Estate’ ‘Foreign 
Exchange’ ir ‘Insurance’ darbuose, ir galintis duoti pirmos 
klesos paliudijimus kaslink karaktoriaus ir teisingumo, yra 
labai pageidaujamas ir reikalingas užimti ofiso vietą Chica
go ar New York, prie puikiai augančios Illinois Valstijos 
korporacijos. Vietoje kapitalo, plataus biznio patyrimas 
yra pageidaujama. Tikrai gora proga dėl pastovio vyro 
kuris turi norą pastoti turtingu ateityje. Atsišaukite tiktai 
laišku rašyta savo ranka.

ROOM 602-604 19 S. LAŠALE ST., CHICAGO

Bilietai galima iš anksto gau
ti Naujienų ofise, p. J. Kulio 
Aptiekoj, Universal State Ban
ke ir pas šerno Draugų Bure- 
lio narius.

ROSELAND
Aušros vakarinė lietuvių gra 

matikos mokykla jau trečia 
savaitė kaip atsidarė, o moki
nių vos dvylika telanko. Tas 
parodo? kad roselandiečiai ar 
neapvcrtina reikalingumų mo
kintis, ar tingi. Mokinama
seredomis ir pėtnydiom’s nuo 
7:30 iki 9:30 vakare. Mokyto
jauja A. Žymontas. Dabar 
gera proga mokintis. Eikite. 

* * *
Vietos L. D. Namo Bendro

vės šėrininkai du kartus tu
rėjo specialius susirinkimus 
dėl pirkimo Strimulo svetai
nės. Svetainės savininkas 
pirmu kartu prašė $29,000, 
antru kartu nusileido iki $27,- 
090. Bendroves šėrininkai yra 
nutarė mokėti tiktai $25,000. 
Bendrovės šeri n i ūkuose yra 

; trys skirtingos nuomonės, 
i Pirmieji tai yra biznieriai, kur
turi po mažai šęrų pirkę, ir 
kiti, kurie dar žada pirkti, vi
sai atmeta pirkimų Strumilo 
svetainę ir stoja, kad butų 
statoma prie Michigan gatvės 
ant trijų augštų su visais pa- 

, togu nuris, bet darbu visai ne
prisideda ir neatsižvelgia į or
ganizavimo pasekmes. Antri 
tai musų buvusieji žmonės (da 
bar nežinau kaip jie vadinas): 
jie svetainės pirkimų ar staty
mų visai atidėlioja kitam ru
deniui. Yra ir tokių, kur nei 
šėrų neįperka, dagi pajuokia 
sakydami, kad tai tik biznį 
sau nori pasidaryti.

Treti tai socialistai ir pro-
; gresyviai: jie stoja už tai, kad 
butų perkama Strumilo svetai- 

, nė, jeigu savininkas dar kiek 
nusileistų. Nes prie dabartinio 
Bendrovės kap'talo nėra nei 
ką svajoti apie statymų svetai- 

: nės su visais patogumais.
¥ ¥ ¥

Lapkričio 21 d. Turner sve
tainėje buvo S. L. A. 139 k p. 
vakaras. Scenoje statė vieno 
p.kto komedijų “Neatmezgamas 
Mazgas". Vaidino kuopos na- 

i riai. Vaidinimas išėjo labai 
silpnas. Paskui L. M. D. Aido 
Choras dainavo. Choras men-
kas ir menkai išlavintas. Su- 

' dainavo vos dvi senas daine- 
I les. Žmonių buvo apie pus
antro šimto.— Bijūnėlis.

TOWNOFLAKE.
Darbuojasi Lietuvos gynimo

reikalui.

Kitų skaitoma, kad Town 
of Lake lietuviai yra užmigę 
ir niekame ar visai mažai dar
buojasi. Nežinau kaip kituose 
dalykuose jie veikia, bet Lietu

■W-1

vos gynimo reikale Town of 
Lake lietuviai stovi priekyje 
visų Chicagos distriktų.

Kada kitur lik pradėta kal
bėlis apie tvėrimų komitetų 
aukoms rinkti, Town of Lake 
lietuviai jau turėjo tokį komi
tetų. Jie sušaukė viešų susirin
kimų ir tame susirinkime jie 
patys išrinko komitetą ir au
kų rinkėjus ir visi stojo dar
ban. Veikia komitetas, veikia 
ir aukų rinkėjai. Jie vaigšto 
po namus ir visur renka au
kas ir tų aukų nemažai jau yra 
surinkta. Visos aukos yra siun
čiamos per Lietuvos Atstovy
bę. Komitetas padarė kelis 
tūkstančius ženklelių, kure iš
duodami aukojusiems Lietuvos 
gynimui, kaipo paliudijimas, 
kad jie prisidėjo savo skatiku 
prie gynimo Lietuvos nuo jų 
užpuolusių plėšikų Žulikovs- 
kių, kurie nori išplėšti iš Lie
tuvos taip sunkiai laimėta ne
priklausomybę ir pavergti vi
sų Lietuvą.

Negana to, Town of Lake 
lietuviai rengia didelį masinį 
Susirinkimų didžiausiame šioje 
apielinkėje teatre — Peoples 
Theatre, prie 47 gatvės, arti 
Ashland Avė. Susirinkimas bus 
ateinančio] pelnyčio), gruodžio 
3 d. Jame kalbės šiomis dieno
mis sugrįžęs iš Lietuvos adv. 
Bradchulis ir kiti žymiausi 
lietuvių kalbėtojai.

Taigi kuri Chicagos lietuvių 
kolonija pralenks Town of La
ke lietuvius gelbėjime Lietu
vos nuo užpuolikų?

—Darbietis.

ATLANTIC.
Užmirštas kampelis.

šioj miesto dalyj, kuri pra
sideda nuo 46 ir Wcntworth 
Avė. gal. ir eina toliau į pie
tus — apie Garfield bulvarą, 
gyvena nemažai lietuvių. Bet 
jie visų yra užmiršti. Nė sa
vų draugijų čia jie neturi, nė 
niekas jų su prakalbomis 
Čia neaplanko. Jie yra visų čia 
užmiršti, tarsi jau mes nebū
tumėm nė lietuviais ir nebūtu
mėm dalimi didžiosios Chica
gos, kur tiek daug visokių vei
kėjų ir kur tiek daug veikia
ma.

Butų tad labai gerai, kad 
nors Lietuvos Gynimo Komite
tas parengtų čia savo prakal
bas. Juk ir mes esame lietui 
viai ir norime kuo galime pri
sidėti prie Lietuvos gynimo, 
kad pagelbėjus Lietuvai atsi
ginti nuo visokių jų apnikusių 
Žulikovskių, kurie dabar terio- 
ja nelaimingą musų tėvynę.

O gal vietos lietuviai norė
tų sutverti kokia nors savo 
draugijų ar kuopų? Pritarėjų, 
rodos, netrūksta, tik nėra kam 
pradėti darbų. Pritariančius 
tam dalykui prašyčiau atsiliep
ti prie manės: 238 W. 51-st 
St. —M. Karčauskis.
KORESP.

LEKCIJA DARBININKAMS.
National Association of Sa- 

sh, Door and Milhvork Manu- 
facturers praeitų nedėldienį 
laikė konferencijų, kurioje 
šios asociacijos prezidentas S. 
S. King pareiškė: “Unionistai 
jau nėra taip galingais, kaip 
jie buvo prieš rinkimus. Trum
poj ateityj jie turės valgyti iš 
samdytojų saujos. Chicagoje 
Building Trades Council davė 
teisę kontraktoriams atstatyti 
darbininkus, kurie darbe tingi
niauja. Jurisdikciniai streikai 
nukirsti ir unijos jau sutiko 
užbaigti nesutikimus arbitrą ci- 
jos keliu ir nuo gruodžio 1 <1. 
nereikalauti didesnes algos per 
visų metų. Samdytojai jau da
bar išgauna iš darbininkų 50% 
daugiau darbo. Darbininkai, 
kurie pametė medžio išdirbys- 
tės fabrikus ir nuėjo j ieškoti 
didesnių algų automobilių fab
rikuose, jau yra išmestais iš 
darbo ir dabar susėdę it žvilr- 
bliai ant tvorų, mąsto, kur ga
vus darbo. Juose jau nebėra se
nųjų laikų gaiviosios dvasios.”

Pavogė 100 svarų dinamito.
Chicagos policijos departa

mentas gavo įsakymą surasta 
100 svarų dinamito, kuris pra

NAUJIENOS, Chicago, UI.
" 1 ' ....... Į m , »u —

Panedėlis, Lapkr. 29 d., 1920
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eitos pėtnyčios naktį plėšikų 
tapo išvogtas iŠ Aetna Explosi- 
ve kompanijos sandėlio, Lani- 
bert, III. Manoma, kad dina
mitas yra paslėptas čia kur 
nors Chicagoje.

Pasikorė 76 metų senelis.
.Charles Hunt, 76 metų se

nelis, 5963 Lowe avc., pasikorė 
Schlitz Brewing kompanijos 
tvarte, 5959 Lowe avc. Prie
žastis saužiulystės dar nesuži
nota.

Plėšiko darbas.
Scott Garner, negras, 14 me

tų senumo* įsilaužė į John 
Mason namus, 1759 N. Chica
go Avė., sumušė seną, sergan
čią moterį, pasiėmė kas jam 
reikėjo ir išėjo sau.

Rado bemirštantį jurininką.
Frank J. Lawlor, 35 metų 

senumo jūreivis buvo rastas 
ant Wabash avė., arti Jackson 
st., baisiai sumuštas ir nuo 
jo veik visi drabužiai nuplėš
ti — kepurė, švarkas, kelinės 
ir batai. Pavieto ligoninės dak
taras sako, kad jis mirsiąs.

Užmušė motormaną.
James T. McCue, 5809 Peo- 

ria st., motormanas dirbantis 
ant Wentworth-Clark gatve- 
kario, liko užmuštas, kada jo 
karo “airbrakes” paliovė dir
bę ir karas susfrėmė su kitu 
Clark st. karu ties York Place. 
McCue buvo tiktai vienas žmo
gus ant priešakinės karo plat
formos, kuri tapo visiškai sut
riuškinta. Važiavusieji gi kare 
žmones buvo smarkiai sukrės
ti.

Gatvekaris užmušė daktarą.
Daktarui Thomas H. Donlon, 

54 metų senumo, 3947 West 
Madison stree, gatvekaris ties 
Madison st. ir Hermitage Avo. 
sutriuškino kairiąją koją ir 
perskėJg galvą. Tuoj jis tapo 
nugabentas ligoninėn ir ten 
mirė.

Nepristatyti laiškai.
Žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia kiausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

501 Adomaitis John
505 Arlauskas Jos
507 Auszkalnaite Marijona
508 Babutckis Wincientis
509 Backini Antanin
511 Balchiunas Stanislawa
517 Benzaitis Toni
522 Bopshis Jahn 2
523 Brandis J
526 Budraucenei Basei
528 Butkus Stanislovas
529 Butvelas Chrl
530 Butwell S 2
531 Lamsargis Jurgis
538 Cipokas Povilos 
536 Cycenas Jozupas 
538 Daknis I D
553 Foarkunu (Jurk.?) Petru
560 Gaidajtei Malei
564 Gedvilas Alės
569 Grimalis Mike
571 Gustas Miss Anna 
584 Jancewice Mikalas
587 Jankauskis Majk
588 Jankauskis Jonas 
590 Jasas Adam
593 Jenuskaitė Jovanna
594 Jerleckis Jane Anna
595 Jokuboniu Janu
596 Jonuszis Povilos
597 Jurkus John
600 Kasiminskini Stąnislaus
603 Kaukalui Georgo
605 Kentriene Besie
614 Kondrot Wencentos
628 Lazdauskis Izidorius
632 Ludeikeni Micholina
688 Lukasewicis Josephine
634 Lymankas Kazimieras 
638 Macutis Frank 
646 Medfunos Jos
649 Mickunas Wiktorius
653 Misewich Antonas
664 Parnasas Patras
669 Rapsivicini Dominikiu 3
676 Rutis Jonas °
678 Saltons Anton
691 Sidlauskis Jonas
700 Stakelunie Aleksandras
704 Steikaitis Ana
717 Taraskus Willim
721 Trumpickas Petras
727 Ugenskis Mikolas
785 Wanagas Jonas
746 Yocius Wiktor

Pranešimai
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro vai-j 

dintojų repeticija žaislo “Darbininko 
likimas” bus panedėly, lapkr. 29, 8 v. 
v. Mark White Sq. inžinruime Visi 
vaidintojai bukit paskirtu laiku.

— Komitetas.

PRANEŠIMAI.
Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 

Pildomojo Komiteto susirinkimas į- 
vyks panedėlio vakare, lapkričio 29 d. 
Naujienų name; pradžia 7:30 valandą 
vakare. Visi komiteto nariai meldžia
mi atsilankyti — yra keletas svarbių 
reikalų aptarti; kad ir nebus visi, tai 
vistiek darysime nutarimus.

—, J. P. Markus, pirm.

“Velnias, Kristus ir Antikristas“, 
Kun. Mockaus paveiksluotos prakal
bos, Utaminke, lupki'. 30, Mildos svet., 
313R So. Halsted St. Pradžia 7:30.

Šitos prakalbos bus vienos iš žin- 
geidžiausių prakalbų kokios kada ga
lėjo būti Chicagoje. Kviečia 1 kp. L. 
L. F. Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Sunaus Jono Urbusio,

gyvenusio Oregono valstijoj. Dabar 
nežinau kur randasi. Malonėkite at
sišaukti arba žinanti pranešti.

ANTANAS URBUTIS, 
3428 Aubum Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Mykolo Saltanio, gir
dėjau gyvena Chicagoj, keturi metai 
atgal, dabar nežinau kur. Jeigu kas 
žinote ar patsai meldžiu atsišaukti.

ANICETAS SALTANIS, 
3524 So. Union Avė., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU seseries Onos Ziman- 
taitės, Kauno rėd., Raseinių pav., Kal
tinėnų volosties, Vitogalos kaimo. 
Pirma gyveno Pittsburgh, Pa. Mel
džiu jos atsišaukti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Mano adresas:

JUOZAS ZTMONTIS,
Box 267, Zeigler, III.

PAJIEŠKAU dėdės Petro Petkaus ir 
brolio Jono Petkaus, Kauno rėd., Tau
ragės apskr., Šilalės par., šilų kai
mo. Girdėjau gyvena Illinois valsti
joj, bet dabar nežinau kur. Malonės 
atsišaukti, nes turiu| labai svarbų rei
kią iš Lietuvos.

K PETKUS
2008 W. 28rd St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambaris, su vi

sais parankumas, dėl vienos ar dvie
jų merginų, kad ir našlė su vienu 
kūdikiu; aš viena gyvenu be šeimy
nos. Matyt galima visada.

MRS. F. N.,
1410 Nr Robey St. 

netoli Milwaukee avė

REIKIA I)ARBININKŲ~

MOTERŲ_____
REIKALINGA teisinga mergina 

dirbti j krautuvę vakarais, patyrimas 
nereikalingas, turi mokėti šiek tiek 
skaityti lietuviškai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS, 
3238 So. Halsted St., 

Chocago, III.

REIKTA — 1 waiterkos ir 1 
indų plovėjos tuo jaus. 

KAUNO RESTAURANAS 
2325 So. Leavitt St. 

■ _  -...
REIKIA — lietuviškos virė

jos. Turi būt patyrus tame 
darbe. 

ALFA BUTAKES’ 
Michigan Restaurant 

10822 So. Michigan Avc.

REIKIA merginos prie na
mų darbo nereikia skalbt. Ma
ža šeimyna, gera mokestis.

Tel. Garfield 3539

REIKIA patyrusios moters prie 
rinkimo skudurų.

CHAS. YOUNG & C0., 
664 W. Austin Avė.

Netoli Milwaukee & Halsted St. 
Tel. Monroe 2333.

REIKIA DARBININKtr

VYRŲ
REIKIA bučerio, geistina, 

kad mokėtų kalbėti lietuviškai 
ir lenkiškai. Atsišaukite

K. M. RODIS
3348 S. Morgan St.

REIKIA kriaučiaus pilnai ži
nančio savo darbą — prie nau
jų ir senų drapanų.

240 W. 51st St.

REIKIA MAŠINISTO Į 
MAIŠŲ DIRBTUVĘ,

Patyrusio, taisyt mašinas ir 
tvarkyti dirbtuvę. Tiktai tokis 
lai atsišaukia, kuris yra dirbęs 
panašioj dirbtuvėj.

Atsišaukite:
1438 W. 37th St., 

3-as floras.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA pigiai drapanų ir 
(vairių dalykų krautuvė. Biznis iš
dirbta per daugelį metų didžiausioj 
lietuvių kolonijoj ir neša gerą pelną. 
Priežastis pardavimo, apleidžiu Chi
cago. Kreipkitės šiuo antrašu:

8218 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tarpe 32 ir 33 gatvių. \

PARDAVIMUI
PHONOGRAFAI

Geriausio išdirbimo mašinas susta- 
tom patįs namie ant užsakymo arba 
iš gatavų galite pasirinkti . Pas ma
ne pusę kainos pigiau kaip krautuvėj, 
galite persitikrinti. Savininką gali
te matyti nuo 6 vai. vak.

M. VEŽIS’,
1503 N. Hoyne Avė., 

Chicago, III.
Tel. Armitage 2252

PARSIDUODA grosernė pilna viso
kių daiktų, lietuvių apgyventoj vie
toj. Parduosiu visai pigiai. Priežas
tis pardavimo — savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą.

KLAUDA,
158 Kensington Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas, tirštai lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Par
davimo priežastis — savininkas ap
leidžia Chicago.

Atsišaukite:
4458 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA saliunas, tirš
tai lietuvių apgyventoj vietoj 
Aplink keturi blokai nėra kito 
saliuno.

3400 So. Auburn Avė.

NEPRALEISKIT TOS PROGOS 
Parsiduoda grosemė ir bučernė labai 
geroj vietoj, su namu ar be namo 
kaip norite. Turi būti parduota į 
trumpą laiką ir parduosiu už prieina
mą kainą. Yra visi nauji intaisy- 
mai; namas naujas ir gera vieta dėl 
biznio . Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Arti Westem Elec
tric Co.

2112 S 48th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA saliunas labai geroj 
vietoj biznis nuo seniai įdirbtas, neto
li dirbtuvių — žodžiu, pirmos klesos 
saliunas. Pardavimo priežastis pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
2138 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. lietu
vių apgyventoj vietoj. Taipgi 
svetainė su krėslais,’ mitingams 
ir baliams.

1900 S. Union Avė.

AŪTOMOBILIAI-^

PARSIDUODA Fordas 1919 m. ma
žai važinėtas, 5 pasažierių. Parduo
siu pigiai, išvažiuoju į Lietuvą, kam 
reikalingas atsišaukite.

J. P.,
830 W. 33 PI., Chicago, III.

2 augštas.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Priversti parduoti trumpu laiku grą- 
žiausius rakandus už apskaltliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

Taipgi turime 35 Victrola? 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- 
nas. Pristatymas dykai.

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

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebublinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus, 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi- i 
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 80th Street 
ir Union Avė.

' " * NAMAI-ŽEMĖ.
- « »• a—. ■ .•

PARSIDUODA arba mainoma ant 
namo gera kepykla, tirštai lietuvių 
apgyventoj vietoj, įdirbtas biznis, 2 
trokai, štoras prie vietos ir pragyve
nimas. Galima įeiti su puse arba 
viską. Pardavimo priežastį ir plates
nes žines patirsite ant vietos. Atsi- 
šaukit ant “Naujienų“ No. 176.

1739 So. Halsted St.

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, 
7259 So. Talman Avė.

1 Chicago, III.

NAMALŽEMĖ
I NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
I 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 

i centre. Savininkas greitu laiku iSva- 
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

SUSTOK — SKAITYK.

Ilotelis su 25 kabmariais, nie 
kados nėra tuščių kambarių, 

prie pad dypo, salunas ii'' valgyk 
la (restaurant). Kampinis na
mas, kuris užima pusantro (IV2) 
loto. Ilotelis parsiduoda su vi
sais įtaisymais. Už,vienus kam
barius pelnas ant metų suvirš 
$8000.00. Lietuvio biznieriaus 
tame miestelyje nėra, o tos tau
tos žmonių yra iki valiai. Kaina 
tos vietos yra $11,000.00. Kiek 
gali įnešti? Kiti tegul pasiliks 
ant sutarimo, nes savininkas 
yra gana turtingas. I<as pirmas, 
tas laimės.

Del platesnių žinių kreipki
tės į

ONEIDA LANT) CO. 
McNaughton, Wis.

Į , < I... .1. ■■■ĮĮĮį- . .JUJ-

MOKYKLOS____

FIA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.
• Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
r VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininH.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

86 S. State St.
Tel.: Central 8028.

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. Well8 St

Angliškai Mokiname
svetimšalius, kalbamuoju budu.

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.L - *

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 9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typeroriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystis, dailia- 
rašystės ir tt.

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

RUBSIUVYSTi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinau ties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 828, 74 W. Washington St.

Lt---------  ■ ■ —r— -----------------------------

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE


