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Bolševikai veržiasi tolyn 
i Krymą

Francija žada pasitraukt iš 
tautų lygos?

Pranašauja naują visapasaulinj karą
Bolševikai laužo Vran-

gelio linijas.
Suėmė du jo kariuomenės re

gimentu; padėtis kritinga.

j m dar ė sovietų kariuomenės 
spaudžiamas.

Jau svarstoma apie civili- 
gyventojų pašalinimą iš 
miesto. Galimas daiktas.

PARYŽIUS, lapkričio 12. — 
Šiandie gautomis iš SevastojK)- 
lio žiniomis, Krymo sektore 
bolševikai persilaužė per pir
mąją generolo Vrangclio ap
saugos liniją ir dalba r visu 
frontu pradėjo didelį puolimą.

Anti-bolševistinės gen. Vran- 
gelio armijos padėtis yra kri-

kaip tik pasirodys,

nių 
šio 
kad 
tai,
padėtis yni kritinga.

True translation fded with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Žada pasitraukt iš tautu 
lygos.
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Dar dvejos prakalbos.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba vakar vakare 
surengė dar di vejas prakalbas 

Lietuvos gynimo reikalais. 
Prakalbos surengta Town of 
Lake ir Brighton Porko kolo
nijose. Jų daviniai sekami.

Sevestopoly visa prirengta 
apgulos stoviui. .

Pranešama, kad mūšy į pie-1 
tus nuo Perekopo, taigi sąs- 
maugoj einančioj Krymo pu- 
siausalin, bolševikai turėję 
ytin didelių nuostolių. Dabar 
jie laužiasi pietų link ir kartu 
gabena didžiąsias kanuoles.

Sustiprinta naujais būriais 
atsiųstais iš Lenkų fronto, sa
vo skaičiumi sovietų armija 
žymiai viršija generolo Vran
gclio armiją.

Suėmė du kavalerijos 
regimentu.

LONDONAS, lapkričio 12. 
šiandie čia gauta oficialiais 
sovietų valdžios pranešimas iš 
Maskvos, datuotas ketverge, 
kuris sako, kad ties Jušumsku 
sovietų armija persilaužė per 
pirmąją gen. Vrangclio ap
saugos liniją ir suėmė du ge
nerolo Barbovič’o kavalerijos

Francija nenori, kad Vokietija 
butų priimta tautu lygon.

PARYŽIUS, lapkričio 12. — 
Echo de Paris politinio sky
riaus 'vedėjas Perti n x šiandie 
iškėlė aikštėn tai, kad Franci- 
jos užsienio reikalų ofisas

susi-
Genevoj taip greit.

si traukti iš tautų lygos 
rinkimo
kaip bus daroma pastangų pri
imti jon (lygon) Vokietiją.

Pasak Pertinax’o, Anglija 
jau sutikusi neremti Vokieti
jos prašymą priimti ją lygon.

Tautu lygos susirinkimas

True traaslation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 13, 1920 
as raquired by the act of Oct. 6, 1917

Varsa va pranašauja 
naują karą.

Nenor dėtis treciąjan 
Internacionalan.

Socialistų Partija siųs savo 
atstovę j Berno kongresą.

CHICAGO, lapkr. 13. - So
cialistų Partijos nacionalinia
me ofise vakar pareikšta, kad 
atatinkamosios partijos įstai
gos tariasi pasiųsti savo atsto
vą į tarptautinį socialistų kon
gresą, kuris įvyks Berno mies
te, Šveicarijoj.

Kongresas šaukiama tuo tik
slu, kad pasitarus dėl socialis
tų Internacionalo. Partija, kaip 
žinia, atemtė “trečiąjį” Inter
nacionalą. Ji, kaipir Europos 
socialistų partijos, priimti tų 
sąlygų, kurias stato “trečiojo” 
Internacionalo bosai, nenori.

Kas bus pasiųsta į kalbamą
jį kongresą, dar nežinia.

Nauji sumišimai 
Italijoj.

Čekijos valdžia gal 
pasitrauks.

T0WN OF LAKE. — Pra
kalbos įvyko p. A. Blinstrupo 
svetainėje, 4501 S. Hermitage 
avė. Kalbėjo Naujienų redakto
rius P. Grigaitis ir P. M. Kai- 
tis. Kadangi vakaras buvo šal
tas, o vietos lietuviai čia jau 
senai “pasižymėję” nepaslan
kumu, tai žmonių buvo neper- 
daugiausia. Bet tie, kur atsi
lankė, parodė, kad gimtojo 
krašto likimu jie yra susido
mėję. Kalbėtojui prisiminus 
apie aukas gimtajam kraštui 
nuo lenkų imperialistų ginti 
— ant vietos sudėta $121.05. 
Rengimo lėšoms padengti — 
$11.04. Taigi viso sudėta 
$132.09. Beto, ir pats svetai
nės savininkas, p. Blinstnrpas, 
prisidėjo savo auka: nereika
lavo atlyginimo už svetainę.

General is streikas Genanoj ir 
Forenzoj.

Jieškos kaltininkų.
Sako, kad Wall gatvės eksplio- 
zija — “ne radikalų darbas.”
NEW YORK, lapkr. 12.

Vienas vietos dienraštis, Eve- 
ning World, vakar paskelbė 
sensacingą žinią, būtent, kad 
toji ekspliozija, kuri kiek lai
ko atgal kilo Wall gatvėj, bu
vusi “ne radikalų darbas,” o 
dviejų besivaidijančių unijų, 
kitaip sakant — tų unijų na
rių darbas.

Atatinkamųjų įstaigų val
dininkai rodo didelio nervin
gumo. Jau pradėta kalbėti ne 
apie j ieško j imą “tariamųjų ra
dikalų,” o “tikrųjų ekspliozi- 
jos kaltininkų.” Apskrities pro
kuroras Edvvard Swann šian
die pareiškė, kad jis pašauks 
tardymui visus laikraščio su
minėtuosius asmenis ir, “jeigu 
pasirodys, kad laikraštis turi 
tiesos,” jis kaltininkus pat
rauksiąs tieson.

Areštayimas komunistų.
KOPENHAGATTapkr. 12. — 

Viennoj, Austruose, policija 
areštavo ukrainiečių komu
nistus: Krasny, Lifsitzą ir
Diatrovą, kurie veikė kaipo 
kurjerai tarp Maskvos ir Vie
nos.

Parlamentas atmetė jos 
reikalavimą.

LONDONAS, lapkričio 12.
Gautomis žiniomis, Genanoj ir 
Forenzoj tiųx) paskelbtas ge- 
neralis streikas. Streiko prie
žastys nepaduodamos.

Tuoj po to, kada paskelbta 
streikas Genanoj kilo riaušių. 
Minia pamaldų metu užpuolu-

PRAGA, lapkr. 12. -— Čeko
slovakijos nlinisterių kabine
tas gal įteiks savo rezignaciją. 
Tai dėlto, kad parlamentas at
metė jo reikalavimą. Val
džia norėjo, kad parlamentas 
priimtų jai tinkamą įstatymų 
sumanymą kai dėl teikimo pa-

si vieną kunigą ir labai sumu- šalpos bedarbiams — valstybės 
šasi jį. Kilus riaušėms, pašauk- ‘ darbininkams. Bet didžiuma 
ta policija ir kariuomenė. Du balsų priimta vokiečių parti- 
šiintai žmonių suareštuota. ’ jos pasiūlymas. Jisai yra toks, 

kad pašalpos reikalams val
džia dabar turės? išleisti duMooney byla — su

moksiąs.

Pranešime pripažįstama, kad 
Moziro sryty, į pietus nuo 
Bobruisko, priešo jėgų spaud
žiami bolševikai turėjo pasit
raukti.

Pranešime sakoma:
“Moziro sryty, generolo Ba

la k Balakovičio jėgų spaud
žiami, mes pasitraukėme prie 
Moziro-Koresteno geležinkelio. 
Trvsdešimts mylių į vakarus 
nuo Moziro vienas gen. Bala
kovičio regimentas, ižžudęs 

savo oficierius, pasidavė mums“
“Krymo f ronte Perekopo 

sryty musų kariuomenė persi
laužė per pirmąją priešo ap
saugos liniją ties Juširmskiu ir 
suėmė du generolo Barbovičio 
kavalerijos regimentu.”

Gen. Vrangelis bėga.
SEVASTOPOLIS, lapkr.

(suvėlinta). — Anti- bolševis- 
tinių jėgų pietų Rusijoj vadas, 
generolas Vrangelis, traukia 
savo kariuomenę į šiaurius 
prie vyriausios apsaugai lini
jos, kuri eina pro Lušun kai
melį, apie devyniolika mylių į 
pietus nuo Perekopo. Tatai jis

Jeigu Vokietija gausianti Sile
zija — Lenkija, Francija ir 
Belgija susivienysiančios prieš 

Vokietiją ir Angliją.

Sumišimai Meksikoj
Daug žmonių užmušta ir 

sužeista.

10

Pranešimas.
Amerikos Uetuvių Dar

bininkų Tarybos centrali- 
nio komiteto susirinkimas 
įvyks subatoj, lapkričio 
13, kaip 2 vai. po pietų. 
Naujienų name. Komite
to nariai prašomi atvykti 
laiku.

j

VARŠAVA, lapkr. 12. — Ga- 
zeta Porrana šiandie išspaus
dino straipsnį dėl plebiscito 
augštesniojoj Silezijoj. Prane
šama, kad jeigu busimuoju 
plebiscitu tasai kraštas bus 
atiduotas Vokietijai, tuomet 
tarp Vokietijos ir Lenkijos ka
ras pasidarys neišvengiamu.

Tasai laikraštis tai organas 
nacionalistų demokratų parti
jos, kurios vadas yra J. Dąbs- 
kis, užsienio reikalų ministe- 
rio padėjėjas.

Gazeta Porrana pranašauja, 
kad gali kilti naujas visa pa
saulinis karas, kur Lenkijos 
pusėj stos Francija ir Belgija, 
o Vokietijos pusėj 
laikraštis pastebi: 
glija stotų tan karan, 
galimas daiktas, reikštų galą 
Anglijos galybei.”

Persergsti Angliją.
Laikraštis rūstauja, kad dėl 

Silezijos ginčo Anglija parod
žiusi tam tikro pritarimo Vo-, 
kietijai. Jisai todėl persergsti 
Angliją, būtent, kad ji nekiš
tų savo rankų kur nereikia.

Diena, kuria turėtų įvykti 
Silezijos plebiscitas, ir vėl ta-

- Anglija. 
Jeigu A ri

ta tai,

MEXICO CITY, lapkr. 12.— 
Riaušes Jukatano valstijoj ne
siliauja. šiandie gautomis ži
niomis, daug žmonių esą už
mušta ir sužeista.

Rengiamasi pasiųsti federa- 
lės-valdžios kariuomenę.

[Toj valstijoj dabar eina la
bai atkakli rinkimų kampani
ja. Buržuazines partijos, norė
damos sumušti socialistus, sa
vai agitacijai vesti įmonių ne
sirenka. Kur nepajėgia atsiek
ti savo tikslo argumentais, 
ten stveriasi spėkos. Keliose 
vietose jos surengė anti-socia- 
listinių demonstracijų, o kai 
kur stačiai užpuolė socialistus. 
Kadangi tą valstiją valdo so
cialistai, tai jie pašaukė poli
ciją, kad ji tvarką atsteigtų. 
Delei to, matyt, buržuazinės 
partijos sukėlė didelį triukš
mą ir kreipėsi į federalę vai-

TARfiSI NUVERSTI VALDŽIĄ

Areštuota daug žymių 
darbuotoją.

sako policistas, kuris 
lyvavo toj byloj.

SAN FRANCISCO, lapkr.
Vietos laikraštis, San Fran- 

cisco Call, šiandie paskelbė 
sensacingą žinią. Pasak jo, vie
nas to miesto policistas, Dra- 
per Hand, miesto majorui Ja
mes Rolph’ui šiandie pareiškęs, 
kad “Tarno Mooney byla buvo 
milžiniškas sumoksiąs — nuo 
pradžios ligi pabaigos.” Policis
tas Hand pats dalyvavo toj by
loj ir todėl žino daug paslap
čių, kurių iki šiol nieks neži
nojo. Pa v., jis pats j ieškojęs 
liudininkų. Apie tai jis sako 

Tie sumedžiotieji liu- 
pasak jo, per kelintą 
buvę mokinami to, 
turės liudyti. To dar 
Kartą teisme tie su- 

“pasik-

Taip da-

12.

siūlyta originaliame sumany
me.

Kada priimta vokiečių parti
jos pasiūlymas, parlamente ki
lo triukšmas'. Sakoma, kad 
m misterių kabinetas jau taria- 

_ Į si dėl įteikimo rezignacijos.

BRIGHTON, BARK. — Pra
kalbos įvyko Liberty svetainėj. 
Kalbėjo A. Karsokas ir Kl. 
Jurgelionis. Žmonių buvo ne
daug. Vietos lietuviai teisino
si, kad tai “dėl šalto oro”... 
Beto, pas juos nesenai buvu
sios “kitos prakalbos.” Ten 
buvę ir aukoję, čia aukų su
dėta $51.46.

Taigi, viso kartu vakar va
kare sudėta $183.55.

Beje, ir vienoj ir kitoj vie
toj priimta dvi rezoliucijos: 
Lietuvos prijiažinimo reikalu 
ir pareiškimas Lietuvos val
džiai. Rezoliucijos priimta kaip 
vienu balsu.

Skelbia generalį streiką
Jeigu darbininkų reikalavimai 
nebus išpildyti — streikas pra

sidės panedėly.

(liniukai,

kaip jie 
negana.
mokytieji liudininkai
lydę” — nebcpažmę tūlų kalti
nimų bei įtariamųjų asmenų. 
Jiems pagalbon atėjęs pats

KVIEČA KOVON SU REAK
CININKAIS.

Austrijos darbininkai kovos 
klerikalą valdžia.

su

[I§ Federuotosios Presos]
BERL1NAS, lapkričio 12. — 

Austrijos Socialdemokratų 
Partijos kongrese, kuriame da
lyvauja apie penki šimtai , de
legatų, paskilbusis socialistų 
darbuotojas Otto Bauerio pa
siūlė sumanymą, kad Austrijos 
darbininkai kuogreičiausiai ko
votų su dabartine reakcininkų 
valdžia, kurią sudaro klerika
lai — krikščioniais socialistais 
pasivadinę. Klerikalų valdžia

PARYŽIUS, lapkr. 12. — 
Franci jos angliakasių federaci
jos valdyba šiandie nutarė pa
skelbt generalį streiką, jeigu iki 
panedėlio nebus šipildyta ang
liakasių reikalavimai. <<

Angliakasiai reikalauja, kad 
butų padidinta algos ir (pra
vesta tūlų pagerinimų kasyklo-
se.

kiriekkieiiiiihiiih

Trup translation filed with *the post- 
master at Chicago, III., Nov. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Italų-Jugo-Slavų sutartis 
pasirašyta.

ROMA, lapkr. 12. Pusiau ofi- 
cialinė žinių agentija Stefani 
praneša, kad Italų ir Jugo- 
Slavų delegacijos, kurios laikė 
savo konferenciją Santa Mar
garita mieste, galutinai susi
tarė delei taikos sutarties tek
sto, kuris šiandie bus pasira
šytas.
Washingtonas tai nepatvirtinęs

WASHINGTONAS, lapk. 12.
Valstybės departamento val

dininkai šiandie pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia kol 
kas dar nėra patvirtinusi tą 
sutartį, kurią padarė Italija ir 
Jugo-Slavija Adrijos jiakraš- 
čių klausiniu. Tai dėlto, kad 
dar negauta visų reikiamų tuo 
klausimu smulkmenų.

True translation filod with the po«t- 
master at Chicago, III., Nov. 13, 1920 
as rcąuired by tlw act of Oct. 6, 1917

Gavo Austrijos prašymą.

GENEVA, Šveicarijoj, lapkr. 
12. — Tautų lygos sekretoria
tas šiandie gavo formalę Aus
trijos aplikaciją įstojimui į 
tautų lygą.

□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Reikalaukime pripažinimo Lietuvai!
Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžinišką demon

straciją, protestuodami prieš lenkų žulikovskius, įsiver
žusius j Lietuvos žemę.

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

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

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

Susirinkimai įvyks:
MELROSE PARK. — Subatoj, lapkr. 13 d., J. Vai

čiulio (buv. Frank & James) svet., kertė 23 ir 
Lake gat. Kalbės P. Dubickas ir A. žymontas.

Pradžia visur lygiai 7:30 vai. vakaro.
WEST SIDE. — Seredoj, lapkr. 17 d., M. Meldažio 

svet., 2244 W. 23 PI. Kalbės K. Jurgelionis ir J. 
Varkala.

Tuose susirinkimuose bus taip pat išdėstyta, ko lie
tuviai darbininkai reikalauja iš Lietuvos valdžios.

Mes kovojame už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą! 
Taigi visi, kas gyvas, į prakalbas!

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA.

Hand. Tą pagalbą jis suteikęs! mat nusitarusi panaikinti de- 
sekamu ’buidu: jis vardais pa
šaukęs iš būrio kaltinamosios, 
ir tik tuomet liudininkai juos 
pažinę...

Pasak Hand’o vyriausią ta
me sumoksle rolę sulošęs “tū
las privatinės kompanijos de
tektyvas,” kuris sudaręs “netei
singam liudymui programą.”

Miesto majoras Rolph, laik
raščių korespondentų paklaus
tas, pareiškė, kad jis dar ne
galįs pasakyti, būtent, kaip 
jisai pasinaudosiąs jam suteik
tais kalbamojo policisto lai
dymais.

(Taigi, dar kartą ir dar ki-

mokratinę liaudies miliciją ir 
pravesti kitų darbininkams 
kenksmingų įstatymų.

Boto, Baueris pareiškė, kad 
nors socialdemokratų partija 
ir buvo nutarusi dalyvauti ko
alicijos valdžioj, bet dabar, 
kuomet valdžią kontroliuoja 
atžagareiviai, toks dalyvavimas 
pasirodo negalimas.

“Barcelonoj ramu.”
____ t_____________ .. ____ f LIMA, lapkr. 12. — Vakar 
po atidėta — neapribotam lai-1 susekta buris sumokslininkų, 
kui. Tuogi tarpu šitoje srytyje kurie tarėsi nuversti 
nerimavimas tebesitęsia. 1 rų respublikos valdžią. Są-

Gauta šiandie iš Beutheno ryšy su tuo areštuota 
žinia sako, kad tenai taikiniu- giau kaip trysdešimts žymių 
kų valdininkai užgriebę vago- darbuotojų. Iš įvairių respub-‘ San Francisco darbininkų dar- jaučių ir išmestų iš dirbtuvių 
ną atrilerijos, bombų, kulkas- (likos vietų pranešama apie' buotojai vis dar laikomi kalė-' darbininkų blivo pašaukta ka- 
vydžių ir amunicijos. f konspiracijas prieš valdžią. jime). į nuomonė.

Po

dau-

BARCELONA, Ispanija, lap. 
12. — Barcelonos gubernato
rius Anido centralinei valdžiai 

ta sumokslininkų šunybė išei- pranešė, kad “Bacelonoj jau
na aikštėn. Bet kankinamieji, ramu.” Nuraminimui streikuo-



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Subata, Lapkritis 13 d., 1920

Demokratinė Valdžia

§16. Dviejų butų sistema: Šiandien didžiu
ma parlamentų turi dviejų butų sistemą.. Tokios 
sistemos pateisinimui sakoma, kad tas reikfdin- 
ga delei apsisaugojimo nuo neapmąstytų ir ne
pageidaujamų žmonių atstovų nuosprendžių, ir 
kad davus įvairiems luomams atstovybę. Ištik- 
rųjų tai dviejų butų sistema yra naudojama tik
rai privilegijuotų klesų interesams ginti. Tas ga
lima todėl, kad daugumoje šalių augštutinio bu
to rinkimai yra visai nedemokratiniai. Jo na
rius dažniausiai prakirta valstybės galva, o jeigu 
renka, tai tik privilegijuotoji klesa. šalies gy
ventojų mažuma, atstovaujama augštutiniame 
bute, tokiu budu turi lygią galių su didžiuma ir 
by-kada gi Ji trukdyti pastarosios valią. Tasai 
trukdymas galimas todėl, kad kiekvienas suma
nymas pirm patapsiant įstatymu turi pereiti per 
abu butu, o jeigu augštutinis.butas nesutinka, 
tuomet, kad ir geriausi žemutinio buto suman 
nymai, negali būt padaromi įstatymais. Savaime 
supratama, kad augštesnysis butas priešinasi 
kiekvienam žemutinio buto sumanymai, kur tik 
bandoma • visuomenes labui apriboti išnaudoto
jų galią. Parlamento dvibutė sistema, tai privi
legijuotų klesų svarbausis atramstis įstatymda- 
v y beje.

§17. Vienabutė sistema: Savaime aišku, kad 
parlamento vienabutė sistema yra demokratin- 
gesnė už dvibutę. Vienabutėje sistemoje, jei tik 
pati atstovų rinkimų sistema yra demokratine ga 
na teisingai gali išreikšti žmonių valią, žmonių 
valia gali būti tik viena, ir jos išreiškimui) todėl 
reikia tik vienos, o ne dviejų parlamentinių įstai
gų; žmonės negali turėti dviejų valių, ką, vienok, 
dvibutė sistema leidžia, teisingiau — sutveria, ša
lyse turinčiose dvibutę sistemą, nereikalingai daug 
laiko iŠaikvojama ginčams ir varžytinėms tarpe

atskirųjų butų, ir daug žmonėms naudingų įsta- 
tymų visai negalima pravesti dėl augštutinlojo " 
buto pasipriešinimo. Teisingai B. bYanlklin’as 
pasakC. palygindamas dvibutę sistemų su veži- J 
niu, kurio galuose pakinkyta arkliai ir kiekvie- 1 
nas 1
kad labai svarbu, kad parlamento nariai gautu {Jn 
atlyginimą už savo darbą laike buvimo parla- BB 
mente. Kitaip tai tik turtingųjų klesų žmonėms jįjį 
tebūtų galima jame dalyvauti: neturtingieji žmo- BB 
nes neturėtų iš ko užlaikyti savo atstovų ir 
dėl niekas j u nenorėtu būt išrinktas parlainen- 
tan. • / hm

§18. Parlamento darbuotė: Dabar dėl būdų, BB 
kuriais atliekama įstatymų leidimas. Parlainen-1 Jįjį 
tas išsidirba pats savo veikimo taisykles ir išsi-į®® 
renka savo varšininĮcus. Paprastai esti1 piirmi- 
ninkas, vienas ar daugiau padėjėjų, sekretorius JJ® 
ir keli tvarkos žiūrėtojai. Kai-kur sekretorius mi 
ir tvarkos žiūrėtojai esti visai ne nariai parla- BJj 
mento. Kur yra du butai, ten kiekvienas jų tu- bb 
ri savo viršininkus. Be to da esti komisijos įvai-
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traukiu j pnešingą pusę. Paminėtina taipgi, S IŠPARDAVIMAS OVERKOTŲ
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• \
Mes esam priversti išparduoti visus Overkotus šį 

sezonu už kainas kur Jums bus labai patinkamos, ifcsi- 
skirimas yra labai didelis. Geriausio padarymo, vėliau
sios mados, Jus busite užganėdinti jei nusipirksite vie
ną iš šitų OverkotŲ. Kainos nuo

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 ▼!- 

.! Buomet.

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

Tel.: Boulevard 9244

JOHN KUCHINSKAM

rieins klausimams. Komisijos vienur 
renkamos pačių narių, kitur paskiria
mos pirmininko. Narių paduotieji sumanymai 
nėra tuojau svarstomi, bet pavedami atatinka
moms komisijoms. Kai komisija peržhiri jį ir 
niatį^ reikalo, tada ji tą sumanymą paduoda bu
tui svarstyti. Komisijai pavestieji sumanymai 
gali būt jos pertaisyti ir perkeisti, taip kad iš 
komisijos jie gali išeiti visai priešingi paties įne- 
šejo paduotai dvasiai ir tikslui. Komisijai ne
patinkami įnešimai esti visai nereportuojami bu
liui svarstyti, ir tokiu budu įėję į komisiją jie 
žūva, nes iš komisijos rankų, paprastai, sunku 
juos išimti. Bet sumanymai paduodami val
džios -- tai yra šalyse, turinčiose kabinetinę mi
nisterijos sistemą — tuojaus imami savrstymui. 
Parlamento posėdžiai, išėmus labai retus atsiti
kimus, esti atdaromis durimis ir visliems leista 
klausytis. Dvibučiuose parlamentuose, priim

tas sumanymas viename bute eina į antrąjį butą. 
____________ (Bus daugiau)

balius
Draugystė Apveizdos Dievo No. 1, 

Nedėlioj, Lapkr.-Nov, 14 d., 1920
Parapijos svetainėje, 

Prie 18-tos gatvės ir Union Avė.
Pradžia 5 vai. vak. • įžanga 25c yaptai.

Kviečia KOMITETAS.

Didelis Kepurinis
BALIUS
Rengiamas su 3-mis dovanomis

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1 
Subatoje, Lapkričio-Nov. 13,1920 

M. Meldažio svet, 2242-44 W. 23rd PI.

Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 35c.

Kurie atsilankys su puikiausioms bei įvairiau
siomis kepurėmis, tai tie gaus dovanas.

Kviečia KOMITETAS.

DIDELIS PRIĖMIMAS 
IR BALIUS 

Rengia
JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBAS

Subatoj, Lapkr.-Novr 13, 7:30 vai. vak. 1920 m.

MILDOS SVETAINĖJE, 
3138 So. Halsted St.

Tikietas su drapanų padėjimu ir karės taksomis 
— 50 centų. Užkviečia KOMITETAS.

s23 50 iki 66 50
Krautuvė atdara penkis vakarus. Seredos vakare užda
ryta nuo 6-tos vai. vakare. Nedėliomis iki pietų atdara.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
3246-48 So. Halsted St., Chicago, III

Laisvos Spaudės
Proteste Mitingu

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

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

E. J. COSTELLO
Tuipui daugelis' kitų kalbi to Jų tarp jų

G. P. FRAlNCKEL. Mašinistų Unijos biznio agentas, ■ ■
..............................  4HOUN FITZPATRJLCK, ir kiti. ,

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

Lietuviai darbininkai būtinai ateikite į šj protesto mitingą.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos pa

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

Nedčldieniais nuo

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

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

CBBaBBBBBBBBaBSBBBBBBflBBBBflBBBBBHSBBBSBB
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BALIUS
Rengiamas 

“ DRAUGYSTĖS ROŽANČAVOS, 
b Nedėlioj, Lapkričio 14-tą, 1920

Mildos Svetainėje, 
b Halsted ir 32 gt.
E Pradžia 6 vai. vak.

a 
b
M 
B
MInžanga 35c h
n

. 75c
$1.50

KNYGOS
Kišeninis žodynėlis apd..............................
Rankvedis Angliškos kalbos...... ................

Tas pats apdarytas ...........................
žodynas Lietuviškai Angliškas ir Angliškai Lietuviš

kas apd., 1274 pusi. Kaina.............................  $8.00
Tas pats druteaniais apdarais ......... 1.................. $10.00

Tikėjimų Istorija 1086 pusi, apd................................. $7.00
Sveikata apdaryta ............................................................ $2.00 
Aritmetika, M. Šalčiaus ..... .........
Elementorius ......... ................ ........
MokinkimCs rašyti .........................
Valgių Gaminimo knyga 162 pusi.

Ta phti Apdaryta...................
Portugalų* Ministerių IdiŠkA’I 
Meile ir Dailė ....... .................... .....
Dainos su gaidomis L. Ererhino telpa 67 dainelės apd. $1.50 
Sapnų knyga, 264 pusi..................................................  50c
Morališkas Kabulas ..............................................   25c
Inkvizicija apdaryta .....................................................  $1.25
Graži Mageliona — melodrama...................................... 50c

Knygas prisiunčiame visur ir prisiuntimą apmokame.' 
Kataliogą siunčiame kožnam dykai.

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

... 50c 
.... 20c 
.... 25c 
. $1.25 
. $1.50 
r$1.00 
. $1.00

ENGLANDER
COUCH -BED

Sold everywherc by fumiture dealers 
and depar/merd store «

AN8

ENOLANDER SPHING DED CO.
NcvvYork -Drooklyn- CJiicA.tfo

PIRMAS DIDELIS IR PUIKUS

Maskaradinis Balius
Surengtas Burnsidės 3 Dr-sčių

Apšvietus ir Dailės Dr-jos, S. L. A. 63 kp. 
ir šv. Jono Krikštytojo

Nedėlioj, Lapkr.-Nov. 21 ‘d., 1920 m. \
K. of P. Svetainėje, 9231 Cottage Grove Avė.

Pradžia 6 valandą vakare. , Tikietai: 50c ir 75c Ypatai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio Didelio 
ir Puikaus Maskaradinio Baliaus, nes, yra skiriami praisai, — pirmo
ji gmpa gaus $60.00; antroji $30.00; ir dar daugelis pavienių praisų 
bus išdalinta, kurie tapo surinkti nuo biznierių. Todėl kiekvienas ne
pamirškite šio Maskaradinio Baliaus. KOMITETAS.

Metinis, Sulaukimo Naujų 
BIRUTES” MAS 

Pradžia 7 v. v. iki 2 nakt.Įvyks
Subatoj, Gruodžio 31 d., 1920 m. 

Didžiojoj Coliseum Annex svetainėje, 
Prie Wabash ir 15 gat.

Skiriam $500,00 dovanų:
Pirma $75.00, antra $50.00 ir trečią $25.00

LtrrOVIS ADVOKATO 
19 SO. LA 8ALLE STBBZt 

CHICAGO, ILL.
Tclephone Central 3684

Valandos i 9 ryto iki B vakare, 
Suimtomis: 9 iki 1 po platų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOS!. 
Efcamiaaoja Abstraktas 

perkąst
Arba parduodant narna, lotą arba 
farma ir dirbu visokius Lsgaliž- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata- 
flmus ir skolinu pinigus ant Pir
mą Mortgočią ant lengvą sąlygą. 

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

Vlrium Metropolitan Stata Ban
dos, 2201 W. 22nd St, Cor. Laavitt 

Tel. Canal 2552.

Tai. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyji 

ASSOCIATION BLDB.
19 So. La Šalie St.

Valandos! 9 ryto iki 5 po plota.
Panedėliais iki 8 vakaro.
Nedėliomis ofisas uždarytas.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar*i 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų 
(parlor). 
tyti, kad 
Priimami
Bonsai. Veltui prista
toma.

į musų didįjį pardavi-Atsišaukite 
; mo kambarį.

seklyčioms 
Reikia ma- 
apkainavuą

Liberty

mo kambarį.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

Atdara- nuo 9 iki 9 vai. vak. 
ir nekėliomis iki 4 

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th SI., Chicago, III.
Phone Dfover 3173 

k-........ -.... ................................ /
Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

JEWELRY 
STORE

4537 S. Ashland 
*e., Chicago, III.

>1 -

Ryte ir vakare, turėk

I 7on vart°k Murinę,
i rV/tC Snšrelhjs, sutvirtins.
i (OuK RlYt.d Laikyk dėl kūdikių ir 
; užaugusių. Visose vaistynėse. Rašyk, 
reikalauk veltui Akių Knygos. Murinę

Kviečiame visuš kliubus, draugijas bei pavienes ypatas, 
iškalno rengtis, nes dovanos bus skiriamos Grupėms, bei pa
vienėms ypatoms.

Inžanga 75c. ypatai. Muzika V. Sarpaliaus.
Kviečia “BIRUTĖ”.

________
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
teves Gynimo Reikalu.

Chicago kun.

Draugy stė Šv. Kazimiero Kar. 
lapkričio 7 d. laikė paprastų 
susirinkimų ir nutarė paauko
ti iš kasos Lietuvos Raud. Kry
žiui $25.00, o Lietuvos gynimo 
reikalui nariai sudėjo 30 do
lerių. Aukojo po $5.00: W. 
Eringis, K. Beinarauskas; po 
$2.50: T. Alcliunas; pa $2.00: j
K. Kureckas, A. Barisas; po: T(>wn of uh(J _ $210.76 
$1.00.: .1. Juozams. Po-1, le(uvfla Sau|iama PanedC-ilo
eius, V. Stankus, .
kas, V. Katkevcis, J. Žilvitis, J. 
Kabelis, J. Eringis, .1. Gurins-

šauskas. Pinigai pasiųsta 
.Jonui Žiliui, New York

J. Jožaitis, Nut. Rašt.
[Redakcijos pastaba. — Pi

nigai Lietuvos gynimo reikalui 
reikia siųst tik oficialiniu Lie
tuvos įstaigos vardu, šiap ad
resuojant: Lithuanian Mission 
to U. S., 257 West 71st Street,

naučis

vakare, lapk. 8 d. p. J. J. Elias 
įsvet. Lietuvių Ex-Kareivių 1- 
ma k p. surengė prakalbas. Kal- 
bėjo Ad. Vaičis, J. J. Elias. Dr.

M. Pru'montas, K. Ser- Naike|js h. Dr Kasp-utis žlll0. 
po .>( centų. . . i- . neĮa|,ai ,|aug aisihinkė, tur-

VILNIUS
LIETUVOS SOSTINE

Dideliame Pavojuje
Finansiška tavo neprigulmybė senatvėje yra pavojuje, jei nesusitau- 
pinsi kuomet dirbi.

Tūkstančiai lietuvių taupo savo pinigus 

PEOPLESBBANK 
Ant kampo 47-os gatvės ir Ashland Avė.

KADANGI:
1. šis bankas yra senas ir tvirtas po valstijos valdžios priežiūra.
2. Gali savo pinigus išsiimti, kada tik nori.
3. Jausiesi kaip namie šiame banke, kadangi

PEOPLES STOGK
YARDS
STATE

susikalbama lietuviškai.

BANK
Didelis Bankas

ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

NAUJI VARDAI
dėl nekuriu

Severo Naminiu Preparatu
Noreme apreikšti, jog nauji ir trupesni vardai yra priimti 
dėl sekančiu preparatu:
Severo ARTON, dėl didesni veiklumą širdęs iki šiol 
vadintas kaipo Severo širdęs sustiprinto jis.
Severo BALZOL, vaistas dėl abelno sustiprinimo 
iki šiol vadintas kaipo Severo Balzamas Gyvybes.

Severo BLODAL, atmainą padaras vaistas iki šiol 
vadintas kaipo Severo Kraujo Valytojas.

Severo ES KO, mostis apsaugojus nuo puvimo dėl 
odos iki šiol vadintas kaipo Severo Mostis dėl Odos. ,

Severo LEDSYL, dėl ligų inkštu ir pūsles iki šiol 
vadintas kaipo Severo Inkštu ir Jaknu Vaistas.
Pirkdamas tuos Severo Naminius Preparatus, reikalaukite po 
aukščiaus pažimetais vardais. Jie yra pardavinėti aptiekose 
visur. Visada persitikrinkite kad gautumite tikrus vaistus. 
Nepriimkite užvaduotus. Jeigu negautumite aptiekoi, rašykite 
tiesum pas mus.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, !owa

PAUL BALTIKIS & CO.
Po 7 metų gero ir naudingo patylimo vienos iš didžiausių valstijos 

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

Real Estatė z— Insurance — Loans — Foreign Exchange & Steam 
Ship Tickets.

901 W. 33rd St.

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

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

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

būt dėl prasto oro,* bet visi 
itsilankę stojo kaip mūras Lie 
tuvai į talkų. Sudėta ant vie
ns daugiau kaip du šimtai do
lerių. Aukojo: A. Jauzelis 20.- 
X); J. J. Elias 12.00; J. Ežers- 
kis 14.00; J. Jasudaitis 10.00; 
T. Stankus 7.50. Po $5.00: I. 
Pocius, A. Jaselskis, M. Sto
nis, B. Adas, S. Mišeikis, I. Dik- 
is, Dr. Kasputis. Po $3.00: A. 

Lukošius, C. Varanius. Po $2.- 
)0: F. Bernotas, S. Milkintas, 
\. Višniauskis, S. Bukočius, J. 
Mereklis, J. Tereikia, A. Auš
kalnis, J. Zaldaitė, R. Vaičai- 
is, Juknienas, P. Navickas, D. 

Liekus, J. Viskantas, A. Kui
nas, J. Marcinkevičius. Po $1.- 
10: J. šiaulis, J. Kušintas, J. Au 
Tustinas, J. Gintautas, P. Gry
bas, A. TuduJis, V. čiaponas, 
Dr. Naikelis, P. Mockiala, J. Sa 
leikis, V. Tobulionis, A. Dau
gėlas, J. Sadauskis, M. Dobilas, 
J. Mažentas, D. Sedeika, J. Gri- 
galaitis, P. Druktenis, A. Kava
liauskas, J. Šimkus S. Nalivai- 
ka, J. Barauskis, B. Keperša, J.

Raila, 
P. Ja-

Vaišvila, J. Tereikis, F. 
F. Misius, J. Antaneinis, 
saitis.

Pinigai liko pasiųsti 
vos šauliams per L. 
No\v Yorke. — Vaišvilas, 2126 
Central Pk Avė., Cligo.

Kitur,

Lietu- 
M i si jų

So. Chicago, III.—Lapkričio 
10 d.Ch. Lietuvių Darbininkų 
Tarybos surengtose prakalbo
je Svereckio salėj susirinkusie
ji sudėjo Lietuvos gynimo rei
kalui: J. Karvelis $20; A. Rin- 
tauskas$12; po $10: I). Adoinaii- 
lis, J. Statkcvičius, J. Dargevi- 
čia. L. Andrijaitis, J. Adomai
tis; po $7: P. Vistartas; po $5:' 
S. Vistartas, J. Pečukenas, M. 
Zelnienė, P. Valantienė, J. šne
kutis, P. Buivydas, J. Tanui-

vieius, J. Rintauiskas; jx) $3: J. 
Sinkus, F. Svereckas, A. Su
eita; po $2: A. Gotautas, S.

Tamašauskas, 
J.* Daukša; po 
A. Urbai lis, J. 
Lcntauskas, I.

Vasiliauskas, J 
J. Sirdikevičius, 
$1: J. Rudaitis, 
Baltrūnai lis, J.
Menkus. Smulkių $8.00. 
so $175.60.

CICERO, JLI

Chicagos Liet. Darbininkų 
Tarybos prakalbose lapkr. 11 
d. J. Šalčio salėj Lietuvos gy
nimo reikalui aukojo:

J. Ceri jotas $10; A. Liutkus 
J. Pler
pa $5; 

ura,
pa, M. Knizikevičius 
po $2: St. Ralsis, Silv.
A. Zaluba, J. Paleckas, po $1.- 
50: A. Grigaitienė; po $1: Just. 
Antanaitis, I. Chernauskas, O. 
Chernauskienė; X. X.., A. Ja
ras, A. Pilkis, J. Stašaitis, F. 
Turą, Ed. Zurba, J. Baublys, 
And. Slinkis, B. Dikšas, P. Za
luba, B. Tmnavičia, F. Gutaus
kas, A. Mikalajūnas;; A. Va
laitienė, A. šilaikis, A. lėliš
kas, S. Brazauskas, J.’ Zopus- 
tas, V. Gūdžius, K. Dugnas, J. 
Zahibas, J. Ziodeckis, J. Žilins
kas, P. Zelvis, T. Zajauckas, St. 
Novidas, P. Kaunietis, St. Va
siliauskas, A. Longman, A. Ti
kis, J. čemevičius, K. Užlupis, 
A. šalaševičienė, V. šalaševi- 
čia, M. Ačius, A. Balčiūnas, J. 
Areška, G. Navickas, L Stanley; 
J. Voveris 50c., X. 25c., Stasai- 
tukas 10c. Viso($88.25.

Aukų rinkėjai: V. Šileika, L. 
Makutėnas, p. Mazurienė, p-lė

' B1VIBBBIII6BBHHBHBV
T. Pullman 5482

AKUŠERIU
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingą! prižiū
riu ligonę ir kudi-

10929 S. State Str.
Chicago. III.
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DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 267

Lietuvių Domai!
.......“Esam nuplyšę.... šąlam.... rūbų nei už pinigus negaunam” rašo musų 
broliai iš Lietuvos, iš šalies kur vilnų ir linų perteklius ir kur rūbų industrija 
galėtų žydėti ir naikinti šalyje pikto ir nelaimių tėvą — skurdą.

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš musų ramiai 
slysta į gyvenimo pakalnę, laukdami, kad gerbūvis ateitų pats savimi. Broliai 
Lietuviai, sukruskime, žengkime pirmyn, bukime patys turtingais ir padary
kime Lietuvą turtingą. Neduokime paimti svetimiems musų Brangiausių Li
nų Mainą Lietuvoj. Bet imkime patys

Rūbų Amatninkų Domei
Rūbų Bendrovės reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 

Lankiusių Textile mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėjų. Nekurie iš to
kių amatninkų yra reikalingi tuojaus, kiti bus vėliaus reikalingi. Jus, gerbia
mi amatninkai, dirbdami per ilgą laiką svetimiems ingijot tos industrijos ži
nojimą, dabar to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit pilie
čio pareigas, kelkit savo šalies ekonomiją idant nereikėtų gerbūvio jieškoti 
svetur. \

1. Amerikos Audėjų B-vė daro sutar
tį su Lietuvos 
darius verpimo 
tuvoj.

valdžia kad tuojaus ati- 
ir audinio dirbtuves Lie-

2. Am. L. A. B-vės narių skaičius sie
kia iki 550, sukelto kapitalo apie 60 tūk
stančių.

3. Akcijos (shares) po $10.00 mažiau 

neparduodama kaip už $100.00 ir nedau
giams kaip 500 sūru. Yra inkorporuota 
Mass. Valst. ant $100,000.00. Visas pama
tinis kapitalas (Common stock).

Visokiais reikalais kreipkitės į centrą 
arba pas ingaliotinius.

American & Lithuanian 
Textile Corp.

. 343 W. Broadway
So. Boston, Mass.

L Atlaso B-vč turi dirbtuvę ir sankro
vą Bostone, daro visokius rubus, atidaro 
rūbų krautuves Lietuvių kolonijose. Jei 
Tamstai reikalingas koks rūbas, kreipki
tės į B-ves sankrovą ar prie jos agento, 
jei tokį žinot.’ Rubus gausite gerus ir už 
prieinamą prekę. Remkite, gerbiami, sa
vo dirbtuvę, nes tuomi prigelbėsit grei
čiau atsiekti tą didelį darbą dėl Lietuvos 
rūbų Industrijos ir prekybos steigimo.

2. Atlaso Rūbų B-vė.
Atlaso B-vė inkorporuota Mass. Valsti

joj, kapitalas $200,000, Šerai COMMON ir 
8% PREFERED, “par” (originale) vertė 
$25 Šeras. Vienai ypatai parduodama ne
mažiau kaip du Šerų ir nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ingaliotiniu.

Atlas Clothing Corp
343 W. Broadway
So. Boston, Mass.
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Į 10 dienų esam priversti užbaigti išparduoti dar pasilikusį apie $5,000.00 
vertės tavorų, kaip tai: vyrų, moterų ir vaikų aprėdalų (drabužių) ir įvairių 
dalykų daug pigiau, negu kad ant licitacijos, ba mums yra per trumpas laikas 
ir už tai, mes turime viską užbaigti — išparduoti su didžiausiu mums nuosto
liu. Taigi, nepraleiskite šios progos, bėt atsilankykite ir pasinaudokite — 
vietoj žydų — lietuviai.

E>1£F»T. STORE
3218 So. Halsted St., Chicago, III. tarpe 32-ros ir 33-čios gatvės 

Taipgi, ant pardavimo (Store Fixtures) ir 4 kambarių rakandai.
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! ŠEIMYNŲ APTIEK A'
! —įn n j nu ir n

įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau
si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visoki RE
CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san
delis įvairiausių vaistų laukia SĄLUTAR0 draugų, ■ 
kostumierių ir vietos žmonių.

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

■
Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip " 

vietos žmones atsilankyti į musų NAUJĄ APTIE- ■ 
KĄ, o mes esame pasirengę Jums patarnauti.

Su užtikrinta vilčia ateityn,

J SALUTARAS DRUG & CHEM. CO.
■ Phone: Canal 6417 ■
b 1707 So. Halsted St., Chicago, III. ■
nBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl

Telephone Yards 1583

J DR. J. KULIS
8 LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai-

M ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
‘ pančias, senas ir paslaptin-

II gas vyrų ligas.
I 8259 So. Halsted St^ Chlcage. 
BBHHHBBBHBBflBHMHBHB

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvi* Dentlsta*

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvia

Telefonas: Drovsr 7042

BOK/

■ RsumatlzoK SmgiJe. |
IfNesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimu, aiba MeSlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Jnstin Kulis
3259 So. Halslod SI. Chicago, III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
_ KATOS”, augalais gydyties,

I kaina 50 centų. •
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Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

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.

Dr. A. B. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminaojn Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.kuH. Vai.: nuo

Nedaliomis, nuoNedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kamp. 47 St. 

Telephono Yards 4317 
Boulevard 6487

-!

DR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriiką ir
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN 
M RUSIJOS

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Telephonaii J 8".° “rb“ 867 

j Naktimis Drexel 
( 950 - Drover 4186 

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

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

8149 S. Morgan s t., kerti 82 at.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Motcriiką ir Vyriiką. 
Taipgi Chronitką Ligą. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I^avitt St. Phons Canal 0222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakars, nuo 7 Iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 Iri 12 dieną.

Telephone Yards 5032

Or. Š9. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

DR. YUŠKA
1900 S. Halsted ft.

Tel. Canel 2112
Ofiso valandos! nua 10 ryto *d 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. O0rd St. 

Tel. Prespect 8400

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietivye Gydytojai ir Chirurgu
Perkelta ofisą j Peoplt Teatrą

1816 W. 47 St, Tel. Boa). 169
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Tel. Pullman 342
DK. i. E. MAKARAS 

Llet.ry. Gydyto) m Ir Ckirargu 
lO*au MieM,** Are, RoMla.dn.

Vai. 10 Utį 12. 2 Iki 4 Ir 0.-80 
Iki 8:80 rak.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojaa ir ChlnrgM 

1«S7 W. 61 kamrM&rahfield *v.
▼alandaai iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tai. Proapoct 1117
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Naujienos eina kasdien, iMrinant 
ne4eia>«*ius. Leidha Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicajro, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

* Užsisakomo ji Kaina t
Chicago je — paštu:

Metams------------- - ■ .......-
Pusei metų--------------------
Trims menesiams------------
Dviem mėnesiams . .........-
Vienam mėnesiui ----------- -

Chicagoje — per nešiotojui!
Viena kopija - -------------------- — f®
Savaitei .......  —.............. — į®
Mėnesiui..........  .... ■ ......   ,5

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paktu: _

Metams —.................. .
Pusei metų--------------------------- - 4-®0
Trims mėnesiams....... ....... — 2.00
Dviem mėnesiams .........—........... 1-^0
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams  ..... —.........—— $8.00
Pusei metų-----------------------— L56
Trims mėnesiams —------------ 2.25

Pinigus reikia siųst pakto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Bet ne tiktai savo žmonių 
apmulkinimui lenkų impe
rialistams yra patogu deng
tis ta skraiste. Jie žino, kad 
vardan katalikystės jie gali 
savo plėšikiškoms užma
čioms gauti didelės paramos 
ir kitose šalyse. Rymo po
piežius ir jėzuitų ordenas, 
žinoma, geidžia, kad Lenki
ja butų kuostipriausia, nes 
šiandie katalikų bažnyčia 
niekur neturi tokios galios, 
kaip Lenkijoje. Popiežiaus- 
gi ir jėzuitų politiką remia 
Francijoje klerikalų partija, 
kuri paskutiniu laiku labai 
sustiprėjo: ji atsiekė jau net 
to, kad šiandie Francijos 
parlamentas svarsto, ar ne 
atnaujinti diplomatinius ry
šius su Vatikanu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Imperializmas po 
katalikystes 
priedanga.

Be to, popiežius su jėzui
tais gali pakreipt į Lenkijos 
pusę ir pačios Lietuvos dva- 
siškiją, arba bent jos viršū
nes. Lietuvos vyskupai, pra
lotai ir kanauninkai visuo
met dairydavosi į tą pusę, 
kur reakcija yra galinges
nė. 1905 m. revoliucijos lai
ku jie prakeikė tuos žmones, 
kurie kilo prieš caro valdžią. 
Pasaulio karės metu, kuo
met kaizerio armijos užėmė 
Lietuvą, vyskupas Karevi
čius tarėsi su Vokietijos val
donais, kad padarius Lietu-

Vienas žymus Amerikos 
korespondentas, Paul Scott 
Mowrer, ilgam straipsnyje 
aprašo, labai prielankioje 
lenkams dvasioje, lenkų po
litiką. Jisai, matoma, išreiš
kia nuomones ne tiktai vieš
pataujančiųjų sluogsnių 
Lenkijoje, o ir Lenkijos sėb
rų Europos Vakaruose, ypa
tingai Francijoje.

Išgyręs gerus lenkų no
rus, jisai sako:

"‘Lenkijoje mažai tegali 
pastebėti to lenkų impe
rializmo, apie kurį tiek 
daug kalbama kituose 
kraštuose. Gal yra kele
tas oficierių Pilsudskio 
svitoje, kurie dar vis tebe- 

' sapnuoja apie didžiąją 
Lenkiją, apimančią Uk
rainą, Baltgudiją ir Balti- 
ko valstybes, bet apskritai

j vą “krikščioniškai-konserva- 
tyviška” monarchija, amži
nais ryšiais susijungusia su 
Vokietiją. Lietuvos kunigai 
buvo jau ir vokišką karalių 
suradę Lietuvai.

O Amerikos lietuvių kuni
gai ką tuomet darė? Jie gy
nė kiek drūti Karevičių ir 
kitus savo vienminčius Lie
tuvoje, ir patys prirodinėjo, 
kad Lietuvai butų gerai tu
rėti monarchiją.

Taigi šitų elementų para
mos ir laukia lenkų imperia
listai, prisidengusieji katali
kystės skraiste.

Lietuvos žmonės turi būt 
prisirengę atremti šitą pa
vojų.

Lietuvos gynimas 
ir darbininkų 
reikalai.

menės sluogsnių atstovai; ir 
savo politikoje jie pirmiau
sia turi omenėje tų sluogsnių 
reikalus.

Dabartinė Lietuvos vald
žia yra pasiturinčių klesų — 
stambiųjų ūkininkų, kunigų 
ir biznierių —• valdžia. Tos 
klesos nėra prielankios dar
bininkams: todėl ir politika 
valdžios, kuri joms atstovau 
ja, nėra prielanki darbinin
kams. Ir su ja todėl darbi
ninkai turi kovoti.

Bet kovodami su valdžios 
politika, darbininkai negali 
užmiršti, kad jiems butų dar 
blogiaus, jeigu Lietuva pa
tektų po svetimu jungu. Jei
gu Lietuvą pavergtų lenkai, 
tai buržuazija Lietuvoje, ne 
susilpnėtų, o sustiprėtų. Len
kų ponai nepanaikintų lietu
viškos buržuazijos; jie susi
dėtų su ja, kad išvien išnau
dojus Lietuvos darbininkus. 
Ir, be to, jie sustiprintų Lie
tuvoje dar aršesnę klesą, ne
gu buržuazija, būtent, dva
rininkus.

Nepriklausomoje Lietuvo
je dvarininkai negali atsilai
kyti. Nors valdžia dar iki 
šiol neatėmė iš jų žemių, 
bet anksčiaus ar vėliaus 
žmonės privers ją tatai pa
daryti. O jeigu Lietuvoje 
įsigalėtų lenkų “dobrodzie- 
jai”, tai dvarininkų galybė 
butų atgaivinta ir galėtų lai
kytis dar daugelį metų.

Taigi tie žmonės, kurie 
priešinasi Lietuvos gynimui- 
si nuo lenkų, manydami, kad* 
tuo jie padeda darbininkų 
klesai, labai klysta. Jie pa
deda ne Lietuvos darbinin
kų klesai, o jos išnaudoto
jams — lenkų buržuazijai ir 
Lietuvos dvarininkams.

kankinasi, stengdamasi “išaiš
kint” savo poziciją reformų 
klausimu.

Anąkart ji buvo jau pripaži
nusi, kad moterų balsavimo tei
sė, kuri tapo iškovota po ilgos 
ir sunkios kovos, yra labai ge
ras dalykas. Tas moterų laimė
jimas, anot jos, pakėlė moteris 
augščiaus mažų vaikų, bepročių 
ir kriminalistų, su kuriais jos 
pirma buvo pastatytos ant vie
nos papėdės, neturėdamos teisės 
balsuot.

Bet kuomet “Naujienos” nu
rodė, kad taip sakyt yra “here- 
zija” komunistų žvilgsniu, ka
dangi komunistai nepripažįsta 
jokių reformų, tai “M. B.” re
daktorė susigriebė ir paskutinia
me savo laikraščio numeryje 
pareiškia:

“Mes visai nesidžiaugiame 
taja reforma, nes ji neatneš 
darbininkams — nei mote
rims, nei vyrams — jokios 
naudos”.
Reiškia, darbininkams nėra 

jokios naudos iš to, kad mote
rims tapo pripažinta žmogaus 
vertė ir kad jos jau nebėra ly
ginamos prie mažų vaikų, bepro
čių ir kriminalistų! Puikų da
lyką pasako moteris, redaguo
janti moterų laikraštį! ,

Tos žmonelės pozicija mums 
labai primena pasaką apie var
ną, įklimpusią smaloje. Iš pra
džių tai pasakiškai varnai prili
po prie smalos uodega, bet kada 
ji stengėsi ištraukti uodegą ir 
pasilenkė, tai įklimpo snapas; 
paskui, betraukdama snapą, ji 
vėl įklampino uodegą, ir’ t. t. Sa
ko, kad ta nelaiminga varna da 
ir šiandie tebesikankina smalo
je, neįstengdama išlipti iš jos.

Lygiai taip pat yra ir su p. 
Šukiene. NUo to laiko, kada ji 
pateko į tą malimaiienę, kurios 
privirė žinomieji “kairiaspar- 
niai”, tai ji ir tąsosi, nepajieg- 
dama išlipti iš jos., Sykį atmeta 
visas reformas, kaipo bereika
lingą darbininkams dalyką; kitą 
sykį pagiria tokias reformas, ku
rios yra naudingos moterims;

LSS Pildomojo Komiteto B
■o _!■_ I > —-■------ - »■_ _ I užmeta, o jo vietoj prie kulia-

iinųjų mašinų įveda gazoliną.
Teisybė, garas buvo gana pavo
jingas, kūlimas garinėmis ma
šinomis pagimdydavo daug 
gaisrų. Bet ir gazolinu varomos

iiucija Lietuvos Gynimo įteiksiu
Kadangi lenkų kariuomenės į 

dalis užgrobė rytinę Lietuvą; 
kartu su Lietuvos sostine Vil
nium ir vis dar veržiasi Lietu
vos gilumon;

Kadangi aiškiai matomas už
puolikų tikslas yra pavergti 
Lietuvos liaudį lenkų dvarinin
kam ir buržuazijai;

Kadangi mums, Amerikos lie 
tuviams, rupi, kad Lietuvoje 
gyvuotų ir augtų klesinis dar
bininkų jiKlejimas, siekiantis 
pašalinti šių dienų priespaudos, 
karių ir išnaudojimo sistemą, ir

Kadangi prie to tikslo eiti vo krašto buržuaziją, negu tu- 
Lietuvos darbininkams bus rint du priešininku — ir Lie- 
lengviausia tuomet, kai sveti-! tuvos ir Lenkijos buržuaziją, 
mas jungas nevaržys ekonomi-| 3) xIš Lietuvos valdžios rei- 
nio ir politinio Lietuvos gyve- i kahuijame, kad ji nepraleistų 
nimo,—tai ne vienos progos suradimui bu

i mums politinėmis srovėmis, 
tai tat nereiškia, kad mes pa
liaujame gynę darbininkų kle-j 11 la1,los mašinos nuo gaisrų
sos reikalus ir atsisakome nuo 
klesinės kovos. Priešingai, mes 
dabar, kaip ir visuomet, reika
laujame, kad Lietuvos darbo 
žmonėms butų suteikta pilieti
nės, politinės ir ekonominės 
teisūs. Remdami Lietuvos žmo
nių kovą nuo įsiveržusių jon 
užpuo lik y, mes vadovaujamės 
darbininkų klesos reikalu: nes 
Lietuvos darbininkams bus 
lengviau kovoti vien prieš sa-

nimo,—tai
Lietuvos Socialistų Sąjungos 

Pildomasis Komitetas savo po
sėdyje, laikytam New York c, 
spalių 31 dieną 1920 m., nuta
rė:

1) šioje pavojaus valandoje, 
kuomet lenkų legionai terioja 

mes atsišaukiame į 
sąjungiečius ir visus 
kuriems ru|ri Lietu-

draugus
žmones,
vos gerovė, ragindami juos vi
sais galimais budais remti ko
vojančią už savo laisvę ir tei
ses Lietuvos liaudį.

2) Jeigu mums tenka šituo 
reikalu daryti tą arba kitą 
žingsnį išvien su priešingomis

Žūsim, bet nepa 
si d uosi m!”

[Laiškas iš Lietuvos]

' Adv. K. Gugis, Chicagoj, 
vo iš Lietuvos šitokį laišką

ga
rą-

' negali apsaugoti. Reikia todėl 
manyti, kad ne apsaugojimui 
nuo gaisrų farmeriai nenori 
vartoti garinių mašinų, bet dėl 
kitokių priežasčių. Ypač nenori 
garinių mašinų vartoti tie, kiu
rio turi jų pelnui nusipirkę. 
Matyt tat, kad jos ir darbą ne 
geriausiai atlieka. Jų Lietuvoj 
kai kur lietuviai buvo įsitaisę 
garinių kuliamų mašinų pelnui, 

i Gal ir tie negales su savo maši- 
i nomis pelno daryti. Farmeriai 
mano, kad po kokių dviejų 
trijų metų senoji garine kulia
moji mašina visai išnyks, pasi

juks vien atlikimui specialinių 
darbų, o praslinkus dar porai 
metų ji nebebus nei tokiems 
darbams tinkama, nes kitokio-

(tų įvykinti teisingą taiką.

4) Pagalios, (a) nutariame mis pajiegolmis varomos maši- 
pranešti Amerikos lenkams sor nos bus pritaikytos. Senoji ma- 
cialistams, kad, remdami Lie- šinoms varyti vartota pajiega, 
tavą kovoje su jos .užpuolikais, garas, daugelyj vielų žudo savo 
mes einame ne prieš lenkų liau ■ įtaką; jo vietoj griebiamos ko 
dį, o prieš jos išnaudotojus, j kita. Gana ilgai buvo garas var- 
užsimojnsius pavergti Lietuvą; tojamas žmonių pervežimui ge- 
ir (* ' - - — • ........... :
socialistus, ragindami

(b) atsišaukiame į lenkų ležinkeliais. Dabar prie gelžke- 
kad ir lio vis dažninti ima vartoti elek- 

jie protestuotų prieš tą savo tros pajiegą; Tas pats mėgina- 
ini perini i stų žygį.

L. S. S. Pildomoms Komite
tas.

Marė Jurgelionis,
Sekr. Vertėjas.

ma jau daryli ir ant laivų. Ten, 
kol-'kas, dar garas viešpatauja, 
bet, regis, ir ten jo dienos jau 

• suskaitytos. Orlaiviams garo 
pajiega niekados nebuvo var
tojama. —Šernas.

Geležiniai Vilkai.
kapitonas Natkevi- 

kiti organizuoja 
Geležinio Vilko 

pulką, kitaip Mir- 
Šitan

matyt atsargumo ir nepa
sitikėjimo jausmas, ypa
tingai linkui pastangų iš
plėsti Lenkiją į Rytus, už 
Rymo Katalikų bažnyčios 
ribų, į Grekų Tiesiatikių 
bažnyčios teritoriją.”
Taigi dalis Lenkijos nrili- 

taristų da ir šiandie tebesva- 
joja apie užgrobimą Ukrai
nos, Baltgudijos ir Baltiko 
valstybių. O kita dalis ir 
šiaip publika nori išplėsti 
Lenkiją tiktai iki Rymo Ka
talikų bažnyčios ribų! Ir tai, 
girdi, reiškia, kad lenkuose 
nėra imperializmo.

Lietuva turi “laimę” būti 
Rymo Katalikų bažnyčios 
ribose; žymi dalis Baltgudi
jos taip pat. Todėl lenkų vi
suomenė neturi nieko prieš 
tai,, kad ant tų šalių butų iš-; 
plėsta Lenkijos valdžia.

Kaip teutonų kryžiokai 
viduramžyje, taip lenkų im
perialistai šiandie, nori už
kariauti Lietuvą, prisideng
dami religijos skraiste. Nė
ra abejonės, kad lenkų žmo
nės šituo budu gali būt leng-

Mes norime, kad kiekvie
nas suprastų, jogei tas fak
tas, kad mes stojame už Lie
tuvos gynimąsi nuo lenkų 
imperialistų, nereiškia, kad 
mes stojame už Lietuvos 
valdžią ir remiame jos poli
tiką.

Dabartinė Lietuvos vald
žia1 parodė šimtais savo dar
bų, kad ji nėra verta darbo 
žmonių pasitikėjimo. Ji ne 
tiek rūpinosi apsaugoti Lie
tuvą nuo išorinių priešų, 
kiek kovojo su “vidujiniais 
priešais”* — su darbininkų 
unijomis, su socialistų orga
nizacijomis, su darbininkų 
spauda. Faktų čia minėti 
nereikia, nes kiekvienas juos 
žino.

Butų naivus dalykas delei 
tos priešingos darbininkams 
politikos kaltinti tuos asme
nis, kurie turi vietas valdžio
je. Dr. K. Grinius arba kiti 
Lietuvos ministeriai yra ne
blogi žmonės, bet tai yra ne
svarbu. Į valdžią jie įstojo 
ne kaipo asmens, geri ar blo
gi, o kaipo tam tikrų visuo

Su savo buržuazija Lietu
vos darbininkai apsidirbs, 
kaip tiktai jie supras savo 
Reikalus ir susivienys. Bet 
kad jie galėtų pasekmingai 
kovoti su ja, tai reikia žiū
rėt, kad ant jų sprando ne
būtų uždėtas dar antras jun
gas — svetimos buržuazijos. 
Todėl, nuolatos atsiminda
mi, kad dėl savo pasiliuosa- 
vimo Lietuvos darbininkai 
turės kovot su savaisiais iš
naudotojais, jie šioje valan
doje privalo dėti visas pa
stangas, kad lenkų Žulikov- 
skiai butų išvyti iš Lietuvos.

paskui vėl atmeta visas refor
mas, ir t. t.

O kad svietas nesijuoktų iš 
jos, kada ji šitaip tamposi, tai 
ji drūčiai keikia “social-patrio- 
tus”. Ir tai vadinasi komunis
tiška r-r-revoliucija!

Gyvename tokiu gyvenimu, 
kokiu Lietuva dar niekados ne
gyveno. Lenkai biaurų žaislą 
sulošė su mumis. Čia tarybas 
vedė dėl demarkacijos linijos, 
čia tuo pačiu laiku atskyrę apie 
dvidešimt tuksiančių savo ka
reivių, vedamų Lietuvos dvar-

Požėla, 
čius ir 
savanorių 
raitelių 
tied ) Raitelių pulką, 
pulnan kuopiasi savanoriais vi
si inteligentai, kaip advokatai, 
daktarai, inžinieriai, literatai ir 
kitokių profesijų žmones. Ir 
aš tikitf, kad šitą pulką palio
kai ilgai atmins, nes vyrai vi
si pa rinktiniai savo drąsumu ir 
pasiryžimu. Visi jie eina savo 
arkliais ir ap^itaisynui.

Tai tokios šiandie naujienos 
pas mus Lietuvoj. —'

JAU “RIŠA” ŽEMĖS 
KLAUSIMĄ!

I
——m ■ ii n ir~ ~ nrr-r n irairTiĮ

Apivalga j
ATVAŽIUOJA DR. A. 

ALSEIKA.

Mums praneša, kad iš Lietu
vos atvažiuoja Dr. Danielius Al
seika. Jį atsiunčia liaudininkų 
“Varpo” Bendrovė. Amerikoje 
jisai pardavinės tos bendrovės 
akcijas (šorus) ir darbuosis Lie
tuvos liaudininkų partijos ir Val
stiečių Sąjungos labui.

Tos organizacijos nėra darbi
ninkiškos. šiandie jos eina ran
ka už rankos su krikščionimis 
demokratais.

Visuomenės dirvoje Dr. Alsei
ka veikia jau gana senai. Beei
damas mokslus, jisai buvo pra
džioje socialistas, paskui po įta
ka lenkų “endekų” Varšavoje 
pavirto tautininku. Lietuvoje 
jisai susidėjo su demokratais, o 
kada Šie “pakairėjo” ir priėmė 
“socialistų liaudininkų demokra
tų” vardą, tai ir jisai pasidarė 
socialistas liaudininkas.

R-R-REVOLIUCIONIŠKOS
BĖDOS. w

“Moterų Balso” redaktorė vėl

So. Bostono “Darbininkui” ra
šo jo korespondentas iš Kauno, 
kad rugsėjo viduryje įvykusi 
krikščionių demokratų konfe
rencija, kurioje daugiausia buvo 
kalbėta apie žemės reformą. Ko
respondentas sako:

“Buvo šiokių ir tokių min
čių išreikšta, bet visi sutiko, 
kad žemės reformą reikia tuo- 
jaus pravest, kad priverstinas 
žemių iš dvarininkų atėmimas 
yra būtinai reikalingas ir ne- 
išvengtinas, tik įvairiavo nuo
monės atlyginimo klausime. 
Galutinai turėt tai^ išeis, kad 
vargu begu bus atlyginimas 
duodamas”.
Taigi po to, kdi Steigiamasis 

Seimas, kuriame krikščionys de
mokratai turi absoliučią didžiu
mą, išsėdėjo keturis mėnesius, 
atrasta, kad jau reikia pravesti 
žemės reformą; bet kokia ta re
forma bus,, tai krikščionys dar 
galutinai nesusitarė. Dar jie tu
rės, su pagelba švento rašto, iš
rišti, ar žemę iš dvarininkų at
imti, ar atpirkti.

Dabar, kada klerikalų kontro
liuojamai valdžiai reikalinga dar
bo žmonių pagelba, kad atsigy-, 
nūs nuo lenkų, tai krikščionys 
demokratai vilioja juos: “Gal 
uždyką duosime, žemės betur
čiams!” Bet, ką jie užgiedos, ka
da pavojus praeis? %

Tada jie veikiausia vėl pada
rys konferenciją ir praneš “mie
liems broliams iv seserims Kri
stuje”, kad dar nesurasta, kaip 
šventas raštas liepia išrišti že
mės klausimą.

Darbininkai turi reikalaut,

mę į Lietuvos kraštą, sakyda
mi, kad Varšuva nieko bendra 
su ta kariuomene neturi, kad 
tai ji atsisakiusi jų klausyti 
ir savo valia įsibriovus į Vil
nių. O šio save pasivadino “li- 
teVsko-bialoruska contralna 
vladza” su sostine Vilnium ir 
nepripažįstanti Kaimo valdžios. 
Ką jus broliai, manote apie 
tai?

“Mirsim, bet nepasiduosim” 
—Lietuvos žmonių nusistaty

mas.
Bet šitas lenkų pasikėsinimas 

padare didžiausio sujudimo Lie 
tavoj. .Sukilo visi gyventojai, 
be skirtumo savo partijų ir pa
žiūrų. Gimnazijos nuo ketvir
tos klesos turėjo užsidaryti, nes 
didžiuma mokinių, kaip ber
niukai taip mergaitės, išėjo į 
frontą, o menkesnieji mokiniai 
užėmė raštinėse vietas išėjusių 
į kariuomenę. Visame krašte 
didžiausias žmonių entuziaz
mas, o ypač jaunuomenės. Žino 
nes pasiryžę greičiau mirti vi
siems, 
kam s.
mas,
geriau buvę, jei tatai butų bu
vę padaryta keletą mėnesių 
ivngščiau. Bet, žinoma, kas 
galėjo numatyti, kad taip at
sitiks. Lietuvoj jaunų, Star
kių vyrų netrūksta. Lietuvos 
kariuomenė kaujasi su dideliu 
narsumu. Labai retas atsiti
kimas, kad be smarkaus ir 
griešto ^paliepimo trauktųsi 
nuo mūšio lauko. Didžiausia 
bėdd tik, kad labai trūksta ge
rų patyrusių įvairios rųšics va
dų.
■...... I H U

kad tas “monkey business” bu
tų pabaigtas. Dvarininkų žemė 
turi būt tuojaus konfiskuota ir 
pavesta darbo žmonėms!

Iš Įvairių Sričių

Kazimieras Gugis

Minto Oflau? i 
l'il H. Durhtrn Si i

1I1I U Uūil> BMC. ' 
TeJ. Central ^4411|

Veda visokius reikalas, kaip krtminaliikuoM> [ 
taip ir civilitkuoBS teismuose. Daro 

visokias dokunisniM ir popierasi
Famų Oriau:

IH1 $. 8t
Ant trečių lubų

Tai. Drorer liltt

I

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvi* Gydytojau ir Chirargu 
25 Eait Washingtoa St. 
Marahall Fidd Annez 
18th fl. Raima* 1827 

Telephone Central 3862 
Valandos! nuo 10 iki 12 ryte.

2121 North Weštem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

^-Spinduliai. Phone Amitage 201d 
Rezidencijos telef. Albany 8710

A. Petrelis S. Fabijoiae

A. PETRATIS & CO.
Mortgagę Bank

RE AL ESTATE-1NSURANCE 
Furopean American Bureau 

Sienute PinighH. Parduodu 
Laivakortes.

NOTARIJUiAfl

809 We»t St., Chicago, UL 
Kampas Hnlated St.

Telephone Boulevard 611

Garinių kuliamųjų mašinų
nykimas.

greitai

maši- 
Išnyko

Pas žemdirbius gana 
nyksta viena po kitos 
nančios žmonėms darbą 
nos ir darbo įrankiai, 
spragilai, jų vietą užėlme kulia
mos mašinos, išpradžios suka
mos žmonių rankomis, paskui ■ 
varomos arkliais; galinus žfmo- / 
nių ir ąrklių pajiegą išstūmė 
garas. Arklines kuliamos ma
šinas iŠtumė garines. Dabar vie
nok, kaip praneša žemdirbių 
laikraščiai, ima nykti ir garine

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
BENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. raka- 
ra. Nedaliomis pagal nutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, III.

Pranešimas
LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 

APIELINKĖSE.

negu pasiduoti len- 
Paskelbtaš mobilizavi- 

tik truputį vėlai j butų

—JT?

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

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

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

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

KOMITETAS.



Kapitalas ir 
surplus 

$225,000.00

Kas dedasi
Lietuvoj.

NAUJIENOS, Chicago, UI

I
 Tegul Jūsų Pinigai 

Dirba Del Jūsų
Pinigas gulintis namie be apyvartos, yra lygus mėdŽiui be vai

sių. Ir sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namie, nes “Pančiakos”, 
“Matracai” ir “Skrynios” — geraiusia dirva vagiui ir gaisrui.

Todėl Apsaugok savo sunkiai uždirbtą dolerį padėdamas į

UNIVERSAL STATE BANK

ir kas pubmetis pasiimk savo pelną — užaugus; nuošimtį.

Tvirtumas musų Bankos užtikrintas per Illino- 
jaus Valstyjos valdžią.

Musų turtas jau virš $2,650,000.00. į

Mokame 3% už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant E 
kiekvieno pareikalavimo.

PINIGAI LIETUVON I

Siunčiami per musų Banką su pilnu užtikrinimu dabar pristato- B 
mi į 25 dienas.

Universal State Bankas, kaipo Lietuvių Valstijinis Bankas, kiek- I 
vienam patarnaus persiuntimo pagelbos.

Švenčių Dovanos

giminėms ir pažįstamiems kuogreičiausiai.

I® kitų miestą siųskite mums doleriais per “Money Orderį”, o mes | 
išsiųsime Lietuvon auksinais pagal tos dienos kursą ir prisiusime 
kvitas. w

Draftai, Laivakortės, “Cash Markes”, 
Parduodami pigiausiai.

Delei parankumo kostumerių MUSŲ BANKAS T RA ATDARAS I 
VISĄ DIENĄ UTARNINKE IR BUBATOJJ}' iki 8:30 vai. vakaie. I 

......... p——Rankos Valdyba: .■ t ' ■ 1 ■ = W 
Joseph J. Elias, Pres., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass’t.

& Caahiar, Cashier.

UNIVERSAL STATE BANK į
| 3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois, iį
I

j

Columbija
Grafonolas

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

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

E 2 grafonola kaip ant 
paveikslo. Kaina su 6 

rekordais $125.00

Lietuviški Rekordai. Kaina po $1 vienas.

2393 Jojau Diena.
2394UŽ šilingėlį.
4415
4474
4272
3840
2358
2356'Lietuva Tėvyne Musų.

Indainavo M. Petrauskas.
Saulelė Raudona.

šių Nakcialy.
Pavasarį.

Vai Verčia Laužo.
Strazdelis.

Piemenėlis.
Mielaširdystė.
Spragilų Daina.
Ant Kalno Karklai Siūbavo, šią Naktelę.
Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovą.

Tildai Nemunėlis Teka.
Komiški Rekordai.

Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Gyrtuoklio Metavonė. Pasakos Stebuklai.
Jonas šmikis. II—I,
Jaunystės Atsiminimas.
Ant Vienos Galvos. Zuąvų
Velnias Ne Boba 2 dalis, •

Invairųs
O kur Buvai Dėduk Mano.
Plaukia Sau Laivelis.
Ant Marių Krantelio.
Einu Per Dvarelį. Gaila Tėvynės.
Sunku Gyventi. Gymtinė šalis.
Kas Subatos Vakarėlį. Nuostabo.
Suktinis. Valia Valužė. M. Petrauskas.
Miškas Ūžia. Sudiev Lietuvą. M. Karužiutė.
Varpelis Valcas. Mano Mielas Polka.
Klumpakojis. Koketka Polka.
Našlys žaislas. Laponienė.
Nemuno Vilnis. Sudiev. Mazurka.
Krakoviakas.
Padespanas.
Kadrilius. 2 dalis.
Rusijos Liuosybės Maršas.

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

Juozas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

4716
4535
4475
4237
4099
2343
1248

1247 
3291 
3191 
2225 
3254 
2341 
3348 
3625 
2360 
2357 
2396 
2359 
2002 
3417 
3998 
1165

f

Mauto Kelione.
Referatas apie Nosis. . 

Maršas.

Rekordai.
Ungarų šokis.

Lopšinė Daina.
Saulute Tekėjo.

Koperacija.
Iš Šiaulių v-jų l>vių sąjun-' 

Įgos darbuotės: 1) Paskutinuo- 
|ju metu nupirktu užsieny už 
[SOO tukst. auk. jvarių prekių: 
stiklo, geležies, indų, sodynų 
ir t.t. 2) Padarytoji su inten
dantūra sutartis javams pri
statyti iKisihajge; pristatyta , 
virš 43 tukst. pūdų. 3) Pra
sideda sėmenų supirkimas, nu
matoma kaina 65-70 auk. pū
dui. 4) Nutarta patiems svars
tyti arbata, tokiu būdu varto- I 
tojui bus laiduotas tikras sva-; I 
i^is ir kokylbė. 5) Paskolinta 
Šiaulių “Žiburėlio” dr-jai 3(MM> | 
auk., o mokytojų Prof. Sąjun
gai kredituojama prekėmis iki
2000 auk. aoin |
2000 auk. [“Siet.”].

t

Liet. Koperativų Banko įsta
tai jau patvirtinti ir jis jau pra 
dėjo daryti .operacijas. (Lais
vės alėja, 43). Valdybos parei
gos paskirstytos taip: pivmi-

J

ninkas S L Digrys, j 
Mašiotas, ižd.—sekret 
karevičius, nariai— M. 
ir Grajauskas. Tarybt 
pirm. P. Leonas, . pavad. St.
Kairys, seki*. P. šalčius, nariai t 
—Balutis ir Bulvičius.

v. z.a-
Vosylius 11
5 nariai: 3

11 
11 
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N 
H
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Ūkis — Pramonė.
Linų prekybos sezonas jau 

artinasi. Nevykusi pereitųjų 
metų praktika turėtų priversti 
valdžią pagalvoti, kaip dabar
tą prekybą geriau sutvarkius. J' 
Pirkliam monopolistams ne 
tiek rūpėjo musų linų rinka pa -J 
kelti užsieny ir išrėdyti jų ge- n 
rūmas, kiek savo uždarbis. Ne- J!■ 
prityrę gi musų valdžios įga- n 
lietiniai ne tik nepagelbėjo Ii- įj 
nų gamintojams geriau savo M 
produktą parduoti, bet ir nuo- J!t?

šiais metais neatsisakytų nuo M
linų prekybos monopolijos ir D

■
M

pasiliktų tik sau teisę linus už
sienin parduoti, reikalingos bu
tų bent šios permainos: 1) tu*-, 
ri leisti linai supirkinėti ne tik 
monopolistams pirkliams, bet 
visiems, kas tik norės, 2) įga
liotiniai turi būti skiriami są
žiningesni žmonės ir numanan
ti linu rųšis, 3) brokeriai, ku
rie prie jų bus, nedali patys 
linų supirkinėti, 4) įgaliotiniai 
privalo priimti iš kiekvieno 
ūkininko linus nežiūrint kiek 
Ims atvežta be tarpininko ir 
5) Liepojoje linams priimti iš 
gamintojų pusės reikalinga pa
statyti savų kontrolės, kuris gc 
ra i suprastų linų rųšis ir galė
tų kontroliuoti visus brokerius.

Švietimas — Kultūra.
Šiaulių Pedagogų ir Specia

listų Būrelis taiso „ Šiauliuose 
metinius bendrojo lavinimo 
kursus su specialybių šakomis. 
Kursai bus III grupių, 4 klasių 
mokslo. \

Tel. Yards 3654 Į 
Mrs. A. Michniewicz 

AKUfiĖRKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėso. Pa
sekmingai pa
tarnauja terie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

8113 S. Halsted St., Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

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

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

Telephone Yards 5&H

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki. 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago (
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Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisvą
Mes gyvendami Amerikoje turime gelbėti savo tėvus, brolius ir 
seseris, kad ne krauju, tai pinigais.
Ateina žiema ir jiems reikia pinigiškos pagelbos, nes viskas yra 
Lietuvoje brangu.
Mes pinigus dabar pristatome j Lietuvą per 30 dienų. Siunčiame 
pinigus po dienos kursą, o ant didelės sumos dar pigiau.

— KREIPKITĖS Į —

Paraudavo jame bak- 
sus (Safety) $2.50 me

tams .

Padarome visokius

noteriališkus raštus.

EUROPEAN AMERICAN BUREAI
A. PETRATIS ir S. L. FABIONAS, Vedėjai,

(prie Halsted St.) Chicago, III
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. fr Subat. iki 9 vai.

809 West 35-th Street

M

yennynos sveikata.
■ ' r.

Užlaikyk tą Linlmentą |
Parunkui. |

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, ’ 
■trendleglį, neuulgljo*, skaudėjimo rau- B 
menų, Buitingeju sąnariu, mėšlungio ir M 
kitu Plaukiniu skaudėjimu ir gėlimu, F 
ratuok

Severa’s 
Gothardol ;

(pirmiau žinomo kaipo Severo* Gothardll- • 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai Sį 
aplalkysi grsltą pašalpa. Tas pasekmių- M 
gus naminis llnimentas yra vartotas per ■ 
ne mažiau* kaip keturios delimtys metu ■ 
su utganedintu pasekmių dėl apgailimo K 
▼lėtinio skausmo ir pamažinimo suputl- | 
mo. Pardavinėtas kožnol aptekoL Dvi B 
mieras, 30 Ir 80 centai.

W F. SEVERĄ C O 
CEDAR RAPIDS, IOWA

SangoK akių regėjimą

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
T ALGI NIEKO NELAUKDAMAS tuoj aus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu

kams, sesutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli doleriai, nieks, o jiems didelę pagelbą ir džiaugsmų suteiksi. Taipgi priimam 
pinigus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso.

čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon. * 
Baksus dantinio daiktų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina
mu kainą.

Ši' Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi- 
K skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku Šerų kaina pakils.

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir greitai. Už darbų gVarantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis šiuo 
adresui

Lithuanian Sales Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrove)

3249 South Halsted Street, Chicago, 111.
Musų naujas Telefonas Yards 6062

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

M
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NAUJA VIETĄ
4601 S. ^arshfield Avė

Kampas 46-tos gatvės,
Chicago.

ZŪLP IR BARČUS
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PRANEŠIMAS
Šiuomi prane
šu savo drau
gams ir rėmė
jams, kad per
sikėliau į nau
ja vietą po 
Nr. 4558 So. 
Marshfield av. 
Chicago. Tel. 
Yards 2511. 
Atsilankę bu
site užganė
dinti minkš
tais gerymais 
su pipirais.

Su godone PRANAS DALKUS. 
----------- ---------------------------------------------- --------—i—4---------------- 

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.

Kada kankinies dėl galvos skaudė- ! 
jimo ,karia regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar toliu žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
*kią; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums geriausj 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; 8-čios lubos

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

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

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuviu Akių

Specialia ta®
Palengvins' akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvot skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tiimo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegyste ir tollrogys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
uroma su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Speclal* atyda at
kreipiama i mokyklos valkus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dfehiieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampas 
Aehiand Avė. Tel. Drover 966®.

DR. R. WAGNER
Mano apecialie gydymas yra chronli- 

kų, — nervišką ligą.
Ofiso valandos nuo 2 vai. pu piet iki 8 

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

tų

X*

Tel. Yards 145.

E£GS

l»f

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

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

Drover 6369.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos :— 
9—12 A. M. 1-5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvya Dentistaa 
1D801 S. Michigan Ar., Koaeland 

Valandos] 9 iki 9 vakar*

K. S. SASS
1728 West 18th St.

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir 
nuo šalčio kįlančių ligų. Va

Visose vaistinėse 78c.

Dr. J. Lebovitz
Physjcian & Surgeon

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

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

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tel.: Victory 3520

ki-
ok

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Aku Šeras
3203 .So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

DOWIATT-SASS. į
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą do No.

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Learitt Ste. 

CHICAGO.
Valandoai 9:80 ryto iki 12 dieni 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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Tauta ir Naudingumas
Neivienas iš musų nėra naudingas, — Tautai, ntei 
patsai sau netaupindamas pinigų.

o Kad ir daug pelnydamas.
Kuris ir mažai pelnydamas taupina

Daro Nauda Tautai 
ir Pats Sau

Kurie netaupinate pinigų, tai pradėkite tuojaus su 
pirmuoju ir didžiausiu Lietuvių Valstijiniu Banku 
Amerikoj.

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO 

22-ros ir Leavitt gatvių 
Kapitalas ir perviršis 

$245,000.00 
Turtas virš

- $1,700,000.00
Banko valandos: Kasdiena nuo 9 v. ryto iki 4 v. po 
pietų. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Apsauga. Padėtiems Pinigams. 
Security Bank KMnramoMBM op chicago ■omRsoratsissuB

Mi!waukee Avė. cor. Carpenter S®. 
NARIAI FED^RAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
MtatatatatataMMtaMlltataMIHtatatatataMMtatatatataMtataMMtataMtataata—■—tatata "ta.—■ ■ta—■ .|tatatatatata^tatatatatata..«w*taltatataliiliBi ■ibiu 11 lli,«........ " .....ta... . —"tatata.■ ■!■ !■...  ana......... - J I . ...  II....  ■ M

Saugios Depozitu Dėžės
IVIairioma Svetimšalio Pinigai

VEIKMĖ PASILIEKA 
ATMINTYJE.

Jeigu jus patarnaujat sa
vo draugams gerai, jie nie
kuomet neužmiršta jūsų pa
tarnavimo. Jie visuomet re
komenduoja jumis, kuomet 
tik pasitaiko proga. Tai yra 
reputacijos sekretas. Trine- 
rio Kartusis Vynas įgija 
sau naujų draugų kiekvieną 
dieną. Panelė Irma Taraso-! 
wits štai ką rašo mums iš 
Astoria, N. Y., 29 d. spalių: 
“Mano motina sirgo ištisą 
pavasarį, ir musų daktaras 
patarė jai eiti gyventi sale 
miesto. Mažame Pennsylva- 
nijos kaimely kas tai davė 
jai bonką Trinerio Karčiojo 
Vyno, kurį ji pradėjo gerti. 
Vartodama ji, mano motina 
jau padiktėjo ant šešių sva
rų ir norėtų šias puikias gy
duoles visuomet vartot. Kur 
jas šioj apielinkėj galima 
gauti?” Vadinasi, šių gy
duolių veikmė giliai pasili
ko tos moters atmintyje. 
Tas padidina reputaciją 
Trinerio Karčiojo Vyno, 
kaipo geriausios gyduolės 
nuo pilvo ligų. Jis priduoda 
gerą apetitą, prašalina ne
virškinimą ir vidurius už
laiko geroj tvarkoj. Taipgi 
apsimoka laikyti namuose 
ir kitas Trinerio gyduoles, 
kaip tai: Trinerio Linimen- 
tą nuo romatizmo ir neural
gijos. Trinerio Sedativą nuo 
kosulio ir peršalimų ir tt. 
Jūsų aptiekorius arba šiaip 
gyduolių pardavėjas jas tu
ri. __ Joseph Trinen Compa- 
ny, 1333-45 S. Ashland Avė. 
Chicago, III.

DARYK TAI ŠIANDIEN

Patogios valandos
Subatoj 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Utarninke 9 vai. ryto iki 4 vai. vak.
Utarninko vakarais 6 iki 8 vai.
Kitoms dienoms 9 v. r. iki 4 vai vak.

a dara panedeiiais ir subatomis iki 8 vai. vak
— -• ..... . ................

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplitis 250,000.00

KOSELAND STATE SAVINGS BANK 
11 1-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI:
WALTER E!. SCHMIDT, Presid. nt 

DAV1D J. HARRIS, Vice-President and Cashio: 
PAUL C. GLASHAGEN, A>sistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. H atris 
James H. Gatei y 
Fred Farr

A utėlius
Ernil G. Seip
Walter E. Schmidt
Herman Teninga
Domenico Basso
VVilliam H Webe:

Atidarą Seredos Vakarui*

(ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Cunard Line
M

Hamburgą ir Liepojų 
Per Angliją

Aguitania Lapkričio 
(November) 23

Trečios klesos kainos j:
HAMBURG ..........  $125.00
LIEPOJŲ ................. $145.00

Karės taksų $5.00
Kreipkitės į artimiausią 

Cunard Agentūrą.
- --- ------

Meldžiame atsilankyti 
musų didelėn krautu
vėm tai pamatysi kas 
yra tikrai geras. Mes 
užlaikom visokių muzi- 
kališkų instrumentų. 
Taipgi taisom visokius 
muzikališkus instru
mentus ir visokius gra- 
mafonus.

Lietuviški Rekordai:
Kur joji
Naują svietą ėmėm griauti
Mažas mano yra stonas 
O kaip liūdnu skirtis
Meiles išpažintie^ valcas 
Kaimo polka
Užmirštas laikas. Valcas
Kaukaziečių polka
Ubagų choras
Ant Krašto Marių
Himnas Lietuvą Tėvyne 
Eina Garsas
Kada noriu verkiu 
Du broliukai kunigai

Taipgi dideliam pasirinkime užlai
kome daugiaus kaip 10,000 Rekordų 
32 kalbose.

Jum patariame, kada pirksite gra- 
mafoną, tai gerinus pirk gerą Victro- 
lą. tai žinai kad busi užganėdintas 
Tik gerai persitikrink, kad butų tikrai 
Victrola. Žinoma, dabar didžiulės 
krautvės prikištos pilnos visokių džion- 
kų ir kiap perki, pardavėjas sako, kad 
Victrola, bet turi pats pamatyti ,ur 
yra auksinėms litarom Victrola ir šu- 
nukas sėdi. Jeigu nori pirkti gra- 
mafoną tai pirma pasiklausk kas turi 
Victrola, tai žinosi kas yra skirtumas 
'oi džionku. Musų kaina labai numa
žinta, rekordai 85c. Victrolas 10 nuo
šimtis papiginta, jCimball pianai ir 
grojikliai 15 nuošimčių pigesni. Taipgi 
lietuviški roliai, ant pianų Žirgelių šo
kis, Aguonėlė, Mazurka, Ant Kalno 
Malūnėlis ii- taip visokių lietuviškų re
kordų. Taipgi, mes duodame ant len
gvų išmokesčių be jokių nuošimčių 
ant 2 rrietų Taipogi turime visokių 
vargonų ant pažiūros, taip kaip pia
nai.

EAGLE MUSIC CO.
3236 So. Halsted St., Chicago, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Pradėk taupint tuojaus, neatsižvelgiant, 
kad gali pasidėti tik keletą dolerių.

Sutaupyti pinigai bus geriausiu draugu 
— apsaugos nelaimėje ir prirengs prie 
laimės.

Niekas negali pavaduoti užsiganėdini- 
mo šios nuomonės, kuri ypata turi sma
gumo, kuomet žino, kad turi diktai pasi
dėjęs Bankoj.

Pasiskirk šį tvirtą Valstijinį Banką, 
“Saugumo ir Draugiško Patarnavimo” 
tamistos taupinimams.

The WestSideTrust&Savings Bank
Turtas Virš $12,000,000.00

Chicago, III.Roosevelt Road prie Halsted St

Siųsk Pinigų Savo Giminėms
Į LIETUVĄ DEL KALĖDŲ

Seniausias Bankas West Side

H. KRULEWICZ BANK
1122 So. Halsted St., Chicago.

Per 40 metų tame biznyje. Laivakortė.-; j ir iš Lietuvos per visas linijas

MAGDE. “Ak, kaip man niežti pal
vą ! libandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir visko# tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” • 

M A HE. ‘‘Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir Čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUEFLESI”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas>gal būt 
btnagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

i panaikina pleiskanas! Su jomis nerėkia kelių mėnesių galvos 
| trynimo: dviejų ar trijų dienų bėg 
! pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei 
| čiais suvilgant galvą bus užtektinu, ,____ „
i Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutęjaptiekoje. Kaštuos tik 
165c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug

pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar nioiiey order šiokiu adresu: j

f. AD. RICHTER d CO„ 326-330 Broądway, New York

RUFFLES pradės mažinti 
^neliks! Paskui tik retkar- 
plelęskanos neatsinaujintų.

augiau. Paaiškinimai

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspinines 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

s f

R

Dvasia

tvslžkos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

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, vertes $27,50 iki $75.00 — 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50

Vyrams kelines $4.50 ir augšėiau.
Vaikams 'siutai ir overkotai $5.00 

ir augšėiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augšėiau

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

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.

I

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street j

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS

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 perkalbėto jas seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS 

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

'pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis. /

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

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

.Serganti vy- 
' rai ir moteris, 
kodėl kenčia
te? Kam tai 
eikvot laiką b 
pinigus be jo 
kios naudos ?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi 
me atsakančiu 
gyduolių. • Je 
matai, kad tau 
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 

! silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

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

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

Chicago, III.

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

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. Chicago
Telephone Pr ver 9693

Valandos: 10—11 ly j; 2—3 po piet

c:intinc(Je’£u Aš Prašalinsiu 
olipilU Jūsų Tinsulus Jūsų 

t i • i • ’ n •Gerklės Ligos Pasi
baigs
I Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
Jitis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga jiraša- 
linli tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas. 
čia visą gerklės ligą

Jei jūsų tonsilai 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien' jie įtraukia j, erų ir ga
dina pamažu jūsų gerk iki ant 
galo neapsireiškia nuolat i ger 
klės liga ir liūdnos* pasekmes.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Priežastis nervų ligos
.imamŽmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagclbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas

Kompeten tiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti 
Paulina st., 
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai- 
stų, peilio arba skausmo ir Jen- nie gerklės ligų, aš įgijau speci- 
gvais išmokėjimais. | a|ę mokJ.HL^

Pavelykite man parodyti Jums kitiems specialistams, 
laiškus nuo šimtų išgydytų Ego- į,. 
nių, patvirtinančių mano praktjš- jkausmo,_____________ ______
ką gydymo metodą prašalininiui uj0> be siuntimų jus į ligonbutį 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuoln- Mano metodos yra visai ne ken- 
tinį gydymą, ir suteiksiu jūsų a- ksmingos, ir į minutę aš apsidir- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji- ' * J
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

omet nors

menanti prie 4522 So. . . - , .
., buvo atitaisytos k.ei- i Be chloroformo—be krau-

• 1 ijo—be ligonbučio
Savo 21 metų praktikos gydy-

„ klės ligų, aš jgijau speci- 
j alę mokslišką metodą nežinomą , .... ąaliu
prašalinti jūsų tonsilus visai be 

, be chloroformo, be kra-

ri

b

ksm ingos, ir j minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsllai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos j ims I 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka- I 
kiti dabar arba kada pirmiau jus I

Todėl ateik pas I

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma, 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no° 
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. .... 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. AŠ . ir vėl sirgsite. 
pahuosuosiu jus nuo įpročio Į mane tuojaus—kol pasekmė? nft- 
‘‘pagauti šaltį”. / ra pavojingos—ir aš patarsiu im.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatvės
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair Nedėliomis 10 iki 12

Šviesą Ir pajiegi suvedamo J senus Ir naujas namus, taipgi 
dirbtuves. Cafeh arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektoii Korporacija Amerikoje

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

I«l» W. i7th St Tel. Bonlevard 18S2. Chicago, I1L

DR. L. S. HARWOOD,
Tik ką atidarė ofisą Chicagoj.

SPECIALISTAS VISOKIŲ KRAUJO LIGŲ.
4020 W. Madison St., Tel. Kedzie 913

Valandos: nuo 1 iki 2 vai. P. M.
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NEPAMIRŠKITE
šiame tvirtame valstijiniame Ban
ke veltui patarnaujama užsimokė
jime Gaso bilų — Nieko neimama.
Užsimokėkit kitas bilas musų ka- 
sieriaus čekiais, kuriuos išduoda 
veltui. Lygiai kaip ir money or
deris, kurį gali ant pinigų išmainyt 
visoje šioj šalyj.
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir į visas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visų linijų.

Central Manufacturiik
District Bank
1112 West 35th Street 

Turtą, viri $6,000,OOO.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėlials, Scredoms ir SubatonaB vakarais

PRAKALBOS APIE 
LIETUVĄ ŠIANDIE.

šiandie, lapkr. 13 d. labai 
svarbios prakalbos apie Lie
tuvę, jos dabartinę padėtį ir 

I svarbiausius reikalus bus —
Melrose Parke, J. Vaičiu

lio (buv. Frank & James) 
»svetainėj, kertė 23 ir Lake 
gatvių. Kalbės P. Dubickas 
ir A. žymontas.

Pradžia 7:30 v. v. įžanga 
dykai. Visi melroseparkte- 
čiai ir apielinkės lietuviai at
silankykite.

— Ch. L. D. T. Komitetas.

lapkričio 14 d., Jono šalčio 
svetainėje, 483.7 W. 14 Str.

—Lankytojas.
• ♦

Pagalios pavyko nusižudyti.
Našlė Šophie Mueller jau bu

vo netoli 50 m. amžiaus, ne
turtinga ir neprigirdinti. Sun
ku jai būdavo darbas gaujai, 
bet ir gavusi, delei jos kurtu
mo ji greitai jį prarasdavo.

Trįs metai atgal ji savo kam 
barelyje bandė nusižudyti per
pjaudama sau riešą. Bet ją 
pateinyta ir ji tapo išgelbėta.

Paša ei kusi ji vėl skurdo, tai 
susirasdama, tai vėl netekda
ma darbo. Po metų laiko ji 
vėl bandė nusižudyti gasu. Bet 
ir vėl tapo laiku išgelbėta.

Vartotų Automobilių Išpardavimas
Užtikriname stovį kiekvieno Reo kuriuos parduodame — naujus 

ar antra-rankius.
Musų veltui patarnavimas ir užtikrinimas, kad gero materiolo' 

išdirbti vartotų Reo, kaip kad ir naujų.

$5.00 - • $5.00
Nauja drapank už penkis dolerius.

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

Bile drapana arba išbraižymas teisingai nuimamas, per kompe- 
tentlZką deaigner). 15 metą patyrimo.

Augščiausi paliudfjimai. Vžsiganedinimas gvarantuotas.
Reikalauk mkrų blanko# arba matyk ypatiškai MM. Cornelia. 

Krasa užsakymai, atliekama gana greitai.
MME. CORNELIA

4701 Sheridan Road, Tel. Sunnyside 6449.

____ „^CICERO_______
Dabar mažai rastumėt mu

su mieste lietuvių, kurie ne
būtų prisidėję, prie kokio nors 
viešo darbo. Dirba visi, visi at
mena savo žodį Lietuvą., jos 
vargus ir irrusiį brolių kotvą su 
priešu. Neapleidžia ir vietinių 

reikalų. Sumanyta įsigyti nuo
sava namą, kuriame neužilgio 
visų galėsimo laisvai tartis apie 
savo reikalus. Tam ^ikslui 
suorganizuota yra Liet. Liuo- 
sybčs Namo B-vė.

Dailės laivinimosi srityj irgi 
gera pradžia jap. padaryta, 
šiam tikslui suorganizuota Te
atrališko Meno Draugijų, į ku
rią susirašė nemažai vitos soč
ios mylėtojų* Ji dabar ren
gia antrą vakarą, kuriame vaiz
bas 3 aktų komediją Audra 

Giedroje. Tai bus nedėliojo,

Vėl ji skurdo visus metus-- 
iki užpercito vakaro. Lincoln 
parko pdlteistas užvakar užgir
do viename moterų kambaryj 
dejavimą. Jis įėjo ir rado gu
linčią ant grindų senyvą mote
rį, o šalę jos gulėjo likučiai 
nuodų. Tuojaus nugabenta ją 
ligonbutin, bet jau buvo per- 
vėlai. Pagalios jai pasiseko 
niisižud'y ti.

Pranašauja trukumą 
popieros.

I

ji,

Congress viešbutyj dabar yra 
laikoma popieros fabrikantų 
konvencija. Asociacijos prezi
dentas Sisson iš Potsdam, N. 
H. užvakar konvencijai pareiš
kė, kad jeigu popiera ir toliaus 
taip bus eikvojama, kaip kad 
dabar, už 50 metų Amerika ir 
visas pasaulis nebeturės popie
ros.

Vienatinį išėjimą jis mato 
išradime dirbti popiera iš ko 
nors kito, o ne vien medžio ir 
taipjau taupime miškų ir už
leidime "miškais naujų didelių 
plotų.

Trįs žmogžudžiai nuteisti
' kalėjimam

Užvakar kriminaliame teis
me trįs žmogžudžiai tapo nu
teisti ilgiems metams kalėji
mai). Vienas liko nuteistas vi
sa amžiui, o kiti du po 25 me
tus kiekvienas.

Nuteisti Frank B rady visam 
amžiui ir Jay Brecn, 25 me
tam kalėj i man už nušovimą 
Schwanke, kuris atsisakė iškel
ti rankas, kada jiedu užpuolė 
galiūną prie 47 ir Princeton gat
vių. Casimir Wysocki nuteis
tas 25 metams už nušovimą 
sargo, kada jis su kitais plėši
kais užpuolė ant Dressler State 
banko, 2322 Roosevelt Rd. Jis 
tik vienas iš visos šaikos ir ta
po paagutas, nors jis ir pasa
kė kas dalyvavo plėšime. Jis 
pats irgi tapo pašautas į koją. 
Daktaras, kuris jį gydė ir ne
pranešė policijai irgi yra pa
trauktas teisman.

Prapuolė hydroplanas.
Grcat Lakos lavinimosi sto

ties hydroplanas išskrido į 
ežerą ir jau trečia diena, kai)) 
negrįsta ir nėra apie jį jokios 
žinios. Ilydroplane buvo trįs 
žmonės. Ežere, gi tuo laiku 
siautė labai didelė audra.

Manoma, kad hydroplanas 
sugedo ir turėjo nusileisti ant 
vandenio pasitaisyti, o siautusi 
audra tą hydroplaną sudaužė 
ir visi aviatoriai žuvo. Jiegu 
jie nebūtų žuvę, tai vistiek
ikišiol butų jau1 mirę nuo šal
čio ir bloškimo vilnių.

■

Šita kompa

nija yra tiesio

ginė dirbtuvės 

šaka Reo Mo

tors Car Com- 

pany kurios re
kordai puikiau

sio išdirbimo, 

pinigiškos ne- 

prigulmybės ir 

teisingumo,> o Z

daugiau nei še

šiolikos metų 

laiko, tai yra 

dalykai, papra

stai žinomi.

...........................................................................................

1920 Reo 6 cilinderių. sedan..................$2,500
Čionai yra proga tikro sutaupymo. 
Nauji tajeriai, visai mažai automo
bilius važinėtas. Tos pat gvaranti- 
jos kaip už ir už naują karą.

Reo 6 cilinderių Touring..................... $1,150.
7 pasažierų. Pritaisyta su Bohnet 
žieminiu, viršum; ,be girgždėjimo ir 
bildesio — pertaisytas ir atmalevo- 
tas. Geri tajeriai. Geras automobi
lius, tikram smagumui.

1917 Reo 6 cilinder. žieminis Roadsteris $1,100
4 pasažierių. Žieminis viršus, ekstra
tajeris, bamperis, musų dirbtuvėj 
pertaisytas. Parsiduoda su gvaran- 
tija.' '

1917 Reo 4 cilinderių Touring ....;.............. $800
5 pasažierių. Pritaisytas su Rex 
Winter viršum. Pertaisytas musų 
dirbtuvėje. Permalevotas. Atsakan
tis automobilius ant žiemos.

1917 modelio E Buick^.............................$925
7 pasažierių mekaniškai O. K. Tik- 
ką permalevotas. Viršus ir aptaisy- 
mas parinktinai geri. Over-size ta
jeriai. Motometeris. Gabriel Snubbe- 
riai. Retai tokia žema kaina būva 
kaip — $925. j

Chevrolet 490 Sedan......................... $750 j
Puikiausiame stovyj, ekstra tajeris ir 
bumperis. Nepaprastos vertės musų 
kaina $750. f j

11919 Naivėli Coupe............................$1,000 *
Ruimingas trijų pasažierių. Drati- 
niai ratai — puikiausiame perdėm pa- 

< . dėjime. Išmėginimas parodys vertę.

Šiandien dau

giau nei kad 

pirmiau patyrę 

automobilių pir 

kėjai turi tė- 

myt atsargiai 

kompanijos ka 
t

rakterį, kurios 

tavorus perka, 

taip, kaip kad 

kompanija iš 

kurios jie per

ka.

Atsiminkite: — Vartoti automobiliai ne yra geriausiais negu žmo
gus nuo kuMo pirkai.

REO MOTOR CAR COMPANY OF CHICAGO, Ine.
1218 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6050

Atdara kiekvieną paprastos dienos vakarą iki 9 valandai.

Laukiama permainų policijoje.
Užėmus vietą ftaujam poli

cijos viršininkui Fitzmorris 
laukiama didelių permainų po
licijos sąstate. Jis pats užsi
minė, kad reikės padaryti dide
lių permainų, jei norima, kad 
policija galėtų tinkamai veikti. 
Tikimasi, kad ir detektivų vir
šininkas Mboncy irgi neteks= 
savo dabartinės vietos ir bus Į 
perkeltas į žemesnę vietą. Jis 
jau paliepė policijai vien rūpin
tis sumažinimu piktadarybių ir 
neužsiimti jokiais kitais reika
lais. Manoma, kar iv politikie- • 
riai nedrįs skustįs ant Fitzmor- t 
ris, kaip jie darydavo su kitais j 
policijos viršininkais, nes Fitz- 
morris yra artimas majoro
draugas.

Pirmosios permainos įvyk
siančios'už kelių dienų, bet kol 
visas policijos departamentas 
busiąs pertvarkytas, imsią ma
žiausia G savaitės laiko.

Rūpinasi pagražinti Water 
gatvę.

Water gatvė prie upės, vidur 
miestyje, kur dabar yra vai
sių ir daržovių turgavietė, tu
ri būti panaikinta, o jos vieton 
gatvė ir visas paupis ištaisy
tas ir paverstas, bulvaru. Taip 
nutarė Chicagos gyventojai ir 
tam tikslui leido išleisti už ke
lis milionus dolerių bonų.

Miesto advokatas dabar pa
reikalavo, kad teismas pripa
žintų dabartinius tos gatvės 
triobėsius netikusiais ir leistų 
juos nugriauti, atmokant savi
ninkams nustatytą sumą. Sa
vininkai tam prieš’npsi, nes jie 
nenori keltis iš šios vietos ir 
jieškatis naujos. Jeigu savi
ninkai perdaug spirtis, tai tas 

i jų užsispirimas tik sutrukdys 
darbą, bet jo visai sustabdyti 
negalės. Bet jeigu didelių su- 

,sitrukdymų nebus, tuosyk ga-

S. K. Vaitiekaitis
4539 So. Marshfield Avė.,

. Chicago, III.
Atidarė pirmos klesos gėrimų už
eigą Cigarai ir įvairus gėrimai di

deliam pasirinkime.
Patdrnauju lietuviams įvairiuose 

reikaluose.
Turėdami bent kokius reikalus ap
silankykite, o gausite teisingą pa

tarnavimą.

S. K. VAITIEKAITIS,
4539 So. Marshfield Avė., Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

Sankrova Įvairumų
A predal ų, laikrodžių-laikrodelių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika* 
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, II).

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

1145 M1LWAUKEE A VE. CHICAGO.

Įima tikėtis, kad už metų gal 
ir prasidės tikrasis daVbas grio 
vimo senųjų triobėsių ir taisy
mas tos* gatvės.

1^.......... . 1 -... >
; Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. C.INDICH 
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantaojame
Kalbame visas Europiškas kalbas. ■ 

; 8804 So. Kedzie Are., Chicago, UI. | 
Arti 88-th StreetJieškosi didelių pienų.

Gaso kompanija, reikalauda-
ma naujo pakėlimo niokesties'-,- ,.,^^^^
uz gasą, i ieškosi vien tik m d- B Tel. Cicero 5963 ti
žmiško pelno. Taip pareiškė w 
public Utilities komisijai mies-iffl 
to advokatas Richberg. Jis sa- S >-1 u.
ko, kad kaina už gasą netarė-;Į?

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dentistas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
išskiriant nedalias ir seredns.

K 
H
M 

n
BE

už 1,000 kub. pėdų, arba 5c 
žemesnės, negu kad dabar yra. 
Fa kaina netiktai kompanijai 
apsimokėtų, bet dar duotų 7

(Seka ant 8-tG puslp.).

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, HL
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(Tąsa nuo 7-to pusi.)

nuoš. pelno ant kompanijos
155.000.000 turto.

Kompanija gi reikalauja pa- ( 
kelti gaso kainą iki $1,15 už 
1,000 kub. pėdų. Ji savo turtą 
vertina $114,220.195 ir reika
lauja 8 nuoš. pelno.

Miesto advokatas sako, kad 
jei komisija išpildytų kompani
jos reikalavimą, kompanijos 
šėrininkai laimėtų pakįlimą 
šėrų 400 nuoš., palyginus 
191 I m. verte.

Galutini argumentai bus 
kainą ketvergę,
ja išneš savo nuosprendį ir 
kiaušiu išpildys kompanijos 
kalavimą.

JŲ 
su

se
Po to komisi

rei

Areštuos 50 saliuninkų
Federalinis teisėjas Landas 

vakar išdavė 50 warrantų areš
tavimui saliuninkų už slaptą 
pardavinėjimą degtinės.

Užpuolė 25, liko nušautas.
Artinu* Row, negras, užpuolė 

25 žmones saldainių sankro
voj 4701 S. State St. ir bandė 
apiplėšti. Jį užklupo policistai 
ir nušovė.

3 žmonės mirė.
Užvakar ligonbuČiuose pasi

mirė trjs žmones, kuriuos ke
letą dienų atgal sužeidė auto
mobiliai.

Areštuoja automobilistus.
Vakar policija iMidarė me

džioklę ant automobilistų, ku
ri e n nėra užsimokėję atatin
kamu miestui mokesčių. Poli
cija ant bulvarų stabdė auto
mobilius ir klausinėjo apie lais 
nius. 511 automobilistai ta
po areštuoti už neturėjimą 
miesto laisnių. ;

Policija taipjau lankysis pas 
biznierius ir žiūrės, ar visi tu
ri reikalingus laisnius. Tai yra 
daroma naujojo policijos vir
šininko Fitzmorris įsakymu.

Pranešimai
INSTEAD

Now to become a millioniare instead 
of a tramp in the new jobless army in 
fivo eaay lessons The first lesson 
will be discussed in a sympofrium 
Sunday Nov. 14th at 3 p. m. at the 
Colonial Hali 20 W. Randolph st. John 
Bradford Main “Alias” John Ford a 
Journal Reporter, will tell of his won- 
derful 
rastile and 
tions and 
vvelcome.

experiences ir. our country 
tho police at 8 p. m. Ques- 

discussion Ladies are

L. S. S. 4tos kp. biznio komiteto 
bus susirinkimas pas drg. Adomavi
čių nedėlioj, lapkr. 14 d., 10:30 v ryto. 
Komiteto narius meldžiu būt laike.

— Valdyba.

Gary, Ind. — Nedėlioj, lapkr. 14 d., 
kaip 2 vai. po pietų p. Karsoko svet. 
1520 Grand St. įvyks T. J. Kučinsko 
prakalbos. Rengia L. L. Federacijos 
10 kp. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Draugystės Lietuvos Dukterų susi
rinkimas bus nedėlioj, lapkr. 14, kaip 
1 vai. po pietų Felowship svet. — ant 
33 PI. Visos narės kviečiamos atsi
lankyti, nes turime daug svarbių rei
kalų. — Valdyba.

.. L. D. Duonkepių Unijos susirinki
mas įvyks subatoj, lapkr. 13 d., 7 v. 
v. Ažuko svet., 3301 So. Aubum Avė. 
Kviečiame visus būtinai pribūti į lai
ką, nes yra daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Brighton Parke. — Didelės prakal
bos apie Lietuvą bu? nedėlioj, lapkr. 
14 d., Liberty svet., 3925 S. Kedzie 
Avė. Pradžia 5 vai. vak. Inžanga 
dykai. Kam rupi Lietuvos likimas, 
tegul nepraleidžia šių prakalbų. Kal
bės garsus kalbėtojai ir paaiškins ko 
turim grieptis lenkam lendant į musų 
tėvynę. — Rengimo Komitetas.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta

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

Melrose Pork. — Lapkr. 13 d, Su
batoje, J. Vaičiulio (Frank ir James) 
svet, 171 — 23 gatvė, kampas Lake 

į gatvės, kalbės P. Dubickas ir A. Žy
mantas.

VVest Side. — Lapkr. 17 d., Sere- 
doje, M. Meldažio svet, 2214 W. 23 PI. 
kulbės K Jurgelionis ir J. Varkala.

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

Žydų Socialistų koncertas — Žydų 
Socialistų Dainininkų Draugija ir 
Orkestrą (mes turime socialistų or
kestrą iŠ 30 žmonių) rengia didelį 
koncertą nedėlios vakare, lapkr. 14 <1. 
Aryan Grotto Temple, prie Wabash 
ir 8 gatvių. Bus taipjau gerų solis
tų. Tikietai $1, 75c ir 50c,

— Komitetas.

Roselando Liet. Darbininkų Svetai
nė: Statymo B-vės direkcijos, Šerų 
pardavinėtojų ir kontroles komisijos 
su brinkimas bus subatoj, lapkr. 13 
<1., 7:30 v. v., Aušros kambariuose. 
Visi kviečiami būtinai atsilankyti

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių draug. Sav. Pa
ščiuos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkr. 14 d. Związek Polek 
svetainėj, 1315 N. Ashland Avė., 2 v. 
po piet. Nariai malonėkit susirinkt 
laiku, nes turėsime nomihuot virši
ninkus ateinantiems metams Taipgi 
kurie persikėlėt į kitas vietas, malo
nėkit priduot adresus:

— Shaikus.

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

— X Shaikus.

L. S. S. 81 kp. susirinkimas įvyks 
subatoj, lapkr 13 d., LiuosybSs svetai
nėje, 1822 Wabansia Avė. Pradžia 
7:30 vak. Visi nariai privalote bu(i 
suvirinkime; yra svarbių reikalų.

— Komitetas.

i Dr-stes Palaimintos Lietuvos susi
rinkimas įvyks nedėlioj, lapkr. 14 d. 
Nariai draugystės ir norėdami prisi
rašyti malonėsite atsilankyti į papra
sta svetainę. — D. Danta, Rast.

L. S. S. 22, 81 ir 174tos kuopų ko
misijų (vakarui rengti) susirinkimas 
įvyks subatoj, lapkričio 13, kaip 3 v. 
po pietų Naujienų name. Visi komi
sijos nariai prašomi susirinkti, nes tu- 
rė‘ 'inc pasitarti dcl labai svarbaus 
reiklo. — St. S'trazdas.

lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. (visos Chicagos) susirinkimas 
įvvks nedėlioj, lapkr. _ 14 d., 10 vai. 
ryte, M. Mcldažio Wet., 2242 W. 23 
PI. Visi nariai atsilankykite, yra la
bai svarbių reiklų K. Baronas, Sekr.

North Side. — L. G. D. 47 sky
riaus susirinkimas įvyks nedėlioj, lap
kričio 14 d.. 1822 Wabansia Avė., 10 
vai. ryto. Visi nariai malonėsit atei
ti. — Rašt. A. Vaitas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro loši
mo repeticija “Darbininko likimas” 
įvyks panedėlį, lapkr. 15 d. 8 v. vak. 
White Mark Sųuare (Engine Room) 
svet., ant 2 lubų, 29 ir Halsted gatv. 
Visi prisižadėjo lošti malonėkit pribū
ti paskirtu laiku. — Komitetas.

i koji m ai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU švogerio Petro Dar
giu, Raseinių apskr., Kaltinėnų par., 
J atiminu sodžiaus 8 metai kaip Ame-j 
rikoj, gyveno po nr. 1U753 Perry Av.,! 
Re eland ,111. 514 pėdų augščio, tam
siai geltonų plaukų, mėlynų akių, 
skaistaus, raudono veido. Spalio 26 
d. išvažiavo į Chicago, 1931 String 
St. ir negrįžo. Žinanti malonės pra
nešti, nes jo labai jieškome.

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

PAJIEŠKAU švogerio, savo vyro 
brolio, Franciškaus Augustinavičiaus, 
paeina iš Lietuvos: Raseinių miesto; 
Tamstos brolis jau du metai kaip 
serga ligonutyj ir labai nori pasima
tyti su tamsta. Malonėkite atsišaukti 
pats arba kas jį žinote malonėsite 
pranešti, už ką busiu dėkinga.

Mrs. Juzefą Augustinavičienė, 
107 Mill St., Orange, Mass.

PAJIEŠKAU dukters Ages špelve- 
’ rikės arba Agės Pukeliukės. Apie 9 
i mutai atgal gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsiliepti arba 
žinanti ją pranešti ant sekančio ant
rašo :

Paul Pukel, 
847 W. 14th St.

PAJIEŠKAU savo brolio W. J. 
1917 metais gyveno po nr. 2435 Lea- 

i vitt St, Chicago. Paeina iš Kauno 
rėd., Padurupio viensėdžio, Raseinių

Indiana Harhor. — Liet. Vyrų ir aPskri{i<> Meldžiu atsišaukti.
Moterų Apšvietos Dr-tėa mėnesinis ono . . , •
susirinkimas įvyks nedėlioj, lapkr. 14, 803 L,ncoln Ave" Rockford, III.
2 v. po piet Catherine House svetai-1 Z ---------- — ...
nėj. 138 ir Deoder gat. Visi nariai 
būtinai turi atsilankyt, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Kurie esate 
užvilkinę mėnesines mokestis, malo
nėkit užsimokėti Bukit laiku.

— Sek. P. S’. Rindokas.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės b« vaikų, kad ir su vienu 
vaiku nuo 25 iki 32 m. senumo Aš 
esu 32 m. senumo, blaivas ir nerukan- 

, tis ;turiu gerą darbą ir gerai uždir- 
i bu Katra mylėtumėt laimingą ir 
linksma gyvenimą ir civilišką šliubą, 

į tai meldžiu atsišaukti laišku įdedamos 
Cicero. — Teatrališko Meno Drau- savo paveikslą, duosiu kiekvienai at- 

gija stato scenoje 3-jų aktų komediją sakymą.
Audra Giedroje, nedėlioj, lapkr. 14, ' J. P.,
Jono šalčio svet., 4837 W. 14 St. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Šukos. Malonės atsišaukti greit, 
kaip galima, arba kas jį žino, praneš
ti sekančiu antrašu:

A. ŠULC-VAITKAITIENĖ, 
3423 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel.: Drover 3652

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ
MOTERŲ UŽ STORAGE LfiSAS

PAJIEŠKAU PARTNERIO 
kuris sutiktų eit į mašinšapčs biznį, 
išdirbti naujai išrastą dalyką, kuris 
žmonėms labai reikalingas Kurio žin- 
geidaujate, atvažiuokite lapkr. (Nov.) 
13 <1. 7 vai. vakare. .

S. Z AVĖ, 
4121 S. Sacramento Av., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro, Jono Ge
drimo. Apleido mane su septyniais 
vaikais lapkr. 28, 1918 mete. Mel
džiu atsišaukti jo paties arba žinan
tį jį malonės pranešti, už ką busiu la
bai dėkinga.

MORTA GEDRIMIENĖ, 
9339 Pexton Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Franciš
kaus Lasauskio, iš Lietuvos šidlavos 
parapijos, Kepurninkų kaimo. Apie 32 
metų amžiaus. Pirmiau gyveno Ro- 
ckdale, III. Po No.622 Otis A v. o dabar 
nežinau kur Jis pats arba kas jį žino 
malonės1 pranešti ant šio antrašo.

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

PAJIEŠKAU apsivodimui merginos 
lietuvaitės. Aš esu 35 metų senumo 
vaikinas, augštumo 5 pėdų ir 9 colių, 
Laisvamanis. Turiu savo farmą 320 
akrų geros žemės. Malonėkite atsi
šaukti prisiųsdamos savo paveikslą. 
Platesniu žinių suteiksiu per laiškus.

PETRAS JANICKAS, 
930 W. 35 PI. Chicago, III.

I’A J IEŠKAU apsivodimui merginos, 
ai. vos minties ir kad sutiktų imti 

š.liubą korte Taipgi kad nebūtų se
nesnė kaip 35 metų ir nejaukesnė 
kaip 25 metų. Aš esu 36 motų senu
mo. Merginos mylinčios šeimynišką 
gyvenimą malonėkit atsiliepti. Taipgi 
kartu prisiųskite ir savo paveikslą; 
at; akytų ą suteiksiu kiekvienai — taip
gi. ant pareikalavimo gražinsiu ir pa
veikslą. Malonėkite atsišaukti sekan
čiu antrašu:

K. T. L, Box 114, Zeigler, 111.RANDA!SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJŲ kambarį 

merginoms arba vaikinams
Atsišaukite:

3533 So. Wallace St., 
3-čias floras iš fronto.

dviem

IŠSIRĖKDAVO J A kambaris dėl 
dviejų — vaikinų, merginų ar vedu
sios poros Kambarys garu šildomas, 
elektros šviesa ir maudynė. Matyti 
gali visada.
JAN1TOR FRANK VORONOVICZ 

925 So. Winchester Avė., 
Kampas Taylor.

ANT RENDOS kambaris garu ap
šildomas, elektros šviesa, maudynė ir 
kiti parankumni — dcl dviejų 
no.

Atsiša ūkite:
5359 So. Morgan St.,
Antros lubos iš priekio

ar vie-

IŠSIRANDAVOJA kambaris, dėl 2 
arba vieno vaikino, su valgiu.

Atsišaukite:
V. S1TADEIKO,
624 May St.
ant 3čių lubų

IŠSIRANDAVOJA kambaris dviem 
vaikinams ar merginoms, arba vedu
siai porai. Kambaris garu šildomas, 
elektros šviesa ir maudyne.

Matyti gali visada.
5519 S Elizabeth St., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moteli} prie iš
skirstymo skudurų. Taipgi patyrusio 
vyro kurie šiek tiek nusimano apie 

[ skudurus ir mokančio vartot elektros 
presą.

NFAVBERRY PAPER STOCK CO. 
1017-19 Nevvberry Ave.

K E IKI A DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KIEKVIENAM, kuris moka rašyti 
vyriškis ar moteriška labai gera pro
ga prie gero amato, savo namuose 
(kilimą padaryti didelius pinigus. Pri
siųskite savo antrašą ir už du centu 
stempą, gausite žinias.
/ MW. S. GARSINSKAS,

P. O. Box 104, Plainsville, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA senyvo žmogaus ant far- 
mos, pridabojimui ir šėrimui 2 
lių ir 2 karvių.

S. P. KAZLAUSKAS, 
4632 So. Ashland Ave.

Prieš piet namie mane gali rasti.

ark-

REIKALINGA janitoliaus pagal
bininkas. Gera mokestis geram 
rui.

Atsišaukite.
JOE. UZUBALIS, 

3911 W. Adams St.

vy-

REIKIA — Janitoriaus pagalbinin
ko. nevedusio. Mokestis pradžiai 
$45.00 i mėnesį, kambarys ir valgis.

ŠIMON IGNATAVICH, 
6600 Maryland Ava., 

Ist floor

REIKIA patyrusio lietuvio stock 
pardavėjo — tik ant komišin.

Atsišaukite:
B1SCHOFF & CO., 

2-ros lubos 
Marshall Theatre Bldg.

22 ir Marshall Blvd.

REIKIA MERGINŲ 
Merginos žemiau 17 metų am
žiaus, nereikalinga nuolatos lan
kyti mokyklą. Pafįtovus darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
čokoladas ir užkandis duodama 
dykai.
The Hump Huir Pin Mnfg. Co., 
191H I’ruirie Avė., Cor. 20th St.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Bris- 

coe 5 pasažierių, modelio 1918, viskas 
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.

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 iftdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kąip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. J Tai yra stebuklingas barge-

Pristatymas dykai.
SOUTH WEST STORAGE

2102 W. 35th St., arti Archer Are;
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedaliomis iki 4 vai.

mas.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
PARSIDUODA Whits automobilius 

lemozinas atrodo kaip naujas ir eina 
kaip naujas, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto ar kokio nors biz
nio grosernės, bučemės arba saliuno, 
atsišaukite pas

W. KRIŠČIŪNAS,
930 W. 33 St., Chicago, III.

2 lubos iš fronto

AUTOMOBILIUS BEVEIK DYKAI 
Parsiduoda automobilius 17 metų už 
$300, visai mažai vartotas išrodo kaip 
naujas; bėga kaip naujas; 5 pasažie- 
rų, 6 cilinderių. Esu priverstas greit 
parduoti .turiu skolas apmokėti.

1334 So. 48th Avė. 
Cicero, III.

PARDAVIMŲ!

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

2810 W. Harrison St.
{VAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA saldainių ir minkš

ti! gėrynių krautuvė, senas biznis, 
mokykla skersai gatvės ir tirštai lie
tuviais apgyventoj apielinkčj. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

1817 Union Avė., 
Chicago.

PARSIDUODA groserne ir saliuno 
įtaisymai. Vieta ant kampo ir tirš
tai leituviais apgyventoj apielinkčj. 
Biznis senas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju į Lietuvą Kas pirk nesi
gailės.

2901 Union Ave.

PARDAVIMUI saliunas, geroj, lie 
tuvių apgyventoj vietoj. Pardavė 
mo priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
8600 Emerald Avė.

GERA PROGA PASINAUDOKITE. 
Parsiduoda labai pigiai, sieninės šė
pos ir čeve rykams, labai tinkami 
<lol auksinių daiktų. Taipgi parsi
duoda 2 ofiso pertvaros Knygų vedi
mo. Taipgi visokių dalykų; knygų 
ir popieros laišku'.rašymui Atsišau
kite tuoj šiuo antrašu:

M. G. VALASKAS,
373 Kensington Av., Kensington, III.

PARSIDUODA pelningas biznis 
teatras (Show); 300 sėdynių Prieža
stis pardavimo, partnerių nesutiki
mas.

Atsišaukite į “Naujienų” ofisą 
Po No. 174,

AR ŠALTA?
PARSIDUODA augštos 

klesos, mažai vartotas šildo
mas pačius.

3120 Emerald Avė.
Ant 2-rų lubų iš užpakalio.

PARSIDUODA — bučernė ir groser- 
nė Brighton Parke. Senas biznis, 
apyvartos daroma į $150 į dieną 
vininkas išvažiuoja Europon ir 
priverstas parduoti greitu laiku.

Atsišaukit
4400 So. Kedzie Avė.

Matykit J. N. ZEWERT

Sa- 
yra

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

STANLEY SMEJKAL, 
982 W. 19th St.

PARSIDUODA karčiama visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
2535 So. Halsted St.

PARDAVIMUI didelis, geras 
seklyčios pečius.

1809 So. Peoria St.
1 -os lubos

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

RAKANDAI
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 grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė. •

PARSIDUODA 4 kambarių 
dai. Savininkas pirko biznį 
priverstas parduoti rakandus, 
ma matyti visada.

Atsišaukite:
3608 So. Union Avė.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

PARSIDUODA 5 kambarių čysti, 
Norintieji, gali ir 

Vieta
gražus rakandai, 
gyvent toje pačioje vietoje, 
zraži, Roselande. Kreipkitės:

K. JAMANTAS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA rakandai: viena lo
va, vienas kauras setas. Kas ra
kandus nupirks, galės pasilikti gy
venti 4 kambariai, vanduo, elektra; 
renda nebrangi. Atsišaukite:

1629 Tyler St., Gary, Ind. 
Antros lubos iš fronto.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo, savininkas apleidžia Chi
cago.

Atsišaukite:
F. BUČUS, 

3312 So. Halsted St.

PARSIDUODA rakandai nauji gra
žus, trumpame laike, iš priežasties 
susidėjom dvi šeimynos į bizniavą na
mą. Meldžiu ateit, matyti mane vi
durdienyj 7:30 vakarę

837 W. 33rd St. 3 lubos 
Chicago, 111.

NAMAI-ŽEMĖ

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

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Ave.

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 parankamai. Pi
giai.

B. RUTKAUSKAS,
59 — 72 St. ir Tai man Ave., 

Chicago, III.

PARSIDUODA namas pigiai, po 
numeriu 3720 S. Emerald Av. Mūri
nis ant medžio stulpų 2 flatai; kož- 
nas po 6 kambarius; šiltas vanduo ir 
vanos, arba mainysiu ant groserio ar 
ant piano.

Atsišaukite pas savininką
3008 S. Emerald Avė., 1 lubų

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.

PARSIDUODA.
8 pagyvenimų plytų namą, 
skiepas ir antaugštis (attic). 
muro stogas.

Atsišaukite:
2938 Union Avė.

3-os lubos.

Našlė parduoda 
Augštas 

Mur-

ANT PARDAVIMO
250 nupirks augšto laips

rakan- 
ir yra

Gali-

nio 88 pažymėjimo pianą 100 
muzikos rolių ir suolelį. Pri- ■n
imsime po $10 į mėnesį. At
sišaukite į krautuvę:1601W 
Madison St. kampas Ash- 
and Boulevard. Atdara iki

9 vai. vakarais ir subatoje

Prašykite ponios Anderso
no grojiklio.

Verta Atydles
parsiduoda ant Bridgeporto.

Mūrinis namas su augštu basemen- 
tu, 2 flatai' po 6 kambarius, elektriką 
vanos, pečiu apšildomas. Kaina $7,500 

Gražus 2 mūriniai namai ir 2 ko- 
neriniu lotu su 6 flatais ir 2 Storais, 
randa $140 į mėnesį, $3,000 įmokėti. 
Kaina $12,000.

Geras mūrinis namas ant konerio 3 
flatai ir Storas, gerai išdirbto biznio. 
Jeigu greitai galima gauti už $8,000.

SOUTH SIDE
Naujas mūras gražioj vietoj 2 fla

tai po 5 ir 6 kambarius, fumace kož- 
nam flatui, elektriką, vanos. Reikia 
įmokėti $3,000. Kaina $7,300.

Mūrinis namas arti Garfield Blvd. 
ant 2 lotų, 4 flatai'po 6 kambarius, va 
nos, pečiu apšildomas, didelis morge- 
čius. Kaina $12,000.

Akmens fronto mūras arti Wash- 
ington Parko, 3 flatai po 7 kambarius. 
Elektriką, vana, steamheat. Didelis 
mortgečius. Kaina $13,000.

Naujas mūrinis namas arti Ogden 
Paiko, 2 flatai po 5 ir 6 kambarius 
furnace kožnam flatui. Reikia įmo
kėti tik $3,300. Kaina $7,300.

BRIGHTON PARKE
Geras mūrinis namas arti Kedzie 

Avė. 2 flatai po 5 ir 6 kambarius, elek
triką, vanos. Kaina $6,750.

Naujas mūras su augštu basemen- 
tu, 2 flatai po <5 kambarius, elektriką, 
vanos. Kaina $7,000.

Naujas mūras 3 augščių 2 po 5 ir 
vienas 6 kambariai, elektriką, vanos, 
aržuolo baigtas. Kaina $9,300. Lengvi 
išmokėjimai.

2 augščių namas po 4 kambarius, 
elektriką, vanos, prie pat McKinley 
Parko Kaina $4,500.

HUMBOLDT PARKE
Akmenų fronto mūras, 3 flatai po 6 

kambarius, elektriką, vanos ir Cotta- 
ge užpakaliyj 2 po 4 kambrius randa 
$106 Morgečius $4,000, 5% procen
to Kaina $9,500.

Mūrinis namas prie pat Parko 2 po 
6 kambarius, elektriką, vanos. Kai
na tiktai $6,500.

Mūrinis nomas 2 po 5 kambarius, va 
nos . Gražioj vietoj, cementuota 
Alley. Kaina $4,500. t

Del platesniu žinių apie minėtus na
mus malonėkite kreinties nrie

NAMAI-ŽEMĖ_____
ANT PARDAVIMO, parduo

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

BARGENAS!
4 flatų mūrinis namas, kampas 67 

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

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

Tel.: Republic 908.

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

Atsišaukite į krautuvę
6958 So. Carpcnter St.

NAMAI
Ant lengvų išmokesčių

Gražus 4 kambarių namelis ant 75 
pėdų loto; ekstra augštas, skiepas — 
karštas vanduo, šiluma, elektros švie- 
ša. Kaina tik $4,500. Reikia $2,000 
cash, likusius mėnesiais kaip rendą.

8 kambarių namas ir 3 kambariai 
skiepe. Geroj apielinkėje. Kaina 
tik $5,500.

Gerai pabudavota plytų namas, tik 
$6,800 — netoli krautuvių į gatveka- 
rių.

Jei 
mus.

nori bargeno, tuoj matykite

T. P. OSTER 
5600 West 68rd St. 
Tel.: Prospect 240

PARSIDUODA 6 kambarių labai 
puikus namas, kas nori gyventi ant 
tyro oro toliau nuo miesto, galima 
laikyti visokius gyvulius. Arba kas 
turi mieste namą galima išmainyti 
perkant reikia įmokėti 2 šimtu dole
riu.

C P. SUROMSKI CO., 
3346 So Halsted St^, Chicago, III.

malonėkite kreipties prie 
Pctratis S. L. Fabian

A. PETRATIS & CO.
Kcal Estate; Investments 

And Insurance 
809 W. 35th Street, 

Chicago, III.

NEPRALEISKITE ŠITOS 

PROGOS

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

Atsišaukit pas
4400 So. Kedzie Avė., arti Archer 

Pamatykt WM. BEBARSKI
■     r——■

MOKYKLOS

tai yra verta pamatyti. Par
siduoda naujas plytų “bun- 
galow”, pastatytas pagal 
naujausios ir puikiausios 
mados. Didelis skiepas ir 
viršus , Puikus šeši kamba
riai. Gazas, elektra ir mau
dyne, taipgi garu apšildo
mas. Knykoms šėpos, du di
deli veidrodžiai, 2 lotai ir
garage. Parsiduoda visai 
pigiai — už pusę kainos.

Ateikite greitai

Savininkas

JOHN A. WALULIS, 
2324-26 N. Kilpatrick Ave

Netoli Fullerton ir
Cicero Avės.

Tel. Albany 7288

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

2900 Wallace St.

NORĖDAMAS sutverti draugystę 
dcl senų žmonių po vardu “Tėvynės 
Lietuvos Brolių” pajieškau 12 vyrų, 
kurio butų visi lietuviai ir katalikai, 
ne kitos tautos; nejaunesnių kaip 45 
metų, nevedusių, turėtų nemažiau 
kaip $500 pinigų. Mano programas 
yra 12 vyrų susjdėjus nusipirkti far
mą gyventi ir dirbti iki mirties. Kas 
įneš $2,000, tam bus liuosa duona iki 
mirties. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

JONAS ENDRULIS, 
Box 219, Odanah, Wis.

PARSIDUODA mūrinis namas — 
2 flatai po 6 kambarius; garo šiluma, 
elektros šviesa, maudynės ir mūrinis 
garadžius užpakalyj. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, automobiliaus, bučernės ar
ba kito biznio. Atsišaukite:

F. J. SZEMET
3356 Emerald Avė. Tel.Boulevard 2683

PERSTOK MOKĖJĘS RANDĄ
•»

Ar daug rendos jau esi išmokėjęs? 
SUSTOK RINKĘS 

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

Rašyk ar Telefonuok.
JONELIS BROS.

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

Tel.: Randolph 7400.

MA5TER
5Y5TEM

Rubu Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

MIST E R 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, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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, poli ti
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
<106 SO. HALSTED 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
kykla^. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


