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Talkininkai esą susitarę padėt lenkams?
Rusai koncentruoja kariuomene 
Varšava esanti labai susirupinusi 

Juodašimčio Petliuros “armija” sutriuškinta

Tautu lygos kariuome
nė padės Želigovskiui?

Žiūrėsianti, kad Vilnius tektų 
Lenkijai — sako koresponden

tas.

GENEVA, lapkr. 21 (Rašo 
Chicago Herald-Examiner ko
respondentas C. F. Bertelli).— 
Mažoji tautų lygos armija, ku
ri dabar vyksta į Vilnių, pri
žiūrėti, kad busimasai toj sry- 
tyj plebiscitas butų išspręstas 
Lenkijos naudai, išsiplėtos | 
stiprių internacionalinę armijų, 
aprūpinta neapribota kiekybe 
ginklų ir geriausiu militariniu 
talentu josios generaliniame 
štabe. Tai anot pasiūlymo, ku
rį vakar susirinkimui įteikė de
legatas Newton Rowell.

Tautų lyga tuo bildu turės 
išs'vystyti į militarinę organi
zacijų. kurios jėga bus neapri
bota.

Dabartinė lyga yra nusitaru
si įsigyti šitokios militarinės 
viršenybės taip greit, kaip ta
tai bus galima. Ir tai dėlto, 
kad užbėgus už akių tai stip
riai kritikai, busiu tautų ly
gos gyvąvf mas esąs nereika
lingas, kadangi ji yra bejėgė 
pašalinti netik naujų karų, ku
ris dabar vedama rytuose, bet 
taipjau ir armėnų skerdynes, 
kurios nūdien varoma po prie
danga Anglijos karo laivų, 
įmetusių savo inkarus priep
laukoj, kad išlaikąs Anglijos 
įtekmę Bosfore.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 22, 1920 
as required by the^ct of Oct. 6, 1917

Naujas susirūpinimas 
Varšavai.

Rusai sukoncentravę penkioli- 
kų divizijų — vakariniame 

fronte.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Vakar čia gauta Excbange Te
legraph agentijos žinia, karto
janti Berline atsiųstų iš Mask
vos radiogramų, busiu sovietų 
Rusija sutraukusi į vakarinį 
frontų penkiolika divizijų ka
riuomenės ir pradėjusi milita- 
rinių operacijų neutralėj juos
toj, esančioj tarp lA?nkijos ir 
sovietų Rusijos.

Sakoma, kad Varšuvos val
džia stipriai sujudusi <iel “la
bai galimų Rusijos intencijų.“

Berlinan atsiųstoji Maskvos 
radiograma sako:

“Mes buvome priversti vesti 
karų neutralėj Lenkų-Rusų 
juostoj. Tai dėl atakų, kurias 
prieš mus daro anti-bolševisti- 
nes jėgos, generolų Balakovi- 
čio ir Petliuros vadovauja
mos.“

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
20, 21, 22, 23, 24 ir 25. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

Rusų laimėjimas Kryme.
MASKVA, lapkr. 20 (per 

Berlinų). — Kryme iš generolo 
Vrangelio atimta tok’a dau
gybė medžiagų, kad sovietų 
valdžia turėjo paskirti spclpialę 
komisijų, kuri 'tvarkys tų med
žiagų transportavimų iš mušiu 
fronto.

Groby esama įvairių karo 
medžiagų, jų tarpe daug Fran
cuos orlaivių, tankų, kanuolių, 
amunicijos artilerijai, daugybė 
mažesniųjų ginklų ir nesinau
dotų uniformų.

Kada bevielio telegrafo sto
tys perdavė žinias apie laimėji
mus Kryme, stipri džiaugsmo 
banga supurtė visų sovietų 
Rusija. Pirmų kartų, kaip so
vietų valdžia paėmė j savo 
rankas Rusijos vairų, sumatyta 
besiartinanti tikroji taika. 
Anti-bolšdvistines jėgos, ko- 
mandojamos generolų Ralako- 
vičio ir Petliuros, veikiančios 
vakarinėj dalyj Raltgudijos ir 
Ukrainoj, neskaitoma esant 
didele kliūtimi. Militariniai 
ekspertai sako, kad jos bus 
sutriuškintos labai trumpu lai
ku.

Tariasi dėl rekonstrukcijos 
darbo.

Sumetant visiškų sustabdy
mą militariniu operacijų, vi
suose sovietų valdžios departa
mentuose jau tariamasi dėl re
konstrukcijos darbo.

Raudonosios armijos puoli
mas ant ginkluotųjų atramos 
linijų šiaurinėj daly Krymo 
buvo vienas drama tingi ausiu 
šioj gadynėj muš jų. Milžiniš
kos apsaugai linijos, kurias 
generolo Vrangelio inžinieriai 
skaitė neįveikiamomis, pir
miausia buvo sulaužytos stip
ria artilerijos ugnimi. Po to 
pro pralaužtąsias spragas pra
dėjo piltis raudonosios armi
jos pulkai.

Pastarąja puolimo faze va
dovavo asmeniškai pats sovie
tų valdžios karo komisaras 
Leonas Trockis. Tuoj, kaip 
pasirašyta Rusų-Lenkų mūšių 
paliauba, Trockis vyko Kry- 
man ir organizavo veržimas).

Pirmoji pergalė brangiai 
atsiėjo.

Pirmoji rusų pergalė, kurios 
jie atsiekė į šiaurius nuo Pere- 
kopo, tapo atsiekta milžiniška 
kaina. Trockis čia prisiuntė 
geriausius savo kareivius — 
geležinius barius — ir jie Troc
kio išrokavimus pilnai patei
sino.

Dabar jau darosi aišku, kad 
demoralizacija generolo Vran
gelio armijoj jau buvo įsivyra
vusi geroką valandą prieš 
įvyksiant susmukimui. Bėgiu 
dvidešimts keturių valandų po 
to, kada tapo užimti Simfero
polis ir Sevastopolis, tenai 
visus viešuosius reikalus jau 
tvarkė lokalinės sovietų val
džios. Jos buvo susikūrusios 
dar keliūtą menesių prieš tai, 
bet savus reikalus tuomet tvar
kė — požemy.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai pleškina 
Petliurą.

Maskva sako, kad jis “begėdin- 
gai paliko sumuštąją savo 

armija.”

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Iš Maskvos gauta bevielis pra
nešimas, kuris sako, kad Len
kų militarinės komandos žil

intomis, Ukrainą vado Simono 
Petliuros kariuomene esanti vi
siškai sudemoralizuota.

“Esama žinių,” tęsia prane
šimas, “kad Petį iu ra, taip kaip 
kati Vrangelis, begėdingai pa
liko sumuštųjų armija. Dar 
keliatas smūgių ir Petliuros ar
mija paliaus gyvavusi. Musų 
narsieji kareiviai pradėjo ope
racijas prieš generolų Balako- 
vičiu.“

Iš Maskvos pranešama, kad 
ukrainiečių kariuomenė bet
varkiai bėganti nuo Proskuro- 
vo, esančio penkiasdešimts my
lių į šiaurius nuo Kamenec- 
Podolsko. Sovietų jėgos Pros- 
kurovą užėmusios praeią pėt- 
nyčią.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija įteikusi ulti
matumą?

Pasitrauksianti iš tautą lygos, 
jeigu jon bus priimta Vokietija

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Exchange Telegraph agentijos 
žinia, kuri čia šiandie gauta 
iš Genevos, sako, kad Genevoj 
pranešta, jogei Francijos dele
gatai tautų lygos susirinkime 
įteikę ublnmatuimų grūmodami 
ištraukti Fra nei jų iš lygos, jei
gu dabartinėj josios (lygos) 
sesijoj bus nutarta priimti Vo
kietijų.

Exchange Telegraph agenti
jos korespondentas sako, jogei 
Francija reikalauja, kad priė
mimas Vokietijos tautų lygon 
butų atidėtas mažiausiai še
šiems mėnesiams laiko, idant 
tuo budu nusprendus ar Vokie
tija elgiasi kaip pridera. Fran
cija šito atidėliojimo nori dar 
ir tuo tikslu, kad persitikrinus, 
būtent, kokių žingsnių tuo 
klausimui darys Jungtines Val
stijos — kai, sekamų kovo mė
nesį, bus inauguruota -natųja
sai prezidentas Hardingas.

Pranešama, kad Francija su
tikusi priimti tautų lygon Aus
triją ir Bulgariją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Riaušės Belgrade.
Daug žmonių sužeista.

BELGRADAS, lapkr. 16.
Kai tapo sužinota sąlygos Ita- 
lų-Jugo-Slavų taikos sutarties, 
padarytos Rapallo mieste, Ita
lijoj, didžiules įvykusių de
monstrantų minios sugriovė 
ministerių tarybos triolbėsį. Du 
kareivių regi mentei, policijos 
padedami, turėjo išvaikyti de
monstrantų minias, ėjusias 
linkui italų legacijos. Paleista 
nemaža šovinių ir daug žmo
nių sužeista.

PEORIA, ILL., lapkr. 18. — 
Paviečio kalėjime vakar pasi
korė tūlas Anton Podonik.

Dideli mūšiai 
Dubline

SKERDYNES AIRIJOS 
SOSTINĖJ.

Daug žmonių užmušta ir 
sužeista.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Gautomis žiniomis, Dubline 
šiandie įvyko toks kruvinas su
sirėmimas, kokio tas miestas 
nepamena. Jisai gal bus kruvi- 
nesnis nei tasai susirėmimas, 
kur tenai kilo didžiojo maišto 
metu — 1916 metais.

Kone visose gatvėse buvo 
stiprių ginkluotų susirėmimų 
tarp Airijos respublikos šali
ninkų iš vienos pusės ir anglų 
kariuomenės bei policijos — 
iš ktios.

Kiek yra užmuštų ir sužeis
tų, dar nepranešta. Pirmosios 
iš ten gautos žinios pažymi tik 
tiek, kad visos Dublino ligoni
nės pripildytos sužeistaisais.

Tarp užmuštųjų esą dvyliką 
anglų kariuomenės oficierių. 
Iš to tenka spręst, kad užmuš
tųjų skaičius yra didelis.

Mieste padegta daug namų. 
Dega laivų prieplaukos ir ang
lų sandėliai. Degų ir keli dideli 
laivai.

Sako, kad skerdynę išprovo
kavę anglų kareiviai bei polici
ja. ......

Konstantinas grįš 
Graikijon.

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
Užsienio reikalų ofise gauto
mis žiniomis, naujesni Graiki
jos premjeras Rhalis formaliai 
pakvietęs išvytąjį karalių Kon
stantinų grįžti atgal į Graikiją. 
Manoma, kad Konstantinas nc- 
užilgio sugrįš ir užims sostų. 
Tai nuspręsisĮ patys Graikijos 

žmonės.
ATĖNAI, lapkr. 21. — Lap

kričio 28 d. Graikijoj bus nau
jas balsavimas. Žmonės turės 
nuspręsti apie tai, ar leisti 
sugrįžti išvytam karaliui Kon
stantinui. Pats Konstantinas iš 
Šveicarijos pranešė, kad jis 
dar negrįš: lauks kokių pasek
mių duos busimasai balsavi
mas.

Kol visas klausimas bus iš
spręsta, Graikijos sostų valdys 
Konstantino motina, karalienė 
Olga.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, lapkr. 20 d., užsienių pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 staras ..................  $3.46
Austrijos 100 kronų ............... $0.36
Belgijos, už $1 ........... frankų 15.65
Danų 100 kronų ................... $13.45
Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos, už $1 ....... frankų 16.52
Italjos, už $1 ..................  lirų 26.50
Lietuvos 100 auksinų ..........   $1.45
Lenkų 100 markių ......   $0.35
Olandų 100 guldenų ........... 30.10
Norvegų 100 kronų .,......... $13.45
Šveicarų 100 frankų ........... $6.40
švedų 100 kronų ................... $19.15
Vokiečių 100 markių  ...... . $145

Riaušės Pragoję.

jų reikalavimo nepaklau- 
naci()iialistai\bandė tai 

ti spėka: ėmė daužtis į

čekų nacionalistai. riekalavo iš
duoti parlamento narį — vo- 

, kietį.
I 

I

PRAGA, Č ko-Slovakija, lap. 
18 (suvėlinta). — Per tris die
nas čia siautė didelės riaušes, 
šiandie, jos užsibaigė tuo, kad 1 
didelės minios čekų nacionalis-! 
tų buvo apstojusios parlamcn- Į 
to triobčsį ir pareikalavusios 
išduoti vienų parlamento narį, 
vokietį Dearn, kuris savo kai
liu įžeidė čekų legioninkus. 
Kada 
syta, 
atsiek
parlamento triobėsį. TĮaitoji 
policija tečiaus pasikėsintojus 
almušo.

R aušės prasidėjo utarninkc, 
kada čekai užgriebė vokiečių 
teatrų ir nuo aikštes nuvertė 
buvusio Austro-Vengrijos ka
raliaus Prano Juozo stovylų. 
Kad atsimokėjus čekams, vo
kiečiai tuomet sugriovė čekų 
mokykla.

šiandie kilusių riaušių metu 
tapo užmuštas Pragos poljei*- 
jos inspektorius Svogbr. Riau- 

’šių metu vokiečiai užsilaikė ra
miai. Tarp riaušininkų matėsi 
daugiausia jaunuoliai ir sug- 
rįžusieji iš Siberijos kareiviai.

True translation filod with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VokiečŠŲ-rusij monar- 
chininkv sumoksiąs.

1 Norima atsteigti centralinėse 
valstybėse monarchijas.

BERL1NAS, lapkr. 21.
Pragoję leidžiamasai rusų laik
raštis Valia Rosij, kuris yni 
Kerenskio partijos nusistatymo 
reiškėjas išspausdino sensacin
gą straipsnį, kur sakoma, kad 
rusų ir vokiečių reakcininkai 
pasidavę vieni antriems ran
kas didelėj (konspiracijoj — 
atsteigti centralinės Europos 
monarchijas.

Laikraštis, pareiškęs, kad ji
sai; turys tikrų žinių, jogei ši
lam judėjimui vadovauja iš vo
kiečių puses generolas Luden- 
dorffas, o iš rusų gen. Biskup- 
ski, sako:

“Politinis šito pienas pir
miausia siekiasi Rusų-Vokiečių 
unijos, o po to susivienijimo 
su Vengrija. Tikslas čia trejo
pas: atsteigti didžiųjų rusų im
perijų padalinant Lenkiją bei 
Rumuniją ir aneksuojant Gali
ciją; atsteigti Volkietfją — da
linai Lenkijos atsakomybe, da
linai vėl aneksuojant Austriją 
bei dalį čeko-Slovakijos; su
kurti stiprių Vengrijos valstybę 

aneksuojant dalis Čeko-Slo
vakijos, R u manijos ir Jugo
slavijos. Italijai: gi, išlaikius 
neutralumų, tektų dalis Jugo
slavijos ir pietų Francijos.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Prancūzai bombordavo 
Teodosiją.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
17. — Francijos karinis laivas 
bombardavo Teodosijų, 'rytų 
Kryme, po to, kada bolševikai 
pradėjo šaudyti į Franciijos 
torpedininkus, gabenusius pa
bėgėlius.

ROMA, lapkr. 18. — Gauto
mis žiniomis, SicJlijoj kilo di
delės viešnios. Vienuolika žmo
nių užmušta.

Chicagos Liet. Darb. Tarybos 
Konferencija

Konferencijoj dalyvavo šimtas delegatų, 
atstovavusių 10,000 narių.

“Kiekvienoj šalyj, kur impe
rialistinės kapitalistų ar pak-

Konferencija buvo tvarki ir 
sėkminga.

CHICAGO, lapkr. 22. — Va
kar p. Meldažio svetainėj įvy
ko septintoj j Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos konfe
rencija. Kaipir buvo tikėtas, 
ji buvo ir skaitlinga draugijų 
atstovais-d<4egatais ir sėkmin
ga tarimas. Viso dalyva
vo apie šimtas delegatų, kurie 
atstovavo netoli deš’mt tuk
siančių narių, susiburusių į 
įvairias Chicagos ir jos apielin- 
kes lietuvių organizacijas.

Vyriausias šios konferencijos 
klausimas buvo —Lietuvos gy
nimo klausimas. Tuo klausi
mu buvo net trys referatai: 
Naujienų redaktorius P. Gri
gaičio, Kl. Jurgel onio ir K. 
G ūgio. P. Grigaitis, beje, spe
cialios temos nebuvo pasisky- 
ręs. Jisai pasakė vedamąja 
kalbą, kurioj tečiaus išparodė 
daug svarbių einamojoj valan
doj uždavinių bei kaip visa tai 
sėkmingiau pravedus. Trum
pai sakant, jis išparodė koks 
darbas dabar tenka paveikti 
tarybai hr kokioj padėtyj da
bar randasi Lietuva, kurių už
puolė lenkų imperialistų legio
nai, vadovaujami Želigowskio. 
Pagalios, išparodė ir tai, kad 
lietuvių darbninkų — ameri
kiečių, o dar labiau Lietuvoj 
gyvenančiųjų — uždavinys yra 
kovoti netik su išlaukiniais 
priešais, bet kartu ir su viduri
niais, būtent: savaja lietuvių 
buržuazija, kuri slopina pažan
gųjį lietuvių darbininkų judė
jimą ir tuo faktiškai: pasitar
nauja ne savo kraštui, bet jo 
priešams. ^Lietuvos darbo 
žmonės turi būt laisvus. Tik 
laisvus Lietuvos piliečių legio
nai pilnai (ir sėkmingai pajėgs 
atmušti svetimuosius plėšikus“ 

pasakė jisai. Jo kalbų paly
dėjo triukšmingi aplodismen
tai.

Išrinkus komitetų aukoms 
rinkti referuoja Kl. Jurgelio
nis, tema — tarptautinė politi
ka. Išparodo, kad Uetuva te
gali pasitikėti tik savomis, 
darbo žmonių, jėgomis ir pa
saulio (faibininkais. Didžiųjų 
valstybių valdžios (Lietuvai 
nepadės — pareiškia jis. Jo 
referatų geriausiai apibudina 
sekami jo pakuly tosios rezo
liucijos (pilnas rezoliucijos 
tekstas bus išspausdintas ryto) 
žodžiai:

“Gynimas Lietuvos ncprigul- 
mybės nuo lenkų užpuolikų 
yra šiandien svarbiausias visų 
lietuvių reikalas, o ypač jis 
yra svarbus Lietuvos biodnuo- 
jnenei, jos valstiečiams ir dar- 
biniinkams, nes tai kartu yra 
jų gynimasis nuo lenkiškų po
nų vergijos ir kare už įsigiji
mą žemės.

“Šioj karėj prieš lenkiškus 
ponus Lietuvos valstiečiai, 
kaip gyvenantys Lietuvoj, taip 
ir iškeliavę Amerikon, gali la
biausia atsidėti tik savo spė
komis. Pagelfbos iš kitų šalių 
valdžių mes negalime laukti, o 
ypač negalime jos laukti iš di
džiųjų valstybių valdžių, ku
rios tebetęsia savo pragaištin

gų imperialistinę politikų.

vaišėlių finansininkų valdžios 
pasirodo Lietuvos ir Lietuvos 
žmonių priešų, Letuvos žmo
nės kovoj prieš lenkų ponus 
gali rasti sau užuojautos ir pa
ramos tų valdžių priešuose 
visų šalių darbininkuose, jų 
partijose, jų organizacijose.“

Refaruoja K. (Ingis — Lie
tuvos po?tika. Išparodo, kad 
lietuviai darbininkai ir gindami 
savo gimtąjį kraštų nuo lenkų 
legionų, vis dėlto neužmiršta, 
kad ir savo šalyj, pačioj Lietu
voj, jie tuK savo priešų. .Jo 
pašildytoj rezoliucijoj be kita 
sakoma:

“Darbininkai Lietuvoj yra 
skriaudžiami ,kaip ir visur k> 
tur. Jaunos Lietuvos respub’J- 
kos valdžia neparodė jiems 
savo prielankumo; priešingai, 
ji nuolatos trukdė pastangas 
iškovoti sau geresnį būvį, aps
varstyt savo reikalus ir susior- 
ganizuot. Plietinės laisvės ir 
teises, kurios tapo paskelbtos 
pamatiniuose Lietuvos įstaty
muose, darbiįKnkams buvo duo 
tos tik ant popleros. Paža(įe

itosios dvarų žemės jie iki šiol 
’dar negavo; ji tebėra rankose 
■ dvarininkų, kurie sėbrauja su 
lenkų ponija arba net stoja i 
lenkų legionus kariauti prieš 
Lietukų.

“Mes nesitikime, kad tos vi
suomenės klesos Lietuvoje, ku
rios gyvena darbo žmonių iš
naudojimu, ateityje pasidarys 
geresnės jiems; ir nesitikime, 
kad Lietuvos valdžia, kol ji 
bus klebonų ir storkaklių ūki
ninkų kontro V uojama, bus 
prielankesnė darbo žmonėms. 
Laisvę, teises ir geresnį būvį 
Lietuvos darbo žmonės galės 
įgyti tiktai per kovų.“
Rezoliucijos priimta kaip vie

nu balsu.
Tenka dar pažymėti apie 

rinkimų aukų. Tam f kslui 
konferencija išrinko specialį 
komitetą, kuriu įeina trylikų 
asmenų. Jisai pavanlyta Lie
tuvos Gynimo Komitetu. Beta, 
išrinkta skyrių komitetai iš 
visų Chicagos ir apiedinkės ko
lonijų. Skyrių komitetai veiks 
sulig savo nuožiūra, bet surin
ktas aukas atiduos centrąli- 
lYam komitetui, kuris jas per
siųs Lietuvos Misijai. Tuo klau
simu priimta rezoliucija, bū
tent, kad surinktosios Lietuvos 
gynimui aukos neeitų į jokį 
fondų, bet stačiais į Lietuvos 
M:sijų.

Svarstyta ir daugiau einamo
sios valandos klausimų. Del 
stokos vietos jų tečiaus nemi
nėsiu. Skaitytojai visa tai ras 
pačiame konferencijos proto
kole. Čia dar tenka pažymėti 
tai, kad konferend ja buvo gan 
gyva ir smagi. Ir neveizint/to, 
kad joj dalyvavo ne vieni tik 
socialistai. Be delegatų buvo 
dar apie šimtas svečių. Visa 
tai rodo, kad Chicagos Lii'tu- 
v>ų Darbininkų Tarybos dar
bas iki sekamos jos konferen
cijos bus dar sėkmingesnis ir 
kad pati taryba per tą laikų 
pajėgs pritraukti-suorganizuoti 
dar didesnį būrį lietuvių darbi
ninkų ndi kad iki šiol. — Es..

■ ■
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gowskis užgrobė Vilnių. Ta- 
sai-gi grobikas, įėjęs į Vii- 
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Vilniuje.

Ir mažas kūdikis gali su
prasti, kad toks “plebiscitas” 
yra ne suteikimas žmonėms 
apsisprendimo teisės, o pa
sityčiojimas iš tos teisės. Tai 
yra komedija, kad apdumus 
pasauliui akis ir pridengus 
plėšikišką lenkų imperialis
tų darbą.

Vienok “Laisvė” dedasi 
nesuprantanti tokio papras
to dalyko ir teisina lenkų 
imperialistus.

Mes todėl dar kartą klau
siame jos: kodėl ji taip da
ro? Kodėl nusiškiai “komu
nistai” elgiasi lygiai taip, 
kaip galėtų elgtis vien tik
tai pasamdyti lenkų impe- 
rilistų agentai?

True trunslation filed with the post- 
ma ter at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as icųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kodėl jie agentau- 
ja lenkų imperia
listams?

True translahon filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusų laimėjimai 
ir pralaimėjimai.

Navatną rolę lošia mūsiš
kiai “komunistai” dabarti
nio Lietuvos kriziso laiku.

Mes jau keletą kartų nu
rodėme, kaip jie savo spau-

tuvių demonstracijų prieš 
lenkų imperialistus. Lietu
vius darbininkus, kurie da
lyvauja tose demonstracijo
se, jie nesigėdi kolioti “mul
kiais” ir pajuokti, kad jų 
rūbai “nuskarmalėję” ir če- 
verykai “nukrypę”.

Bet tuo jie nesitenkina. 
Mums praneša, kad dauge
lyje lietuvių kolonijų jie iš
platino “Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivienijimo” 
vardu lapelius, kuriuose 
šmeižiama visos lietuvių 
srovės, remiančios Lietuvos 
kovą prieš lenkų imperialis
tus; o lenkų imperialistams 
nepasakoma nė vienas pa
peikimo žodis.

Tik pagalvokite, ką tai 
reiškia. Jeigu Pilsudskis ir 
Želigowskis pasamdytų a- 
gentus varyti propagandą 
tarpe lietuvių, tai tie agen
tai negalėtų kitaip elgtis, 
kaip mūsiškiai “komunis
tai”. Jie irgi turėtų niekin
ti tuos lietuvius, kurie kelia 
protestus prieš lenkų impe
rialistus, o apie lenkų impe
rializmą nesakyt nė vieno 
žodžio.

Imkite, pagalios, dar vie
ną pavyzdį. “Laisvė” 272 
savo numeryje neva rimtai 
stengiasi prirodyt, kad pro- 
testuot prieš lenkus nesą 
reikalo, nes, girdi, lenkai tei
singai elgiasi. Sako:

“Dabar lenkai kaip 
sutiko, kad Vilniaus 
apielinkių gyventojai
tys nuspręstų, prie ko jie 
dedasi — prie Lietuvos ar 
Lenkijos.”
Bet “Laisvė” nepasako, 

kad lenkai “sutiko” ant to 
dalyko tada, kada gen. želi-

tik 
ir 

pa-

Sumušdami gen. Wrange- 
lį, Rusijos bolševikai apsi
dirbo su ginkluotąja kontr- 
revoliucija.

Pirmutinė to pasekmė už
sieniuose yra ta, kad Angli
ja nutarė atnaujinti su ru
sais prekybos santykius. Po 
to veikiausia seks ir diplo
matiniu santykių atnaujini
mas tarpe tų šalių, t. y. Ru
sijos sovretŲ valdžios pripa
žinimas.

Antglijos pavyzdį tur-but 
neužilgio paseks ir Italija. 
O tuomet negalės atsilikti 
ir kitos šalys, ir tuo budu, 
pagalios, įvyks Rusijos susi
taikymas su pasauliu.

Taigi galima sakyt, kad 
sovietų Rusija laimėjo dide
lę pergalę kovoje su pasau
lio imperialistais. Bet kokia 
kaina?

Mes čia nekalbėsime apie 
nesuskaitomas žmonių gyva
stis, pražudytas toje kovo
je, ir apie pasibaisėtiną 
skurdą, į kurį Rusija įbrido 
per pastaruosius trejus me
tus. Paimsime tiktai vieną 
tų sąlygų, kuriomis Anglija 
sutiko atnaujinti prekybos 
santykius su Rusija.

Britanijos užsienių reika
lų ministeris Curzon prane
ša, kad Rusijos bolševikai 
tarp kitko apsiėmė: .

“Susilaikyti nuo visokių 
pastangų karės arba pro
pagandos keliu raginti 
Azijos tautas kokiu- nors 
budu veikti prieš Britani
jos interesus arba Brita
nijos imperija.”
Pereitą subatą mes išreiš

kėme spėjimą, kad bolševi
kai priėmė tokią sąlygą, ir 
rėmėmės tuo, kad laikraš
čiuose buvo paskelbta, jogei 
vienas sutarties su Anglija 
punktų draudžia bolševi
kams ginkluota jiega verž
tis į svetimas teritorijas. 
Dabar-gi iš augščiaus pa
duotųjų p. Curzon’o žodžių 
matome, kad tokia sąlyga 
buvo ištiesų padiktuota bol
ševikams. Ir ji dagi turi

aštresnę prasmę, negu buvo 
galima numanyti.

Ta sąlyga draudžia bolše
vikams ne tiktai remti gink
lais Azijos tautų kovą prieš 
Didžiosios Britanijos impe
rializmą, o ir vesti jose pro
pagandą, priešingą tam im
perializmui.

Bolševikai, reiškia, priža
dėjo dauginus nedaryti “tro- 
belio” Anglijai Azijoje, neiti 
išvien su turkų nacionalis
tais ir su Persijos, Afganis
tano bei Indijos revoliucio
nieriais. Tautinė ir religi
nė karė, kurią bolševikai bu
vo paskelbę Anglijai Baku 
kongrese, dabar turės būt 
atšaukta. Azijos “trečiasis 
internacionalas”, kuris bu
vo tame kongrese suorgani
zuotas, turės būt likviduo
tas.

Del prekybos reikalų, dėl 
biznio bolševikai paaukavo 
savo idėją.

Mes žinome, kad jie buvo 
priversti tai padaryti, bet 
pats faktas nuo to nesimai- 
no.

Vadinasi, laimėjo ne tik
tai bolševikai, o ir jų prie
šai. Ir da yra klausimas, 
keno laimėjimas yra dides
nis.

Reikia atsiminti tečiaus, 
kad ta kaina tapo užmokėta 
tiktai už pirmutinį talkinin
kų nusileidimą: vien tiktai 
už teisę vesti prekybą su An
glija. Įdomu bus pažiūrėti, 
kiek dar bolševikai turės 
daugiaus užmokėt kitų šalių 
imperialistams, iki jiems pa
vyks įgyt i pilną jų pripažini-

NAUJIENOS, Chicago, III.
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AUSTRALIJA.
Valdžios pirklybines įstaigos 

duoda pelno.
W. FRANCIS AIIERN 

[Specialfi Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

Sydney. — Queensland valsti
jos pirklybinių įstaigų ministe- 
ris praneša, kad kelios įstaigos 
pereitais metais, užsibaigusiais 
birž. 30 d., davė didelio pelno. 
Valstijos mėsos sankrovos davė 
pelno $150,000 į metus, bufetai 
geležinkelių stotyse davė $60,- 
000 pelno, valstijos viešbutis 
$5,000, maisto agentija $15,000, 
valstijos lentų pjovyklos $20,- 
000, gyvulių auginimas $125,- 
000. Reikia pastebėti, kad pel
nas pasidarė neišvengtinai, ka
dangi Queensland valdžia neno
ri semtis pelno iš savo įstaigų, 
kadangi jos tapo įsteigtos vien 
kad suteikus žmonėms pigesnį 
patarnavimą.

Kelios kitos valstijos įstaigos, 
ypač valstijos apdrauda, irgi da
vė didelio pelno, bet dar nėra ga
lutinos atskaitos.

Protestuoja prieš Dėbso 
apkalinimą.

Australijos Darbo partija, 
kuri laikė savo konferenciją 
Adelaide (pietinėj Australijoj) 
pabaigoje rugsėjo, priėmė rezo
liuciją, protestuojančią prieš lai
kymą kalėjime didžiojo Ameri
kos socialisto Eugene V. Debs 
ir pakvietė, kad visos Australi
jos darbininkų organizacijos pri
sidėtų prie šio protesto.

Konferencija taipjau užpro
testavo prieš laikymą kalėjime 
Cork inayoro McSwincy ir pa
reikalavo jo paliuosavimo (Mc- 
Swiney jau mirė kalėjime 
bado).

F1NLANDIJA.
Nori Naujo Internacionalo.

[Iš Fedcruotosios Presos]

is

Pankelis, Lapkr. 22 d., ’20

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

HAITI.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Negrų draugi
jos sekretorius James Weldon 
Johnson paskelbė, kad yJew Yor- 
ko laikraščiai ir Associated 
Press tyčiomis painioja žiniai ir 
mažina piktadarybes, kurias pa
pildė Amerikos jūreiviai ant Hai
ti salos. Liudijimai respublikos 
prezidento Sudre Dartiguenave 
tapo iškraipyti, o jo pasakojimai 
apie amerikiečių nuožmumus

KANADA.
Seka Amerikos kapitalistų 

pavyzdžiu.
[Iš Fedcruotosios Presos]

Ottawa, Ont. — Virš 20,000 
rubsiuvių Montreale gręsia visa 
žiema be darbo, arba sumažini
mas algos 20 nuoš., pasak Mor
ris, viršininko Hub Clothing Co. 
Bet kaina drabužių vistiek nesu- 
mažėsianti.

Didelė čeverykų kompanija 
Montreale padavė darbininkams 
ultimatumą, kad jei jie nesutiks 
sumažinti algas 12 nuoš., dirb
tuvė taps uždaryta neaprube
žinotam laikui.

RUMUNIJA.

iš

tik valdžia spės pabuda- 
voti daribi.iiinkams pasi
linksminimo ir švietimo sales, 
kmCos galėtų užvaduoti 
n inkams kaipo sueigos,

darbi- 
lavini- 

vie-

JUNGTINAS VALSTIJOS.
Visi rubsiuviai vienijasi.
Baltimore, Md. — Pasiūly

mas įkurti New Yorke susi
vienijimų, kuris susidarytų iš 
International Ladics’ Garment 
Workers Union, Amalgamated 
Clothing Workers, United Hat 
and Cap Workers, Internatio
nal l'ur Workers Union ir 
Journeymen Tailors Union, bus 
svarstomas čia bertaininiame 
moterų rūbų siuvėjų unijos 
pildomojo komiteto susirinki
me. Visos šios organizacijos 
jau išreiškė sutikimą patapti 
nariais tokio susivienijimo. Ti- 
kimųsi, kiid prie jo prisidės ir 
mažesnės unijos.

Pildomoji taryba taipjau 
svarstys klausimus, kurie iškį- 
lo įvairiuose skyriuose moterų 
drabužių industrijose Ncw Yor 
ko.

progą, kurios jie laukia. Fran
cuos kareiviai Ruhr distrikte ir 
Orgesch galėtų paleisti į darbą 
savo kanuoles ir užmušti labiau 
nerimaujančius darbininkus, o 
po to tuoj butų paskelbta, kad 
Bavarija yra nepriklausoma val
stybė, kadangi ji turi savo ar
miją.

Iš Francijos legacijos Muni- 
che, kuri yra centru suokaibiau- 
jamos “revoliucijos”, yra sklei
džiama inspiracijos padaryti pa
našias revoliucijas kitose Vo
kietijos dalyse. Pienuojama 
įsteigti atskiras valstijas Ilano- 
ver, Wurttenberg, Ilesse ir Tu- 
ringijoj.

Europoj senasis karas yra 
miręs. Tegyvuoja karas.
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Finlandįjos socialdemokratai 
čia laikomo] konvencijoj nuta
rė rezignuoti iš Antrojo Inter
nacionalo. Priimtoji rezoliuci
ja sako, kad Finlandijos social
demokratai pagelbės suorgani
zuoti naują Internacionalą.

GRUZIJA.
Socialistų valdomoj Gruzijoj.

[Iš Federuotosios Presos]

Londonas. — Nesenai sugry- 
žęs iš Gruzijos, Kaukazo kal
nuose, J. Runiscy MacDonald 
apibudino tą šalį, kaipo “gerą, 
Nepriklausomos Darbo parti
jos valstybę”.

Jis pareiškė, kad žmones ne
norėjo nė sovietų valdžios, nė 
Vrangelio, tad jie išrinko socia
listų valdžią visuotinu visų su
augusių žmonių balsavimu, 
prie proporcionalines atstovy
bės sistemos.

Anglių kasyklos ir žeme la- 
nacionalizuotos. Žemė da- 
yra dalinama valstiečiams.

po 
bar

MEKSIKA.
Vykdina prohibiciją.

[Iš Federuotosios Presos]

Mexico City.— Meksikos 
kinis prezidentas Adolpho
la Huerta, didelis prohibicijos 
šalininkas, įnešė kongresai!

lai
de

statymus, padarančius “sausą” 
visą 100 kilometrų juostą pa
lei Meksikos ir Jungt. Valsti
jų rubežiaus. 
pranešti tuos

Nuožmus persekiojimas 
socialistų.

[Iš Federuotosios Presos]
Berlinas. — Die Rote Fahne 
Černovicų praneša apie nuož

mų persekiojimą Jassuose, Ru
munijoj 30 Besarabijos socialis
tų, kuriuos kaltinama “bolševi
kiškose kalbose”. Keli Besara
bijos atstovų buto nariai po pri- 
saika pareiškė, kad kaliniai yra 
nuožmiausiai kankinami.

Kada jų pačios bandė juos ap
lankyti kalėjime, kalėjimo sar
gai jas sumušė.

Keletas socialistų nuo kanki
nimų mirė, kiti irgi yra arti juostų 
mirties. . 1 r* ’ ”

Kongresas turi 
įstatymus, ka-

jų-
Žemutinei Kalifornijoj te- 

čiaus, kur prezidentas turi tie
si oginę galę, tas įstatymas įdi'r 
na galen lapkr. 15 d. Ten lik 
už 10 m. nuo San Diego, Cal. 
yru Tio Juana miestelis, kuris 
yra paskilbęs savo 
mis, lenktynėmis, 
vinį o ir ištvirld.’lpio
to tik miestelis ir gyvena. Da
bar jis turės išnykti.

De la Iįnertos mieriu yra 
laipsnškai plėsti “sausąją” 

i, ikfl ji neapims visos 
Meksikos. Tai bus daroma kaip'

karčiaino- 
gembleria- 
urvais. Iš

Vienijasi kovai su darbininkais.
[Iš Federuotosios Presos]

Senttle, Wash. — Visi šios 
valstijos fabrikantai, baink to
riai ir kiti kapitalistai vienija
si į vieną organizaciją, kad 
bendromis spėkomis kovojus 
su darbininkais ir kad suar
džius jų unijas.

True translatlon filėd with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nauji militaristų ir mo- 
narchisty suokalbiai.

HELEN AUGUR
[Federuotosios Presos koresp.]

New York. — Prancūzai jun
giasi su senosios Vokietijos jun
kerių spėkomis dėl vienos keis
čiausių ir mažiausiai padorių di
džiojo plėšimo ekspedicijos, ko
kia. tik gimė iš kai’o. Kanka 

rankon didžiausieji priešai dar 
neišnykusiose trenšejose, ren
giasi palaidoti savo “kirvį” — 
Vokietijos gerklėje.

Franci jos finansistai ir Vo
kietijos caristai nori turtingos 
Bavarijos. Jie nori pilnų ang
lių Ruhr ir Saar baseinų. Jie 
nori išskaidyti Vokietiją į eilę 
mažų federuotų valstijų, kurias 
kontruoliuotų ta keista sąjunga 
iš Ludendorffo ir Foch. Jie nori 
sudaryti, buferines valstybes pa
lei rytinį rubežių atgautų Fran
ci jos provincijų. Rusijai kįlant 
ir teikiant vilties spindulį nu
skurusiai Austrijai ir Vokieti
jai, jie nori pabudavoti pertva
rą, kuri sulaikytų naują šviesą 
nuo Anglijos ir Francijos, pa
slėptų ją nuo Atlantiko. Su bai
mes paikumu jie budavoja atra
mą prieš plėtojimąsi darbininkų 
valdžios.

Viskas jau yra prirengta dėl 
Bavarijos “revoliucijos”, žmo
nės, kanuoles, pinigai, vadovai 
ir generalinis štabas laukia pa
liepimų šiam krutamu jų paveik
slų karui, kuris, kaip jie tikisi, 
atsteigs Bavarijoje Francijos 
kontroliuojamą Bavariją.

Dr. Escherich, įkūrėjas “Or
gesch” — Bavarijos naminės 
milicijos, kurios spėka siekia 
apie 100,000 kareivių ir kurią 
remia senojo Vokietijos štabo 
oficieriai, pradedant nuo gen. 
Ludendorffo, laukia paliepimo. 
Vienu pienų revoliucijai yra, 

,kad franeuzų kareiviai “užims” 
Ruhr distriktą, o tada Orgesch 
irgi stos darban.

Sekamu dalyku, kaip pienuo
ja vokiečių-franeuzų sąjunga, 
bus darbininkų pasipriešinimas 
formoje generalinio streiko. 
Darbininkai gali nepamėgti at- 
steigimą monarchijos, kuri bus 
dar nemalonesnė, negu ta mo
narchija, už kurios panaikinimą 
jie liejo savo krau ją, kadangi ši 
monarchija bus kontroliuojama 
Francijos militaristų ir didžiųjų 
finansistų, iš kurių negalima ti
kėtis, kad jie nors kiek rūpin
tųs darbininkų labu.

Ta bendra darbininkų opozi
cija duotų suokalbininkams tą

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

JOHN KUCHINSKA3
LIETUTIS ADVOKATAS

29 30. LA SALLE 8TR1O 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 3684
Valančio® i 9 ryto iki I vakar®, 

Subatomls: 9 iki 1 p® platų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egtamtoaoj® Abstraktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Lagalli- 
ku® Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigu® ant Pir
mą Mortgačių ant lengvą sąlygą.

West Sid® ofisas atdaras vaka
ras nuo 7 iki 8 valando®.

Viršum Metropolitan Stato Ban
ko®, 2201 W. 22nd St., Cor. Learitt 

Tel. Canal 2652.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi® Gydytojas ir Chlnrga® 
2U Ea»t Wafthingtoa St 
Marshall Field Annez 
18th fl. Raima® 1827 

Telephone Central 8802
Valandos i nuo 10 iki 12 ryto.*

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

X-Splnduliai, Phone Armitage 201M 
Rezidencijos tolef. Albany 8710

—■■■■■■■     ■ ■. , , n,

Telephon® Drorer 6062 <

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- i 
re. NedSliomia pagal sutarimo. Į 
3261 So. Halsted St., Chicago, IIr Į

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai r»- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
Visria-i parduodama 
Turime labai p-ražiy 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavua 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Atsišaukite i musų didjji pardavi
mo kambarį.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE, » 
2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak* 
ir nerišliomis iki 4 

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Duoda

Tai. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIATION BLDfi.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pieta. 
PAnedėliaia iki 8 vakar®. 
Nedaliomis ofisas uždarytai.

v..—....... . .....
(■■BiaaafflHHaaBHBgrBČrHiN

į* Telephone Yards 1532

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

Gydo visokias liga® moterų, vai- 
J kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Jlalsted St^ Chicago. a

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas— 
3331 S. Halsted St, Chicato, Iii. 

Valandos;— 
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Teiefonas Pullman b56
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy® Dentista®
10801 S. Michigan A v., Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakar®

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
22U1 W 22nd & So. Leavitt St®. 

CHICAGO.
Valandom 9:80 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
■---- ------ i ■ .. ^,-t^

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

teisių patarimus ir daro ^ei peržiūri 
kius dokumentus ir popieras.

Vakarais nuo 7 iki 9 vai.
Naujienų Ofise 

1739 South Halsted Street, 
Chicago, III.

viso-

Hamburgą ir Liepoją 
Per Angliją

Aųuitania Lapkričio 
(Novcmber) 23

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

Karės taksų $5.00
Kreipkitės į artimiausi;: 

Cunard Agentūrą.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidetimts augštosi rųSies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikštų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk Šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra vjsai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Alės parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom voltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. ąrba užsimokėsi aplaikęs

Sankrovos
kaina tik £35.00
siuntinį. Atdara kiekvieną diena iki 9 vai. vak. Ncdeldieniai® nuo 
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

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

. ■ f’
•i ■ ' ' - ...Z A,-.';*/- ......
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AUTOMOBILIAI KORESPONDENCIJOS
y

BINGHAMTON, N. Y.

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

LIETUVOS GYNIMAS Tautininkų prakalbos.

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

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

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

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių 
Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ) 

414 W. Broadway, So. Boston, Mass

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač 
privalėtų visose kolonijose šitame reikale pasidar
buoti. ' j. ii • iL j

FRANK S. KUZMARSKIS, 
Vyrų ir Moterų Rūbų Siuvėjas

si rengęs pati 
žintas kainas 
materiji 
minusių

darytus 
jums. a

mi pranešu, kad dabar aš esu pilnai pa- 
auti visiems už dikčiai nuina- 
Turiu didelį pasirinkimą visokių 
imui madingiausių ir pritinka- 
kaip vyrams taip ir moterims, 

jkius negerai pa- 
Apsimokės

rūbų
‘valau ir pataisau
drabužius pagal šią indą.
iti ir pasiteirauti plačiau, jeigu norite

gauti rubus pigiai ir gerai.

Valandos: 7 ryto iki 8 vakaro, šventadieniais
nuo 8 ryto iki 11 prieš piet

Frank S. Kuzmarskis
3108 So. Union Avė., prie 31st St., Chicago, III

• ------- ----------- --------------- ■ —•

Nedėlioj, lapkričio 14, L. T. 
S. kuopa > buvo surengus pra
kalbas. Kalbėtojuni buvo p. 
Valaitis, “Tėvynes” redakto
rius. Kalbėjo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, apie reikalin
gumą paramos Lietuvos kovo
je su lenkų imperialistų pasi
kėsinimais pavergti Lietuvos 
kraštą. Ponas Vitaitis taipgi 
smarkiai atakavo musų kleri
kalus, ir bolševikėlius; nupeikė 
ir lietuviškų politikierių “dip
lomatiją,” kuria jie stengiasi 
išgauti (Lietuvai pripažinimą i<r 
apsaugą nuo lenkų imperializ
mo. Kalbėtojas sakė: “Aš pas
kutiniu laikotarpiu įsitikinau, 
nors ir piaumiau nelabai tikė
jau, kad diplomatijos kelias 
Lietuvos neišgelbės, ir vien tik 
pasitikiu pačios Lietuvos liau
dim, kurią reikia apginkluoti 
nuo galvos iki kojų.” Bet kal
bėtojas nei per pusė lupų ne
prasitarė apie reikalą užtik
rinti tiems kovotojams laisvę. 
Jis tiktai sakė, kad kai pavo
jus praeisiąs, tada rasim bu
dus susitaikyt apie savo daly
kus ir apie šalies sutvarkymą.

Antru atveju kalbėjo apie 
“Sandarą,“ nurodė jos tikslus, 
taktiką ir, žinoma, agitavo, 
kad dėtųsi prie “Sandaros“ tie, 
kurie dar nepriklauso ne jokiai 
partijai.

Aukų lėšų padengimui su
rinko 7 dolerius su centais.

Dar yra vienas pažymėtinas 
dalykas, kad musų karščiausi 
patriotai — taip bent jie žmo
nių akyse dedasi, — klerikalai 
tą patį vakarą buvo surengę 
vakarienę žemutinė j svetainėj, 
nors, sako, labai gerai žinoję, 
kad prakalbos rengiamos, ir 
nemažai publikos puvo pat
raukę. Negana to, laike prakal
bų buvo didžiausias triukšmas 
žemutinėj svetainėj, taip kad 
kartais net kalbėtojui teko 
sustoti kalbėjus, o jau kaip 
kildavo triukšmas ant laiptų į 
didžiąją svetainę, tai 
ras jomarkas.

Del tos priežasties 
kos neperda ilgiausia

Beje
viešai kreipėsi į’ 
Bendrovės narius, kad jie ką 
nors darytų dėl kainų sutvar
kymo. Mat pasirodė, kad kai 
tik kada, nors kalbama apie 
Lietuvos Laisvės paskolos bo- 

už

buvo tik-

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ

buvo.
prakalbų pirmininkas

Liet. Namo

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

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

BALTIC STATES DEyELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
? serganti taja bjauria liga pa- 
kundžiasi dideliu pilvo skaudė- 

jiems rodos, tartum kas į gerklę 
vemt verčia, valgyt neturi noro, 

ada, viduriai sukietėję, ausy- 
auda po krutinę.

tokių simptomų turi, tegul atei- 
visai trumpu

Žmonč
prasi
j imu
Kįla,
galva sk
se ūžia, 5

na pas mane: išgydysiu 
laiku.

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

DR. DICKSON
1645 VVest 47th Street

nulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Tarp Mar

■

švie'a ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietavią Elektos Korporacija Amerikoje

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

•19 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, IU.

mis, tuojaus ir atlupama 
svetainę dvigubai brangiau.

Bolševikiškos prakalbos.
Lapkričio 7 d. L. M. P 

kuopa rengė prakalbas trimeti
nėms Rusijos revoliucijos su
kaktuvėm^ paminėti. Kalbėtoju 
buvo J. Daubaras. Apie tą kal
bėtoją nėra kas. daug rašytį. 
Bolševike!is ne jokio saiko. 
Kai kalba, tai klausytojams 
net gaila darosi bežiūrint kaip 
jis “mučijasi.“ Kalbėjo apie 
viską ir apie nieką ir tuo pačiu 
laiku viską “kritikavo,” tvir
tindamas, jog nieko nėra pa
sauly gera “susipratusioms” 
darbininkams, kaip tik Rusija. 
Rusija, žinoma, — kaip pap
rastai komunistėliai kalba auk
so žodžiais, — tai žemės ro
jus. Bet kada po “prakalbos” 
buvo duotas klausimas dėl to 
“žemės rojaus” gerumo, tai 
noroms nenoroms turėjo pripa
žinti, kad tame “rojuje” vieš
patauja skurdas.

Antru atvejų kallbėdamas 
apie Lietuvą ' tasai “oratorius,” 
tartum butų Žulikovskio ap
mokamas agi ntas, labai džiau-

rioja 'Lietuvą, ir be atsižvelgi
mo maišė į purvus kaip Lietu
vos taip ir Amerikos lietuvių 
srioves ir partijas, tarp jų ir 
socialdemokratus ir L. S. Są
jungą, kone kas kelintą žodį 
tardamas vis šaudė: “sinalavi- 
riai,” judošiukai,” prakvostai,” 
ir tt.

Buvo ir juokų. Po prakalbos 
vienas iš publikos užklausė 
“oratoriaus L “Kas yra “smalia-

■SI

„ , , AMERICAN 
Kalėdų gij
Dovanos!

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

Gcriausias Darbas

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

Yards 344

KUPONAS
Atsinešk šį kuponų, 

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

REIKALAUKITE 
KATALIOGO!

Pažinkite Lietuvos nau
jausių literatūrų pasipirk- 
darili šių knygų sau ir apdo
vanodami jomis savo gimi
nes, pažįstamus ir draugus 
kalėdų ir Naujų Metų šveri
tėse.

Lithuanian

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Tafengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nery uo
lumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegyste ir toliregys- 
te. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimai 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialfl atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kx.nipa» 

Ashland Atv®. Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymai yra chroniš
ką, — nervišką ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vul. po plat iki 8
1553 W. 47th Si.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Mopment
Corporation

294 — 8th Avė., 
New York, N. Y.

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

Kampas Adams St. 
Tclcphonc: Harrison 6G88. 

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

Lietuvis perkalbėto j eis seredomis 
nuo G iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

Kodėl Tūkstančiai žmonių ir

Rcz. 1139 Indepondence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A, ROTO
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone IV ver 9698*

Valandos: 10—11 ry i; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų

Vaiky Miršta kas meta nuo
Plaučiu Uždegimo.

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

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

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

THE KAMPHROL CO.,
2033 VVest 47th St., Chicago, 111.

vyriai,” kuriuos tamsta nuo
latos minėjai ” “Oratorius,” 
nesupratęs paj nokino, ėmė 
rimtai aiškinti, o publika pa
sileido juokais. Butų gal ir 
daugiau buvę panašių klausi
mų, bet pirmininkas pamatęs, 
kur dalykai krypsta, pasiskubi
no uždaryti tas “geriausias 
Įirakalbas.”

Kun. Sk ripka Binghamtone.
Per paskutinius metus čia 

klebonavo kun. Abrozcvičius, 
bet gabaus susipyko su savo 
pavapi jonais ir tie užsimanė jį 
“išlakinti”. Ilgai jis su jais 
kovojo, bet parapiijonys kovų 
ląimejo. Dabar, pasitraukus 
Ambrozevičiui, atsikraustė kun. 
Skripka. Kaikurie žmones sa
ko, kad tai tas pats, kur kita 
syk buvęs Chicagoj, paskiaus 
Detroite, kur turėjo vargo su 
kokia tai “pana,” kuri bažny
čioj padarius sarmatą.

—Beržo Lapas, ,

Pranešimas 
AKUŠERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojame 

Kalbame visas EuropiŠkas kalbas. 
8804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chieaio, 111. 
kampas 18th St.

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

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.

Tel. Yards 8684

Mrs. A. Michniewicz 
AKU1ERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
stlvanljos hos- 
pitalise. Par 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

8118 S. Halsted St., Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto Ir 7 iki vilai v.

Dr. A. R. Blumenthal
i

Saugok akių regėjimą

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

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

JOHN J. ŠMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kerte 18-tos gatves; 3-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.

Phope Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

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

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

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

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Are. 
arti 47-tos gatvto 

Telefonas: Drover 7042

z*

AKIU SPECIALISTAS 
Akie Egzaminaoje Dykai 
__- Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki f“ 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

12 dieną.

1

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrąžo iš Californijos ir 
▼žl tęs savo praktikavimą po No.

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

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEV1CZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

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

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON, ,/ 
1415 S. Halsted St.

ATSIŠAUKIMAS.
Broilai ir seseris! Meldžiu jūsų pa

galbos; mane sužeidė anglių kasyk
loj, 1913 m., sulaužė man strėnas — 
iš kompanijos gavau mažą atlygini
mą. Ilgai reikėjo būti ligonbutyj, 
ka sdaug lešavo. Dabar jokio darbo j 
dirbti negaliu, todėl meldžiu žmonių i 
geros valios ir širdies mane sušelpti. 
Draugai darbininkai! kurie atjaučiato 
tokio žmogaus likimą, meldžiu nenu
leisti ant niekų, bot suteikti greitą 
pagelbą pinigišką — kiek išgalėdami; 
parinkite aukų ir pasiųskite sekan
čiu antrašu. Taip pat ir pavienes 
ypatus meldžiu, pasiųsti, kiek išga
lėdami ,o aš visiems ištarsiu širdin-

kai ačiū. Antrašas:
| KAZIMIERAS J. PAULIUKEV1Č1A 

Box 224, Herrin, III.

Mes ir vėl čionai duodami žinoti, 
kad musų tavorai yra prirengti dėl 
peržiūrėjimo. Nepamirškite senos, 
užsitikėjimo vertos firmos, kuri darė 
biznį westsidėj per pastaruosius 15 
metų.

Mes prįsirengę prie švenčių su pil
niausiu pasirinkimu, deimantų, laikro- j 
dėlių ir kitų auksinių daiktų. ' Taipgi 
mes turime daugybę Columbia maši
nų ir rekordų. Mes manome, kad esi 
girdėjęs apie mus.

Mes' •importavome patįs deimantus 
iŠ Europos todėl, mes ir galime par
davėt 25% pigiau nei kad kitas šia
me mieste.

Del parankumo, ateik pats ir pama
tyk mus pirmiau.

HANKEN JEWĘLRY AND 
GRAPHAPHONE CO.

2209 W. 22nd St.
Netoli Leavitt St,

I __ . .

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
'4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką 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. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet 

Telefonas Drezel 2880

DR. M. HERZMAN
H RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonaii

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

8149 S. Morgan «t., kerti 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi 

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BiEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5082

Dr, iH. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

iiBBiiiaiaiiaBaia

S DR. YUsKA
f 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
R Ofiso valandos: nuo 10 ryto ild
C 8 vakare.
■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. frospect 8466

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Liete vys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą | People Teatrą

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

« iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet 
Telephone BcKinley 263

va

u
n

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, IU.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietavys Gydytojas Ir Cklmrgas 
109A0 Michigan Avė., Koeelaade.

Vai. 11 iki H, 2 Iki 4 ir 6:81 
iki 8:8(1 vak.
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Apiplėšimai.
Pastaruoju laiku vis tan

kiam ir tankiau šioje apielin- 
kėje pasitaiko apiplėšimų ant 
gatvės. Nėra tos nakties, kad 

daugiau

nuo pini- 
Tai atsitiko nu

otoli Aušros mokyklos. Ginkluo
ti plėšikai paliepė iškelti ran
kas, bet Giedminas bandęs pa

pą leido vie- 
nepa taikė, 

virš 30 dol.

si priešinti, tad jie 
na šūvi, tečiausc *

dalykai dc

siaus aptiekoje, 1616 W. 47-th 
St. iv pas Dr. M. T. Strikulį, 
2914 W. 43 St.

neatsitiktų vienas ar
“liokl up’ų.”

Keletądienų atgal d. 
ponis buvo priverstas 
keliolika dolerių 
tiems naktiniams

atiduoti 
ir laikrodėlį 
kasieriams. 
Giedminas

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos 
Kalbės

KUN. M. X. MOCKUS

Jei dabar tokie 
dusi kasnakt, tai ‘kas bus užė
jus žiemai?

Pataisymas klaidos.

Aną diena rašydamas Nau
jienose apie Jaunų Lietuvių 

i Tautiško Kliubo susirinkimą 
I pasakiau, kad tulas žmogus 
įnešė paaukauti Lietuvos rei
kalams $5. Tai buvo klaida. 
Tie $5 ėjo apmokėjimui daly
vavusių demonstracijoje mu- 

, zikantų, o ne auka. Kliubiečiai 
i šiuo pataisymu. manau, bus 
užganėdinti.

Laikraščiai iš Lietuvos.
Darbo Žmonių Knygyno ga

lima gauti sekamus laikraščius 
iš Lietuvos: “Socialdemokra
tas,“ “Sietynas,’’ “Lietuvos 
Ūkininkas’’ ir “Aušrinė.”

—Gvaizdikas.

SVEIKATOS PARODA.
ą savaitę didžiuliame Coli- 

seume bus ypatinga ir labai

de-

Utarn. Lapkr. 23, 1920, Mildos 
svetainėje, 3138 So. Halsted St.

Seredoje, Lapk 24, 1920 Liuo 
Wabansia Av. 
7:30\ Pradžia

PHnyčioj, Lapkr. 26,1920, Stan
čiko svet., 205 E. 115 St.,

Kensington, III.
Labai svarbios prakalbos bū

tinai pribukit visi. Kviečia
1 Kp. L. L. F. Komitetas.

0

A. Petratb S. Fabijonui

A. PETRĄTIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Cnropean American Bureau 

Siinčia Pinigas. Parduoda 
Laivakortes. 

NOTARIJUAAS

809 West 35th St„ Chicago, Ui. 
Kampas Halsted St.

Telepbone Boulevard III

rodą. Ją rengia sveikatos 
parlamentus, prigclbiamas 
skirų įstaigų ir draugijų, 
bus pirma savo rūšies tokia 
paroda Chicagoje. Rengėjai sa
vo paskelbime sako:

“Mums sakoma, kad gera 
sveikata rya perkamas daly
kas. Bet kad gavus iš to nau
dą pavieniam asmeniui ar vi
sai draugijai, mes turime pir
miau sukurti pageidavimą jos 
pavienių žmonių mintyse, o 
paskui ir masių. Tinkamiau
siu budu. sukurti tą pageidavi-

■ mą bus parodžius progas ge
ros sveikatos ir ką dabartinis 
mokslas gali padaryti to atsie-

. kiniui.
“Šis yra garsinimos mažiau. 

; Visi biznieriai pripažįsta svar
bumą garsinimos ir naudoja 
tai labai plačiai. Net bažnyčios 
ir tos pradeda tai daryti. Tad 
kodėl nenaudoti garsinimos

T. Pullman 5482 

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kudi- 
kį laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

ar

AKIŲ
Šlakstymui

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

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

MURINĘ CO., Chicago.

Telepbone Yards 5831

Dr. P. G. VViegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. v ak, 
8325 So. Halsted SU Chicago.

Plieno magnatai padarė 
$51,000,000 pelno.

Elbert H. Gary, prezidentas 
United States Steel korpora
cijos direktorių sąstato, vakar 
laikytame posėdyj Chicagos 
Chamber of Commerce kam
bariuose, pareiškė, kad nuo 
kovo L 1919 metų iki 1 <1. šio 
mėnesio, U. S. Steel korpora
cijos pelnas siekia $51,000,000 
dolerių. Šis milžiniškas kalnas 
aukso — tai gyvastims krau
jas darbininkų, dirbančių po

Automobilius sužeidė šešis 
žmones.

Didelis pasažierimis automo
bilius vakar naktį paslydęs at
sirėmė j stulpą lies Lincoln 
parkvvay ir Lake Shore bulva
ru taip, kad pervirtęs stulpas 
sutriuškinu automobiliaus vir
šų ir sužeidė šešis žmones, 
kurių tarpe randasi ir viena 
minyška iš Mount Carinei vie
nuolyno. Visi jie tapo nugaben
ti Colubmus ligoninėn.

Walter Kadziarskk 5 metų 
berniukas, 2124 N. Winchester 
avė., vakar tapo Brisk Ex press 
kompanijos automobiliaus pa
gautas ir ant vietos užmuštas, 
bebėgant jam skersai gatve.
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1055 
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1083 
1086 
1096
1099 
I I0I!
1104

Murauckuj Staponu 
Orvidas A 
Palilonis Konstantas 
Panivezys Albinas ' 
Pechukos John 
Petkynes Wladislas 
Petrauskas L 
Petrauskui Bronislavvis 
Pocius Adelu 
Poška Jurgis 
Poskaite Juliana 
Ragauskis Povilas 
Rakasis P 
Ramanauskis Adomas 
Ramonaite Gentruda 
Sadrincinajsio Mari 
Simutautene Amlie 
Slajzells Kazimeras 
Slupskis Galvv 
Struvosiene Panagicte 
Szirwis Zenonas 
Vaicekauskis Juozapas 
Vainavckoi Adolpei 
Vaznius Juzupu 
Vilkas Staponas

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ 
Merginos žemiau 17 metų am
žiaus, nereikalinga nuolatos lan
kyti mokyklą. Pastovus darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
šokoladas ir užkandis duodama 
dykai.
The Hump Hair Pin Mnfg. Co., 
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA piet-rytinis kam

pas, 14-os gatvės ir Union Avė. Vie
nas blokas į lytus nuo Halsted gat. 
— 3 flatų plytų namas, talpinantis: 
krautuves, pagyvenimus ir ofisus. 
Reikia cash įmokėti $5,000, likusius 
pusmetiniais išmokėjimais ant 6%.

KOCH & CO., 
2603 So. Halsted St. 

Tel.: Yards 1148

pramonėj. Vakarykščias E. 11. 
Gary pareiškimas primena 
mums da kartą K. Markso ne
mirtinos teisybes žodžius, kad 
sulig turtų didumo iš vienos 
puses, reikia nuomoti darbi
ninkų skurdą iš kitos puses; 
kad industriniai pakilusių ša
lių tūriai parodo nieką dau
giau. kaip tiktai didumą iš
naudojimo ir skriaudų darbi
ninku. C

Bedarbiu armija Chicagoje 
auga.

Bedarbių armija Chicagoje 
su kiekviena diena vis auga di
dyn. Sakoma, kad jau dabar 
mieste randasi suvirs šimto 
tūkstančių bedarbių. Bedarbiai 
tūkstančiais plaukia iš Pitts- 
burgbo, Detroito, Toledo, Clc- 
velando ir kitų miesitų į Chi- 
cagą, tikėdami gauti čia darbo, 
bet radę nieką daugiau, kaip 
tiktai tą pačią nedarbo šmėk
lą, irasi toliau į pietvakarinius 
valstijų miestus. Policija sako.

teisinasi, jog nedarbas priver
tęs juos pastodinėti žmonėms 
kelią ir laužtis į krautuves, 
kad gavus maisto.

Bomba sprogo traukiny j.
C. G. Bay važiuodamas va-

western traukiniu j Lake Fo- 
rest, vežėsi krepšyje keletą 
bombų, kurios turėjo būt pa
naudotos priėmimo 
Lake 
dentų 
kiniui 
ritus 
garsiai

iškilmėje 
Forest akademijos stu- 
“futbolės tymo.’’ Trau- 
bvbėgant viena jų išsi- 
iš krepšo sprogo taip

visoj 
buvo 

vieno

, ir 
i tę ?

Ir pasiremiant tuo, kad žmo-
• nes geriau įsideda į galvą tai, 
ką pamato akimis, ir bus paro-

| doje vaizdžiai parodoma, kaip 
i užlaikyti sveikatą, kaip praras
tą sveikatą atgauti ir abelnai 
kaip sveikai gyventi, kad apsi-

I saugojus nuo ligų.
Taipjau parodoje bus daug I ,ltstatė nuo darbo 

prakalbų apie sveikatą, bus ro- L • 
domi krulamieji paveikslai, kad "* ’ 
kurių negalima bus kur kitur apvaikščioj imą sukak tu

jinate ti, bus daromos įvairios vjų didžiosios karės musių pa- 
i egzanrinacijos, bus dalinami iiall|lx)S. Visuose kituose kam- 
i niedaliai ir atžymėsimai svei- barillose tą dieną vaikai daina- 
kiausiems vaikams ir t. t. V() tautiškus himnus ir po jų

Paroda atsidarys seredoje, mokytojos pasakė vaikams 
. lapkričio 21 d., 2 vai. po piet L)O prakalbą apie reikšmę tos\ 
n nuo to laiko ji bus atdara (Įįenos< gį panelės Lloyd kamX 

;kasdie nuo 11* vai. ryte iki 11 baryj to nebuvę ir užtai ji ta-
•IJ Pa" | po atstatyta nuo vietos.

girdimas. Sudraskė galą 
karo ir sužeidė keturis vyrus; 
vieną mirtinai, kitus gi kiek

Atstatė mokytoją.
Chicagos viešąją mokyklų 

direktorius Peter A. Mortenson 
mokytoją 

panely Francus Lloyd, už tai, 
.... 1 ji ignoravus lapkričio 11

CUNARD LINE
KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS

Laivas CARONIA 20,000 tonų, Lapkr. 27, 2-ros 
klesos kaina — $180 pridedant $5 karės taksų. 
Laivas SAXONIA 14,300 tonų, Gruodžio 9. Ka
binete kaina $180.00 pridedant $5 karės taksų. 

3-ia klesa $125.00.
Didžiausi laivai

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

Į

Yra agentas Jūsų mieste arba netoliesia.

i vai. nakties. Užsidarys 
nedėlio naktį, lapkričio

Tikietus įėjimui parodon 
j (30c.) galima gauti Naujieno- 
1 se, T' ..................
gat. ir Archer Avė., G. Beno-1 s u i pagrąsimus šnipams, 

jeigu jie neduos geresnių 
zulintų iš savo veikimo, 
su sausio 1 
šią atstatyti 
bar šnipai

Alkani kūdikiai mokyklose.
Dr. M. B. Baird, medikalis 

mokyklų inspektorius, po tyri
nėjimų Evanstono mokyklose 
kūdikių sveikatos stovio, pa
reiškė, kad 19% lankančių mo
kyklų berniukų ir 15% mer
gaičių sveria mažiaus negu 
jų amžiaus norma reikalauja. 
Tai reiškia, kad lankantys 
mokyklas kūdikiai negauna už
tektinai atsakančio maisto, ku
ris palaiko, sulig jų amžiaus 
ūgio normą.

Moteris mirė bedarant jai 
operaciją.

' Poni Clarabal Denham, 54 
metu senumo,1400 E. 56-th st., 
pasimirė bedarant jai operaci
ją galvoje. Operaciją jai darė 
Dr. Marinu Russell, 
,52-nd 
re jus 
mirė.

1458 
St. Sakoma, kad ji 
širdies ligą ir nuo

tu
jos

Mirė Cihcagos seniausias 
gaisrininkas.

Jobu Campion, 71 melų se
nukas praeitą subatą pasimi
rė savo namuose 3523 Jackson 
baulevard. Jis ištarnavo 44 m. 
gaisro departamente ir sako
ma, kad 
žmogum 
tarpe.

ir 
jis buvo seniausiu 

Chicagos gaisrininkų

gaisrininkams algas.
Gaisrininkų draugijos prezi

dentas George B. Hargan pa
reiškė, kad nuo sausio 1 d. 
1921 metų, visiems ugnies de
partamento darbininkams bus 
pakelta alga po $500 į metus. 
Sis gaisrininkams algos pakė
limas padaugins miesto išlai
das $1,055,000.

šnipai veikia.
Praeitą ketvergą naujam 

Ziminermano ąptiekoje, | policijos viršininkui Fitzmori- 
kad
re
ta d 
bu- 
Da- 

veikti

d. 1921 metų 
nuo darbo, 
subruzdo 
24 valandas pris

tato Fitzmorisui po 90 taria
mų piktadarių. Praeitą suba
tą jie išlavė miestą taip, kad 
jau net truko vietos kalėji
muose.

Pakels

Nepristatyti laiškai

1106
1107 Viskantas Juzupas (2) 
1109 Waiciunas Antanas 

Walaskimoci Kasper 
Warkalie Albertas 
Zamkus Alex 
Žemaitis Jurgis 
Zimonteis Kasys 
Zukovvisku Bolislawi

1110

1117 
UIS 
1123

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajonas atidaro moky
klą. Rus išdėstoma politine ekono
mija, Markso filosofija; taipgi riša
mi bėgantys klausimai. Mokytojas 
d. P. Grigaitis. Lekcijos bus vieną 
kartą savaitėj; seredomis. Pirmą 
lekcija bus lapkričio 24 d., 7:30 vai. 
vak. Aušros mokykloj, 3001 S. Hal
sted St. Kurie manot lankyti, buki
te prisirengę, nepraleiskit nei vienos 
lekcijos. Įstot galima ant vietos mo
kykloj. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticija žaislo “Darbininko likimas” 
bus panedėly, lapkr. 22, 8 vai. vak. 
Mark White Square ingine-ruime. Vi
si apsiėmę dalyvaut vaidinime susi
rinkite laiku. Komitctaa

Paj ieškojimai
ASMEN Ų J IEŠKO J IM AI

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ka
lesinsko, Suvalkų rėd., Andrėjavo 
gmino, Aleksandrovskos kaimo. Jis 
išvažiavo nuo musų 11 d. rugsėjo, 
1919. Malonės jis pats ar kas kitas 
duoti žinią; busiu dėkinga. Turiu 
labai svarbų reikalą.

ONA GLAZAUSKIEN®, 
4050 So Montgomery St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Kazimiero Grigalionio 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., Rozali
mo valsčiaus, Klonių miestelio, 
veno Philadelphia, Pa.; apie 21 
tai Amerikoje. Girdėjau, esąs 
ręs. Žinanti tikrą dalykų stovį,
lonės pranešti, nes jei yra miręs, tai 
jo sūnūs bus paliuosuotas iš kariuome 
nes ir galės motinai prigelbot. Už- 
pranešima skiriu dovanu $10.00.

KAZ. JUZAITIS, 
654 W. 18th St., Chicago, 111.

me
rai- 
ma-

PAJIEŠKAU daktaro Pociaus. Ma
lonėkit jis pats atsišaukti, ar jį ži
nantys pranešti ant šio antrašo:

JUOZAS KAČINSKIS,
403 McKinley St., 

Waukegan, III.

ItfJ

Tel. Monroe 2804

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.
■■-----------1------llj-J!------- UJ-------- '■ — i. ..........

PARSIDUODA bučerne ir groserne, 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė lie
tuvių apgyventoj vietoj, 
duosiu pigiai. Atsišąukit 
jau.

1725 String St.

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

l'ar- 
tuo-

PARSIDUODA 2 pečiai, vie
nas verdamas, kitas žieminis.

Atsišaukite
1108 E. 55 St.

PARSIDUODA trijų pagyvenimų 5 
kambarių plytų namas. Taipgi ply
tų namelis užpakalyj loto. Toiletai 
ir gasas; prie 3220 So. Canal St. Per
siduos už $6,500.

Atsišaukite:
FANK NORDMEYER, 

Savininkas 
3256 So. Canal St.

PARSIDUODA naujas tajeris 
32x3% Clinchers. Atsišaukite, 

C. B. PALLAK,
1329 — 49th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA pusantro augšto 5 
kambarių medinis namas su 4 lotais. 
Elektros šviesa kiedmedžio baigimo— 
už $4,200.

N. SIMON,
5525 So. Kedzie Avė., 

_________ Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas ir res
toranas. Parduosiu iš priežas
ties ligos. Pigiai.

2500 Archer Avė., 
Kampas Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė. Geroj lietuvių apgyventoj vieto
je. Pardavimo priežastis — apleidžia 
miestą.

3856 S. Sacramento Avė. 
Kampas 39-os gatvės.

PARSIDUODA karčiama labai ge
roj vietoj, prie dirbtuvių. Pardavi
mo priežastis — apleidžiu miestą. 
Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
J. š.

440 W. 39th St.

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

Atsišaukite:
2535 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, tirštai lietuvių apgyventoj vietoj. 
Biznis senas. Pardavimo priežastį 
patirs it ant vietos.

Atsišaukite:
2462 W. 46th Place.

RAKANDAI
UŽ STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

.ĮIEŠKO partnerių

PARSIDUODA įrengta 80 akerių 
Wisconsin valstijoj farma: žemė smil
ties, molis; 30 akerių pridedant, ga
nykloms ir šenui — pilnai visko yra. 
Užmokėt cash arba išmainysiu.

Atsišaukite:
38 S. Dearbom St., 

Room 1026

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

R. RUTKAUSKAS, 
7259 So. Talman Avė. 

Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

Iki Naujų Metų Chicaga bus 
visiškai sausa.
D. Richardson, prolū- 
viršininkas, tvirtina, 
Naujų Metų Chicaga 
visiškai sausa. Dau- 

yra nužiūrėta 
I bedirbančių alkoholinius gėri
mus ir daugelis saliunų, ku
riuose yra pardavinėjama alko
holis bus pirm sausio 1 d. 1921 

| metų užklupti ir jų svaigalai 
konfiskuoti.

F rank 
b.ei jos 
kad iki 
busianti
gelis bravorą

■

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

: Ambrozas W
Aukskalniui Jonui 

i Bagocus Prink 
i Balzekas R

Bulzekienie Zofija (2) 
Barkauskis Tonin 
Bieles Veronika 
Bružai D 
Bubeliai Lavrini 
Bubelis Barbora 
Bukmis Juzas 
Burneika, Petras 
Celkiui Jonui 
Cepauskis Stanley 
Demont J 
Deimantas Joseph 
Drungllu Jozapui 
Edartai Nichodemus j
Ganausky Alladen !
Garionienei Onai Į
Gaunis Peter i
Globitei Wincusei 
Grincas Jonas !
Grisailei Ona Į
Gruiskio Ignat 
Januška Dzidur |
Judis Victar j
Kalinauckas Paul j
Kaslauskas Izidorucz j
Kavarskis Josepas I
Klizentis Jonas i
Kraskauskas Frank (3) i
Kumpikas Antonas j
Kutkaite Miss E I
Lanke Zigmas 
Lavrinavicui Jozapui 
Lemksas Z i
Likas Kas 
Lukošiene Mariana 
Lusas John 
Macikunos Adomas 
Macis John 
Mankus Jozapas 
Markuckas Kliemons 
Markūnas Barnas 
Marazas Augustas 
Maslaukas A

902
904
905
906
907
909
911
917
919
920
922
923
925
926
932
933
<936
938
951
953
954
956
959
960
963
977
981
983
984
985
988

1001
1005
1007
1010
1011
1013
1015
1020
1021
1022
1023
1026
1028
1029
1030
1033
1034 Matejunas Jahn
1036 Miksun Villim

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
kambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų 
ir lovų, kaip naujų.0 I »

“ Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbinių rekordus. 
Vertes tokios kaip $175 su didele šė-

KAMBARIO REIKALAUJA vaiki- P». Vietrola už $85.00, priskiriant re- 
nas su valgiu į privatišką šeimyną, kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
katra priguli prie parapijos. Rašy- 10-čiai inetų. Liberty Bonds pn- 
kite laišką arba, tolophonuokite po 6 umarna* yra stebuklingas barge- 
vaL vakare. Tel.: Superior 8948. mas. I ristatymas dykai.

?AGJN’ L Tr t SOUTH WEST STORAGE
1018 State St., Apartment H. 4. 2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

______ City. |
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis iki 4 vai.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. ,

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnnft. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moteries prie rinkimo sku
durų. Gera mokestis ir dykai gaus 
kambarius dėl pragyvenimo.

Atsišaukite:
S. SARDOVSKY, 

1343 W. 15 St.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Drapanų Siuvinio Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

3G S. State St.
Tel.: Central 3028.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 

REIKALINGA senyva moteris pri- I sykiu arba atskirai» kaiP nau^ susi‘ 
žiurėjimui nevisai mažo kūdikio. Vai- deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 

,Oki° •>-» -*»<*«• . “Ž 

Atsišaukite: $75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide-
19Halsted St. j.Q vietrola., už kurį buvo užmokėta

. $225 už $50, su rekordais ir deiman-
REIKIA 10 patyrusių moterų ......... . , , . . ‘ to špilka. Ateikit tuojaus, galiteprie skudurų skirstymo.

B GOLDMAN matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka-

1017 S. Fairfield Avė. re ir nedėlioj.
------------------------------------------------------ 2810 W. Harrison St.

REIKIA moters ar merginos ------ ~ \«
abelnam namu darniu. Geras gjr- Priversti parduoti trumpu laiku grą- 
Venimas ir gera alga. Atsišaukit žiausius rakandus už apskaitliuotą pa-

1 , -p. , siųlymą. Vėliausios mados seklyčios,
.Indi IJOUgiaS -blvu., valgomo ir miegkambario setus; kau- 
Tel.: Lawndale 321. | rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro-

jiklį pianą ir didęlę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. KedzieTiV&r
PARDAVIMUI

PARSIDUODA nauja, gera 
koncertina, mažai vartota. 104 
raktų, 4 balsai rakte.

P. POCIUS, 
1617 So. Jefferson St.

2 fl. iš fronto.

PARDAVIMUI rakandai (furnitū
roj dėl 4 kambarių. Parduosiu visus 
sykiu. Kas pirks, galės pasilikti kam
bariuose. Mane galima matyti nuo 
5 iki 7 v. v.

1817 So. Ruble St.
2 fl. iš užpakalio.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 j 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. lankyk musų moky
klų 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

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

NEPRALEISKITE] ŠITO PIGUMO 
Parsiduoda už pusę kainos puiki gro
semė ir saliuno įtaisymai. Puiki vie
ta, ant kampo, galima įtaisyti galiū
ną. Arba mainysiu ant lotų arba auto
mobiliaus. Biznis randasi ant Brig- 
geporto. Iš didelės priežasties turi 
būt parduota į tris dienas. Meldžia
me atsišaukti kogreičiausia, nupirksi- 
te už pirmą pasiulimą. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas savininką.
4572 Gross Avė., kampas 46 ir Laflin 

St., ant Town of Lake.

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

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

PARSIDUODA pigiai 3-ų kamba
rių rakandai. Matyt galima vaka
rais 7 vai. iki 10 vai.

U. B.,
1811 So. 49th Avė., 2-ros lubos, 

Cicero, 111.

■h

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

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, gral
iai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties. /
Nat. School of Garment Designing 
Room 828, 74 W. Washington St.


