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Bolševikai užėmė Vilnių?
Pertraukę taikos tarybas Rygoj

Francija jau atidaro kelius prekybai 
su Rusija

ęit'ilz’o hrkleoizi Iro i I True translation filed with the post-i^aKo, ooiseviKai užėmę ma9ter nt Chicag0> I1U Nov 27> 1920
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusijoj įsigali karinga- 
sai elementas.

Vilniy

PARYŽIUS, lapkr. 26. — 
Iš patikėtino šaltinio praneša
ma, kad Rusijos bolševikų ka- 
ruomenė užėmus Lietuvos sos
tinę Vilnių, kurį nesenai buvo ' 
pasigrobę lenkų kariuomenės 
būriai generolo Želigowskio va
dovaujami.

Kiti stiprus bolševikų ka
riuomenės būriai okneentruo- 
jam į rytus nuo Vilniaus.

Rusų-Lenkų taikos tarybas 
pertrauktos.

Jau antru kartu gaunama iš 
Rygos žinių, kad Rusijos so
vietų delegacija pertraukė tai
kos tarybas su lenkais. Antra
sai pranešimas perduotas Ex-

Nepritaria taikai su Anglija.

BERLINAS, lapkr. 26 (Ra
šo Chicagos Daily News ko- 
respondenlas Isaac Don Lovi
ne). — šiandie čia gauta iš 
Rusijos slapta telegrama, kurią 
atsiuntė žmogus, stovys labai 
arti prie sovietų valdžios. Pra
nešime sakoma, kad karingie

ji bolševikų elementai, kur 
priešinasi taikai su Aanglija, 
Maskvoj jau pradedu imti vir
šų. Sako, . kad tie elementai 
stovį už ūmių agresyvinę poli
tiką artymiausiuose rytuose 
taipjau ir vidurinėj Azijoj.

Pasirinko ambasadorių 
Persi jo n.

Pasak telegramos, 
Anglijos komunistų 
Rotbstein, kuris yra 
kilmės žmogus, tapo

, tas sovietų valdžios ambasado- 
■i rium Persijoj. Rothstein yra 

, ___ ____ ,j” Intcmaciona-
taikos tarybas. Antra, tas ži- • |o darbuotojas — narvs.
niuH piicluo-Li Uk libreto Ia>U- j kalimas daiktas, kad šitoji 
rnšciai. Jais nelabai tegalima fnLurrnmu nndnshi nr/mnuan-

o

nioje, kurioj kalbama apie tai, 
kad Rusija vekiausia rengiasi 
atnaujinti kariavimą.

[Abidvi žiluos yra neaiškios. 
Viena, api? užėmimą Vilniaus 
n’č neko nemini nė Maskva 
negi Varšuva, kuri moka ytin 
gabiai išpusti kiekvieną bolše-, 
vikų žingsnį, las pats ir apie įy11H|K “trečiojo

io<fa tik IleaTsto laik- j (.alintas daiktas, kad šitoji

Jais nelabai tegalima telegrama pasiųsta propagan-
Fodel bus gera, kad (|<)S būtent, kad pada-

skaitytojai paduotąsias žinias rjus rei^iainos į Angliją jtek-
priims atsargiai]. I mes — kuogreičiausiai užbaig

ti prekybos sutartį su Leonidu 
K rusinu.
žinio« persiuntėjas patikėtinas 

žmogus.
Žinios persiuntė jas 

man asmeniškai yra
mas 
gus. 
tai, 
lio

buvusis 
va (kis,

pasirink-

Francija pradėmanti prekybą 
su Rusija.
pirkliams jau atda- 
užinegst? prekybos 

su sovietų Rusija,

Fra nei jos 
ras kelias 
santykių 
nors pati Francijos valdžia vis

neduoti for- 
Mask vos

dar nusistačiusi 
malinio pripažinimo 
valdžiai.

Pranešimas, kuris

misijoj

šituo rci- 
buto ko- 
reikalams

tečiaus 
pažysta- 

ka’]>o patikėtinas žino
jo pranešimas gali reikšt” 
kad susmukimas Vrange- 

pakankamai sustiprino 
tutinį kairųjį komunistų

sparną — pradėti dar vieną 
lošimą dėl visa pasaulinės revo
liucijos.tebejimo. 

francuzų

užsienio 
sukėlė didelio nusis- 
Tai buvo pranešta iš 
valdžios pusės, bu- 

pa vieniams asme-
suterkta leidimas va- 

sa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai persergsti 
turkus.

Sako, kad tolimesnis veržimusi 
Armenijon bus priežastimi — 

karui.

Klerikalai 
nesitaiko

Klerikalai atsisako dėtis prie 
Lietuvos Gynimo Komiteto, jei 
jų aukos neis j Tautos Fondą.

Kada pasibaigė svarstymai 
su klerikalai?; buvo jau vėlus 
laikas ir sdsirinkinias tik pas
kubomis nutarė rengti d delį 
koncprfą A rytui Gratto Temple 
teatre, gruodžio 19 d., kūno 
visas pelnas eis “Geležiniam 
V. Ik u i,“ taipjau padarė keletu 
mažesniu nutarimų.

Komiteto raštinė, kaip nu-

True translation filed with the post- master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos kovos su Lenkais

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
26. Maskvos valdž/a turkų 
nacionalistų vadui Mustafa Ko
mai Paša pranešė, kad tolimes
nį turkų veržimąsi Armenijon 
ji skaitys pakankama priežas
timi pradėti su juo karą.

Pare'kšta, kad toks praneši
mas pasiųsta turkams po to, 
kada įvyko atam nų Armėni
jos valdžioj.

Rusijos užsienio reikalų mi
nisteris Jurgis Čišerinas pa
reikalavo, kad tuntai pasit
rauktų ant vakarinio Arpa
vai upės šono. Reto, naciona
listų valdžiai Angoroj oficia
liai pranešta, kad Brest-Litov- 
sko taikos sutartį bolševikai 
skaito esą n beverte.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Priimsiu tik komunistų laikraš
čių korespondentus.

BERLINAS, lapkr. 26. 
New York o spaustuvninkas 
bert Boni, kuris tik-ką ištru
ko iš Rusijos, praneša, kad po 
to, kuomet pasirodė Ch-os Tri-

Al-

pranešimai apie padėtį Rusijoj, 
bolševikai nutarė, kad ateity 
Rusijon bus įsileidžiama tik 
komunistiškų lakraščių įgalio
ti niai-korcs|>oiuk nta’.

Meksikos kunigai — su
išnaudotojais.

Norėtų amžinai pavergti 
Meksikos liaudį.

MEKSIKA, lapkr. 26. — Se
kamame Meksikos parlamento 
posėdy Jaukiama ytin stipraus 
susirėmimo. Kova kils tarp 

socialistų ir pažangiųjų buržu
azijos elementų iš vienos pu
ses ir .atžagareivių iš — kitos. 
Pažangieji parlamento nariai 
sekamam posėdy pasiūlysią 
naują įstatymų sumanymą, ku
ris, jeigu butų priimtas, ytin 
žymiam laipsny sudomokratin-

Vakar vėl įvyko Bendro Lie
tuvos Gynimo Komiteto susi
rinkimas, kuris vėl pavirto 
vien taryboms su klerikalais.

Į susirinkimą atėjo vėl tie 
i patįs kler kalų atstovai, bū
tent, Zaldokas, Karosas ir Ma
žeika, kurie atsinešė kiek aiš
kesnes jų vienijimus su bend
ru komitetu sąlygas. Klerika
lai tai išre škė ilgoje rezoliuci
joje, kuri priveda prie to, kad 
klerikalai sutinka lik dviejuo
se dalykuose bendrai veikti:

“a) protestuoti prieš šmeiž
tus ant Lietuvos, kartais tel
pančius nelietuviškoje Chica- 

! gos laikraštijoje ir b) dalyvatb 
! ti katalikams nepriešingose žy
mių nelietuvių iškilmėse.“

Taipjau jie sutiktų veikti iš
vien sukėlimui paskolos. Kiti 
visi sus* tarimai devynių komi
teto, sako klerikalų paduoto
sios sąlygos, gauna teisių tik 
tada, kada Federacijos (Rymo 
katalikų) apskritis juos apsvar 
sto ir priima.

Aukų gi rinkime j e vistiek 
nori veikti atskirai ir siųsti jas 
ten, kur jie nori, ar krautis į 
savo Tautos fondą.

Lietuvos Gynimo Komitetas 
su tuo, ž’noma, negalėjo sutik
ti, nes politiniuose dalykuose 
komitetas nėra įgaliotas veikti, 
o aukų klausime klerikalai jo
kio susitarimo nenori daryti.

Bet kad jie v’s dar rodė no
va palinkimų dėtis prie komi

teto, žadėjo vėl pasvarstyti, 
tad susirinkimas priėmė apie 
jų priėmimą sekamą rezoliuci

t tarta, bus Universal State 
( banke, pr'e 33 ir Halsted gat
vių. — Darbietis.

True trnnslntion filM with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 

! as requircd by the act of Oct. 6, 1917

! Bolševikai Indijos 
i pasieny.

LONDONAS, lapkr. 26.
Central Nchvs agentijos žinia, 
kuri čia šiandie gauta iš įlei
si n forso, kartoja tenai gautas 
iš Maskvos žinias, bus’ą Rusi
jos sovietų kariuomenės ko- 
mandiiotojas, gen. Sokolnikov, 
savo kareiviams įsakęs tuč tuo- 
įaus užimti pozicijas Indijos— 
Afganistano pasieny. Maskvos 

, Krasnaja Gazeta, visa tai pažy- 
! mėd'ama, sako, kad' “tai Anglų 
valdž’ai suteiks reikiamos iš
minties.“

Badas Kynuošė.
Amerikiečiai duoda pašalpos.

A PI N G, K yni ja, kupkr. 26. 
Šiomis dienomis į šį miestą at
gabenta 5,410 maišų Amerikos 
maisto ir drabužių badaujan
tiems kynų gyventojams šelp
ti. Toks pat s’unt’nys jau kely.

šioj provincijoj jau kuris 
metas badauja daugiau kaip 70 
nuoš. ivlsų gyventojų. Jų padė
tis stačiai pasibaisėtina.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov: 27, 1920 
as requirc<l by the act of Oct. 6, 1917

NAUJAS DžIABAS VENL 
ZELOS’UI.

ni m s bus 
ryti prekybą su Rusija 
ya atsakomybe.

Gal atšauks blokadą.
• Francijos premjeras Leygues 

yra nusistatęs prieš blokada vi
lną 
daiktas, kad Francija 
ja susitars- atšaukti ją 
kadą. ? Anglijai, Fra 
Italijai pradėjus prekybą su 
sovietų Rusija, Jungtinės Val
stijos pasiliks vienintelė dide
lė valstybė, kuri dar laikysis 
nuošaliai.

Francija jau nebesako, kad 
generolas Vrangelis butų vie
nintelė stipri anti-bolševrstinė 
jėga. Francijos pripažinimas 
gen. Vrangelio režimui užsi
baigė kartu tuo, kaip jisai ta
po sumuštas Kryme.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Turkai stumia atgal 
graikus.

Atžagareiviai, katalikų ku
nigų ir vyskupų vadovaujami, 
jau pradėjo stiprių kampanijų 
prieš socialistus. Pirmiausia 
jie reikalauja, kad Meksika tu
rėtų “stiprių valdžių” (supran-

Rusajos ir labai galimas 
’r Angli- 

— blo-

Nacionalistų jėgos užėmusios 
tris miestelius.

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
Francuzai medžioja “raudo

nuosius” — Turkijoj.
KONSTANTINOPOLIS, lap.

SMYRNA, lapkr. 26. — Uža
ko rektore turkų nacionalistų 
jėgos stumiasi į priekį. Jos da
bar randasi apie šimtą mylių 
atstu nuo šio miesto, būtent, 
rytuose. Jos jau užėmė Ine- 
Guel, Simar ir Demirži mieste
lius.

Sakoma, kad graikų karei
viai, kurie tenai laikė liniją 
prieš turkus, pasitraukė be jo
kio mušk). Boto, gauta žinių, 
kad nacionalistai užėmę Jani- 
šer, esantį dviodešinit penkias 
mylias į šiaurryčius nuo Bru- 
sa, ir netoli Marmoro juros.

Neminint kai kurių mažmo
žių, disciplina graikų armijoj 
išlaikoma. Vis dėlto, padėtis* 
esanti netikra.

mą). Belo, jie reikalauja, kad 
butų pataisyti arba visai iš
mesti 27 ir 123 konstitucijos 
skirsniai. Pirmasai skirsny® 
mat labai netinka aliejaus lau
kų naudotojams. stambiem- 
sienis žemės Aviniukams, jų 
tarpe ir kunigams. O pastara- 
sai 
reikalauja, kad industrijos cen
truose fabrikininkal padengtų 
liaudies mokykloms užlaikyti 
lėšas, steigtų specialių pasilink
sminimui Įstaigų ir tt.

Socialistai ir visi kiti pažan
gus žmonės šitoms naudotojų 
užmačioms žada priešintis iki 
paskutiniosios.

fabrikininkams. Jisai

Kunigas sustreikavo — parapi
joms surengė riaušes.

RATON ROUGE, lapkr. 25. 
—First Christian bažnyčioj va
kar kilo riaušės, šiandie dau
gelis iparapijonų sėdi kalėjime.

26. — Francijos valdininkai 
čia areštavo daugiau kaip šim
tą Rusijos bolševikų, kuriems 
pavyko atvykti Konstantinopo
li n kartu su (bėgančia iŠ Kry-
mo gen. Vrangelio armija. darbininkų.

Riaušės kilo po to, kada kuni-

“Bendras Lietuvos Gynimo 
Komitetas sutinka priimti vie- 
nybėn Lietuvių R.-K. Federaci
ją šiomis sąlygomis:

“1. Visos aukos, surenka
mos Lietuvos gynimo reika
lams turi eiti po šio komiteto 
kontrole tiesiog per Lietuvos 
Misiją Amerikoje Lietuvos ka
rės vedimui prieš užpuolikus. 
Visos prie komiteto prisidėju
sios organizacijos turi veikli 
išvien šiame aukų rinkimo 
reikale ir duoti jam visas ga
limas spėkas.

“2. J Bendrą Uotu vos Gyni
mo Komitetą R.-K. Federacija 
išrenka 11 narių, iš kurių tris 
renkami valdybom”

Perskaičius klerikalų atsto
vams tą rezoliuciją jie prisis
pyrę klausė ar jų Tautos fon
dui duodama autonomija ir 
leidžiama siųsti aukas kur jie 
nori. Mat klerikalų aiškiu no
ru yra įpr'si,dengti šio komite
to vardu, kad tik daugiau su
rinkus pinigų savo fondam 
Jiems paaiškinta, kad jie gali 
rinkti pinigus ir į Tautos fon
dą jo ar kokiems kitiems rei
kalams, bet aukos Ijetuvos 
gynimo reikalams turi eiti per 
bendrą komitetą Lietuvos At
stovybei. Bet ir tai paaiškinus 
klerikalai sakėsi v's dar “ne
suprantą” ir turbūt taip ir 
“nesupratę” išėjo, prižadėdami 
duoti atsakymą sekamam ko
miteto susirinkimui semtoj, 
Plias svetainėj.

Reikia prie tos klerikalų lo
šiamos komedijos pasakyt tiek, 
kad delei tų klerikalų “pasiū
lymų” sugaišta du susirinki-

Armėnai norėtų suteikti jam 
prezidento vietą. t

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
24 (suvėlinta). — Vietos armė
nai tariasi dėl pasiūlymo pre
zidento vietos Armėnijos res
publikoj — buvusiam Graiki
jos premjerui! Venteelos’ui. 
Vis dėlto, jų manymu, šitokį 
pasiūlymą jis kažin ar priim
siąs, v
Vienu šuviu nušovęs 18 ančių.

DEWITT, Ark., lapkr. 25— 
James McMilan vakar turėjo 
didelį pasisekimą, kuriuo ir jis 
pats nusigando. Vienu šuviu 
jisai nušovęs aštuonioliką an
čių. Antrą sykį paleisti savo 
šautuvą darban Dewitt nebe- 
drjsęs. O tai dėlto, kad nepate
kus bėdon. Arkansas valstijoj 
yra toks įstatymas, kuris vie
nos dienos metu medėjui leid
žia nušauti nedaugiau kai]) 
dvidešimt penkias antis. Kas 
to nepaiso — baudžiamas.

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)
WASHINGTON, D. C. — 

Lietuvos hiformac jų Biuras 
jau buvo paskelbęs Tautų Są
jungos Tarybos nutarimą, kur
sai buvo padarytas Spalių 28 
dieną Bruksely. A])ie tą nutari
mą gaunamo ir “Eltos“ prane
šimą.
Tautų Sąjungos nutarimas dėl 

plebiscito.
“Tautų Sąjungos posėdžiai 

Bruksely pasiba g^ spalių 28 d. 
Lietuvių ir lenkų klausimu 
Tautų Sąjunga nusprendė, kad 
ginčijamųjų Lietuvos sričių į 
rytus nuo 1919 m. gruodžio 
8 d. (Curzono) demarkacijos 
linijos gyventojai turės patys 
ats klaus”mo (plob'iscito) keliu 
pasisakyti, kur nori prisidėti— 
ar prie Lietuvos ar prie Len
kijos. Tautų Sąjungos Taryba 
nustatysianti tos teritorijos 
plotą ir s enas ir žmonių atsik- 
iailsimo budiis bei laiką tai]) 
kad butų užtikrinta balsavimo 
laisve. Tuo tikslu kiekviena 
kariuomenė tose srityse, vis 
v'en kurios tautos, turėsianti 
būti nuginkluota, o Tautų Są
junga įgysianti teisę tuojau 
pradėti kontroliuoti gelež ūke
lius ir ]>aprastus kelius, ve
dančius į ginčijamąsias sritis ir 
jose esančius. Tautų Sąjungos 
Taryba prašo abiejų suintere
suotųjų pus1 ų duoti per 10 die
nų, spalių 28 d. prasidedant, 
atsakymą ar jos priima Tau
tų Sąjungos pasiūlymą. Tautų 
Sij.jlinuos Taryba prašo Uetn- 
viy ir Lenkų atstovus tuojau 

duoti jų vyriausybių vardu 
formintą pažadą nebekariauti 
ir dėti visas pastangas taikai 
palaikyti. Karinės Komisijos 
nariai tebesą įgalioti teisingai 
rišti v:sus galinčius kilti nesu-’ 
sipratjnnis.

Reikia pastebėti, kad Curzo
no linija nuo Vištyčio ežero į 
kampą rytų ir kamtpą pietų, 
palikdama lenkų pusėje Viža> 
nį, Punską ir Seinus, eidama 
išilgai Galandušio ežero, Hol- 
no ežeru, toliau eina pro Ber
žininkus, palikdama juos len
kams, toliau kiek rytuose pro 
Želvą. Išsilenkdama nedidelių 
pusračių rytų link ties Būd
viečiais, toliau eina Maricbos 
upe ligi Študiankos, iš čia pa
suka į rytus ir Morkos upe 
pasiekia Nemuno lig netoli 
Gardino, kurį palikus musų 
pusėje, paėjus dar kiek .greta 
Nemuno, pasuka maž-daug 
pietų kryptimi ir eina ligi maž 
ne pusiaukelio tarp Baltstogės 
:r Vilkaviškio, iš ten pasuka 
pietų vakarų kampo kryptimi 
ligi Melnikų, iš ten į Lietuvių 
Brastą.
Lietuvos valdžios atsinešimas 

prie p’ebiscito.

4 dienos, musų Užsienių Rei
kalų Ministeris d-ras Purickis 
per musų atstovą Londone 
pranešu 'fantų Sąjungai, kad 
Lietuvos Vyriausybė pibicipcr 
sutinka su Tautų S-gos l'&ry- 
bos spalių 28 d. pasiulymju, 
bet iš savo pusės pastebi, kad 
plcb'scitas (urėtų būti daro
mas taip pat ir Seinuose ir 
Punske, ir dėlto prašo Tautų 
Sąjungą pranešti tiksliau dėl 
sumanytojo plebiscito ploto ir 
būdų. Toliau, Lietuvos Vy
riausybės nuomone, plebiscito 
neturėtų būti į šiaurę nuo 
spali ų 7 d. Suvalkuose nusta
tytos demarkacijos linijos su 
lenkais, kadangi, nustatydami 
tą liniją lenkai tuo sutiko, kad 
plota:< į šiaurę nuo jos yra lie
tu višąi, ir kadangi jie ’škil- 
mingai pasmerkė sauvalingą ir 
neteisėtą gen. Želigo\vskio žy
gį. jam kalbamą liniją peržen
gus. Lietuvos Vyriausybė krei
pia ta’p pat Sujungęs domesį 
Į tai, kad Lietuvai nesant pri
pažintai de jure, jos pozicija 
sumanytame plebiscite butų 
nepatogi ir silpnesnė, negu 
Lenkijos.

Delei ginklų sustabdymo.
Musų Vyriausybe pranešė 

fantų Sąjunga” į jos pasiūly
mą sustabdyti ginklus su Len
kų kariuomene, kad ginklų 
sustabdymas yra įvykdytas vi
soj linijoj kur lietuviai susidu
ria su kariuomene, kurios Len
kija nepaskelbė sukilusia. Ki
tuose frontuose i’etuvių ka- 
riiionicnč, įiepaliaujuinai puo— 

lama, yra priversta taip-put 
ginklu gintis. Be to, pranešė 
Tautų Sąjungai apie lenkų 
aeroplano apšaudymą spalių 

31 d. Ukmergės ir apšaudymo 
aukas.

Lenkų atsinešimas prie 
plebiscito.

Nors Vilniaus plebiscito 
klausimas dar neišspręstas, 
lenkai jau pradeda prie jo 
ruoštis. Mesto valdyba pasis
kolino Varšuvoje Vilniaus “fi
nansam pataisyti“ didesnę su
mą pinigų, kurių avansą 2 
milionų markių jau gavo. Žy
du bendruomenės atstovas 
Segal nuo š. m. 25 d. tapo pa
šauktas eiti policijos viršinin
ko pavaduotojo pareigas, šio 
mėn. 19 d. susidarė Vilniuje 
“Lenku Komitetas,“ kurio na- 
riai yra labiausiai pasižymėję 
savo šovinzmu vietos lenkai. 
Šio mėn. 23d. Vilniuje pradė
jo eiti naujas Lenkų laikraštis 
“Gazeta Wilenska,“ kuris savo 
programiniame straipsny iške
lia obalsį prijungimo Viln’aus 
prie Lenkijos per atskira Stei
giamąjį Seimą Vilniuje.

LAWRENCE, lapkr. 26. — gas atsisakė atlikti pamaldas. 
Uswoco medvilnės kompanija‘kadangi bažnyčios globotojai 
uždarė savo dirbtuvę. Gatvėn nepakurę pečių ir todėl bažny- 
iŠmesta netoli trys tūkstančiai čia buvusi “nepakenčiamai šal

inai. Matyt, kad reikės pašvęs
ti ir trečią sus'rinkimą, kuo
met prieš komitetą stovi mil
žiniškas darbas. Del klerikalų 
komitetas negali ne deramai

ta.” susitvarkyti, ne pradėti veikti.

Rezignavo.
BELGRADAS, lapkr. 23. — 

šiandie įteikė savo rezignaci
ją užsienio reikalų ministeris 
Anton Trumb:č. Jo vietą už
ims buvęs Jugo-Slavijos amlb. 
Franci joj, Dr. Milcnko R. 
Vcnič. Rezignacijos ]yriežastis 
— nevykusi taika su Italija.

Nauja ministerija Belgijoj.
RR1 ŪSELIS, lapkr. 25. — 

II. Carton <le Wiart sudaro 
naują ministeriją. Ministerių 
kabinetan įeina keturi klerika
lai, keturi socialistai ir vienas 
bepartyvis.

LONDONAS, lapkr. 26.
Gautomis žiniomis, franeuzai 
jau pal/inkę tartis su turkų na
cionalistų vadu Kernai Paša.

“Eltos” pranešimu iš spalių [Tęsinys ant 2 pusi.

Areštavo žymius airių 
darbuotojus.

DUBLINAS, lapkr. 26. — 
M iii tari nė policija šiandie čia 
areštavo keliūtą žymių darbuo
tojų, jų tarpe vieną Anglijos 
parlamentz) narį.

WASHINGTON, lapkr. 25.— 
Sekamam terminui atstovų bu
te bus 302 republikonai kong- 
resmanai, 132 demokratai ir 
vienas socialistas — Mayer 
London iš New Yonko.

BERLINAS? lapkr. 25. — 

Vokietijos darbiifnkal rengiasi 
įteikti valdžiai naują (ultimatu
mą: socializuot kasyklas ar su
silaukt generalio streiko.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Demobilizuoja kariuomenę.

VARŠAVA, lapkr. 24. — Va
kar valdžia išlė’do patvarky
mą, kuriuo demobilizuojama 
septynios dabar tarnaujančių 
kareivių klesos.

Žemės drebėjimas Argentinoj. 
. BUENOS AIRES, topkr. 23. 
—Cardoba ir San Luis pro
vincijose vakar jausta stiprus 
žemes drebėjimas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"NAUJIENOS”

Lith.ua


NAUJIENOS, Chicago, UI. Subata, Lapkritis 27 d., 1920
True translation filed with the post
ui as te r at Chicago, III., Nov. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos kovos su 
Lenkais.

[Tęsinys nuo 1-nio pusi.]

LIETUVOS VISUOMENES 
BALSAI.

Delei Tautų Sąjungos nuta- 
no padaryti plebisci tą į ry-

Primestoji Lietuvai Unijon į 
ir baudžiavos laikais ir lietu
vių kalbos uždraudimo metu j 
lenkai per bažnyčias, mokyk- i 
las, dvarus ir įvairius agentus 
stengėsi lenkinti Lietuvos mies 
tus, sodžius ir pakraščius. Pas
kutinėmis dienomis jie iškil
mingai pažadėjo nepult ant 
Vilniaus, išskyrė veidmainin
gu budu savo kariuomenės da
lį ir pasiuntė ją su generolu

Darbininko kimas
tai toliau varius propagandos r r 
pa- lenkinimo darbą.
vl" Po tokio pasidarbavimo jie 

Alariam- tį^įgį pagrobti Lietuvos kraš- 
polvje, Panevėžyje, Kalvarijo- j,us p|ebiscito keliu. Ka p tik 
je ir k tur buivo per mitingus ('Į’alltų Sąjungos nutarimas 

mum visai nesuprantamas, ei
na pagelbon jų grobimo tiks
lam.

tus nuo Curzono Unijos, 
yra Lietuvos Rytuose ir 
čiame Vilniuje pasipylė po 
są Lietuvą protestai.

išnešti tam tikri nutarimai. 
Čion paduodamas Mariampoles 
apskrities gyventojų:

“Męs, Mariampoles apskrities 
gyventojai, susirinkę 1920 m. 
lapkričo 1 d. Maria m pelėj e, 
skaičiuje dangau kaip 4 tūks
tančių žmonių, griežtai protes
tuojame prieš Tautų Sąjun
gos Bruksely 1920 m. spalių 
28 d. klaidingą ir perdaug skau 
du Lietuvių Tautai nusprendi
mą. būtent plebiscito keliu iš
spręsti ginčijamų į rytus nuo 
1919 m. gruodžio 8 (i. demar
kacijos linijos kraštų, tuo pat 
ir Vilniaus likimą.

V i Iniaus-Ga rd i no tori tori j os 
n'ckad nepriklausė lenkam, bet 
lenkai :š senovės įvairiais bu
dais rūpinosi Lietuvius nutau
tinti ir pavergti.

net Lietuvos sostinė Viln'us 
butų plebiscito keliu apspren
džiama kam tur priklausyti?

Męs negalim tai pat pakęsti 
kad Punskas, Seinai ir kitos 
Lctuvių teritorijos dalys į pietį 
vakarius nuo 1919 m. gruo- f 
džio 8 d. linijos liktų lenkam.

Lietuvių Tauta niekad nebu-1 
vo priešinga Santarvei, tai ko
dėl Tautų Sąjunga nusprendė 
bausti Lietuvos kraštus tokia 
lenkų vergove?

Męs prieš tai protestuojame 
ir esame tikri, kad visa Lietu
sių Tauta prisideda prie šio 
musų, iš širdies veržiančios1' 
šauksmo.

Podraug aiškiai suprasdami 
kad negal būti tikros širdingos 
taikos tarpu l1 etuvių ir lenkų 
kol Vilnius nebus Lietuvos sos
tinė, męs krepiamės į San- 

ir tikimės,, 
kad Santarve supras tą.

■OMU

Ryte ir vakare, turėk 
sveikos akis. Jei pa
ilsę, jei skauda, tan- 
Vin’ vartok Murinę. rVtC ą’i*velnįs. sutvirtins.

TOUR Litu Laikyk dėl kūdikių ir 
užaugusių, visose vaistynėse. Rašyk, |arv<-s Valstybes i 
reikalauk veltui Akių Knygos. Munne 
Eye Remedy Co., Chicago, III.

KERŠTAS KERŠTAS IR VĖL

TAI YRA VEIKALAS TRIJŲ AKTŲ TRAGEDIJA, 
KURIĄ LOš L. M. P. S. 29 KUOPA

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 28 d., 1920.“...
C. S. P. S. Svet., 1126 W. 18th St., Chicago, III.

Svetaine atsidarys G v. vak.. lošimas prasidės lygiai 7 v. vakare.
Bet kas, kam ir už ką keršys? KERŠYS Lela Lietuvos kuni

gaikščiui Manigirdui už tai, kam iš jos meilę atėmė. KERŠYS Vokie
čių ricieriui Rūtelei, kam jis paliko klioštorių ir mete minyko rubus 
ir manė su ja apsivesti. KERŠYS Rusna savo busimajai marčiai,'kam 
ji savo gražumu ir dora užžavėjo»josios sūnų ir jos seniai prirengtoji 
marti likosi atmesta. Kas padės jam keršyti? — Keršto meile už
viltas, tikrasis Manigirdo karvedys Raila ir tikrai mylintis, juokda
rys Gelbuta. Bet gi šitas baisus keršto sūkurys ar pasieks tas ypa
tus, kuriom norima atkeršyti? Ir ar atkeršys tas, kuris keršto trok
šta?....

JEI NORI MATYTI KERŠTO PASEKMES, TAI NUEIK I C. 
S. P. S. Svet., LAPKRIČIO 28 DIENĄ.

Veikalą vaidins ne pirmą sykį scenoje pasirodančios ypatos, bet 
nuo seniai pasižymėję lošėjai, artistai: KUKUTIENĖ, STOGIŠ, 
ŠIMKUS. TELKSNIS, DAUGĖLA, net ir kareiviai susideda iš atsi
žymėjusių lošėjų. Režisieriaus M. DUNDULIENE.

Nors C. S. P. S. svetainė turi keletą gerų scenerijų, bet dar dir
bama viena nauja, 
žiūrėtojus.
ATEIKITE VISI, NES KURIE NEBUSITE, VĖLIAUS GAILĖSITĖS!

Tikietų Kaina: $1.00, 75c. ir 50c. Po Teatrui Balius.
Kviečia KOMITETAS.

salė kunigaikščio Manigirdo, kuri žavčte žavės

NAUJOS
Žinios iš Rusijos
Narys garsios Bullitt Misijos į Rusiją, vėliausias 

kalbėtojas ir žurnalistas sugrįžęs iš Europos pir- 
miausia(>kalbės Chicago po savo kelionės j Rusiją.

Temoje

Sukilimas Europoje
atsibus

Carmcn’s Auditorium Ashland Blvd. ir Vap Buren St.
Seredos vakare, 8:15 Gruodžio 15 d. j

Įžanga su karės taksomis 50c. 
Rengia

The American Freedom Foundation.

Drama penkiuose veiksmuose.
Parašė E. V. Karpovas. Vertė į lietuvišką J. L. R 

Stato scenoje
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, 

Nedėlioję, Gruodžio 12 dieną, 1920 m.
C. S. P. S. Svetainėje 1126 W. 18th Street, 

... ......        »■ ■■ ! I —
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiama visuomenė! Šitas veikalas yra stato
mas pirma kartų lietuvių kalboje. Yra labai puikus 
ir svarbus, kadangi kiekvienam darbininkui ir dar
bininkei parodo ateiti, koksai darbininko likimas ir 
ką darbininkas užsitarnauja dirbdamas visa savo gy
venimą prie mašinos nuo savo darbdavio. Parodo 
koksai jo gyvenimas, koksai jo likimas ir kokia jo 
mirtis. Taigi privalo kiekvienas pamatyti šitą vei
kalą; nes iš jo daug ko galima pasimokinti. Yra su
kviesti geriausi Chicagos lošėjai ir draugas Šanku- 
nas Režisorius deda visas pastangas, kad sulošti šitą 
veikalą kuopuikiausiai.

Lošimas prasidės lygiai paskirtu laiku. Po lo 
Šimui šokiai trauksis iki vėlai nakties. >

 ! Musu kalbos persekiojimas.
True translation filed with tjie post- ’ . ,
master at Chicago, III., Nov. 27, 1920 V Imuje prasidėjo gnezčiau-
as required by the act of Oct. 6, 1917 8j persekiojimai Lietuvių kal-

DELEI PATIKIMO SEINŲ 
LENKAMS.

Kalvarijos miesto apylinkes 
gyventojai protestuoja prieš 
lenkų b aitriausiu prigavimu 
užgrobimą Lietuvos sostinės 
Vilniaus ir Lietuvos pakraščių, 

I buvusiose Vilniaus ir Suvalkų 
! gubernėse, kur lenkų arba vi-', 
Į sai nėra, arba žymi jų mažu
ma. Lietuvos vyriausybė visų 
krašto gyventojų p r tariama, 
kad išvengus kraujo pralieji
mo, pavedė Tautų Sąjungai 
spręsti Lietuvos valstybes nuo
skaudas, tvirčiausiai tikėdama,

bos. Viešbučių ir kitų įstaigų 
tarnai baudžiami ir pašalina
mi i'št vietų vi(Mi tik už varto
jimą lietuvių kalbos.

Santikiai su Baltgudžiais.
Į Kauną atvyko nepaprasta 

Gudų Tautinės Respublikos 
mis ja, susidedanti iš šių as-, 
menu:

ATSIDARYK Kalėdoms tau- 
pinimo skyrių šiandien.

Ar myli muziku?
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, Vedijaa
8259 S. Halsted Str.

T ei.: Boulevard 9244

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473 

k....................  ■—■■■■.. ..... ...» t

z— ■ ............—-■■■.................
Dirbėjas ir Importuotojas ge

riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašyki angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

i .........i"1" ■ ■

1. Vaciau Lastouski, Gudų
I Tautines Respublikos Ministe-, 
ris Pirmininkas,

2. Aleks Cvikcvič, Teisingu
mo Ministeris lir Gudijos at-

' stovas Ukrainoje,
3. Inžinierius Aleks. Kolo- 

vinski,
1. Jazep Vorouko, buvęs Gu

dų Reikalų Minilsteris, ir
5. Misijos sekretorius Inž. 

Ant. Ausanik.
Nepaprastas Misijos tikslas 

yra pasitarti $u Lrletuvos Vy
riausybe dėl apskritos abiejų 
kraštų padėties 'ir užmegsti ar- 
t’mesnius ryšius tarp dviejų 
draugingų kaimynių tautų.

Pasitarimai su Anghiis.
Musu užsieniu reikaluminis- v v v

toris d-ras Purickis š. men. 26 
dieną turėjo ilgą pasikalbčji-į 
mą su Anglų užsienių reikalų 

nu_ | ministerių lordu Gurzon’u. 
Įs ; Ruvo plačiau pasvarstyti įvai- 

į visą iruisulį riIs budai! lietuvių-leii- 
|cc_ l kų klausimą nuspręsti. Del 

Į pleb'scilo Vilniu je lordas Cur- 
atskirti jos rankas !Z(m Sl,tiko kad tai visai ncvy;

iiakraštį kVs hudas. Anglai mums la'bai

KIEKVIENAS gali įstot musų 
1921 Kalėdiniu Taupymo Kliuban. 
Po biskelj taupinant kas savaitę, o 
daug susitaupins iki kitų Kalėdų.

Pinigai yra siunčiami į Lie
tuvą ir į visas kitas dalis 

svieto. Laivakortes 
ant visų linijų.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUS1C STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

ti ma laukti teisybės. Bet, dė- 
ia, atėjo baisiausių žinių, kad 
Lenkai savo suktybėmis, me
lu ir šmeižtais 'Pautu Saitm-

i gos sprendimą pakreipė taip,, 
kad Vilniuje, Lietuvos sostinė
je, ir Lietuvos pakraščiuose 
pas’k'rlas plcfci’scitfis, o grynai

I lietuviška Suvalkų gubernčs 
dalis nelaimingąją Curzono li- 

; nija be plebiscito prijungta 
i prie Lenkų valstybės. Taip rei- 
1 kalni stovint, męs Kalvarijos 
miesto 'r plač’os apylinkės gy
ventojai, susirinkę šiandien 
1920 melais, lapkričio 1 d. Kal
varijos mieste, skaičiuje apie. 
10,000* žmonių, visomis

'skaustų šrdžl’ų pajicgoniis 
Įšaukto šaukiame
kas išdygo TJętuvos kūne 

; V’nania išrinkti — jos širdį —|
Vilnių, ir 
ir kojas — Lietuvos

,Męs <t‘ežčViusiai viso , 1
akyvaizdoje protestuojame | musų klausimą 
prięš prijungimą prie Lenkų 
valstybės grynai lietuviškos 
Suvalkų gubernės dalies ana
pus nctcisingimisAis Curzono 
I niios, už kurios tarp kilų lie
tuvišku vielų vra ir Seinų 
miestas — Lietuiviių .........—
žadinys, prekybos centras, lie-

i teisingai ir 
i musu reikalam atsakančiai '.iš
rišti. šiomis dienomis d-ras 
Purickis turės pasikalbėjimą 
su Anglų ministerių pirm1 nin
ku lordu George, kuris taip 
pat mums yra palankus ir la-

kultūros 1 hai interesuojasi Lietuvos klau
simu.

sine lietuvių seminarija, su 
dviem v'mnazijom ir su kilo-i 
• s lietuvių kultūros įstaigomis. 
Mes dar nenustojame vilties,

Amerika pradeda duoti 
pagelbos.

Lapkričio 1 d. grįžo į Katiną
Varšuvos Amerikos Raudo

kad 'rautų Sąjunga, vatoje pa- "njo Kryžiaus Vyriausias įga- 
tvrusi lenku melus ir sukty-' hotinis P 
bes, visose Suvalkų gubernčs ' pulkininką-, Ryan. 
vielose, dėl kurių eina ginčai 
s ubnka’s, paskire plebiscitą. 
Mes turine sulaukti teisybės! 
Suka tūkstančiai parašų.

Didelis Metinis BALIUS SiuP niūramu
«Rengiamas Draugystės
LIETUVOS MYLĖTOJŲ.

Subatoj, Lapkričio 27tą 1920 m.
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vakare.
Programą išpildys ATEITIES ŽIEDO

vaikų dnaugijėlės nariai, po vadovyste 
p. Bigeliutės.

Visi, kurie mylite puikiai praleist lai
ką, ir prie smagios muzikos pasišokti, 
nepraleiskite progos, nes tai bus links- 
mausis balius po susivienijimu su 
SUNŲ LIETUVOS Draugyste.

Kviečia KOMITETAS.

Ceuhiai 
Bistrict Bank 
1112 West 33th Street

Turtas viri $6,OOO,OOO.oo
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

AuksybS, Colum- 
bijoa Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

’ 4537 S. A.hland 
Avė., Chicago, III.
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Te). Randolph 2898
A. A. 8LAKLS 

ADVOKATAS
OfibOfi vidurmieatyji 

ASSOCIATION BLDfi.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. I 
Panedtliais iki 8 vakaro. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Sankrovos 
kaina tik $35.00 
siuntinį.
10 iki 4 po pietų.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsjduoda už $35.00 ir duosimė 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 sėklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 

‘ ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

Atdara kiekvieną diena iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE CO., 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St.. Chicago, ID 
kampan 18th St

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak. I 
Phone Carai 257

---- - r- -f.-, JT

Paballijos valstybėn 
Sužinojęs 

rtpie lenkų aeroplanų spalių 31 
dieną užpuolimą Ukmergės, 
pulk. Ryan nutarė įtaisyti ten 
50 lovų ligoninę nukentėju
sioms nuo lenkų žiaurių kovos 
priemonių. Tuo reikalu jau te
legrafuota į Paryžių, čia, nu
tarimo vykinimas pavestas ka
pitonui Desameskov ir leitena-

, lenką begėdiškumas.
Antras musų belaisvių eše

lonas atvyko iš Lenkų belais
vių stovyklos VadoviCuose į

negalėdami pakelti nežmoniš
ko lenkų apsiėjimo, pabėgo iš

Raltstogės ir pusnuogi, išbadė
ję atvyko į Kauną. Jie visai 
apiplėšti , aptaisyti tik senais 
skarmalais. Nuo Vadovicų ligi 
Balstogės 6 dienas 
uždarytuose 
karto Iš jų neiSleidę. ir duoda
mi per dieną viso maisto pusę 
svaro duonos. Balstogėje len
kai sumanė padaryti “karanti
ną,” nors musų vyriausybė vi-, 
sai to iš jų nore kalavo. Jų 
“karantinas” — tikra žmonių 
žudymo įstaiga. Išmaudę karš
toje pirty, uždarė veik pusnuo
gius žmones į vasaros bara
kus, kur daug tuojau apsirgo 
plaučių uždegimu. Iš 500 išva
žiavusiųjų iš Vadovicų belais
vi! arti 100 jau mirę.

Dvaru nusavinimas.
Einant Steigiamojo Seimo 

įstatymais čia prasidėjo kuni
gaikščio Vasilčikovo dvarų nu
savinimas. Visi Tau rages ap
skrities kun i g. Vasilčikovo dva
rai su gyvuoju ir noguvuoju 
inventorių pereina 
Ūkio ir Valstybės 
tori jos įgaliotinio

juos vežė 
vagonuose, nei

j Žemės 
Turto Minis- 
žinią. Pava-

sarį tie visi d vara*’ bus per- 
/‘eliuojami ir dalinami karinin
kams.

Vyria tįsios 
kiams žeme 
spalių 30 d. 
vyriausybės 
riškiam žeme aprūpinti iš pa
šalinių žemės savininkų, šiuos 
palivarkus:

aprūpinti š. m. 
nuspręsta paimti 

nuosavybėn ka-j

L Iraku apskr., Sumališkių 
valse, iš Juozo Tiškevičiaus 
įpėdinių Lelivo pal. apie 200 
deš. ir Polionijos pal. 100 deš., 
o viso 300 dešimt nių be so
dinio fuiško, daugiau ar ma- 
ž1 au, kiek bus rasta matuo
jant.

Ir Kaišedorių valsčiuje iš 
Boleslovo Romerio įpėdinių 
Kamenkos pal. 100 deš., dau
giau ar mažiau, kiek bus rasta 
matuojant.

2. Biržų apskrity, Budhergio 
valsčiuje iš Juozo Budhergio, 
randančio ap‘e 874 deš. žemės 
Pačeraukštės 111 pal. 165 deš. 
ir Aleksandrynės - - 97 deš., o 
viso nedaugiau 262 deš.

Liet. Informacijų Biuras.

Pasakojimai 
apie Jėzų

Nauja knyga
Tuos pasakojimus pa

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

Knygelę “Pasakojimai 
apie Jėzų” (42 pusi.) iš
leido Naujienos. 
Spausdinta ant labai ge- : 
ros popieros, su viršeliu ■ I 

< papuoštu žmogaus Su- ■ 
naus paveikslėliu. Kiek
vienas gerų raštų mylė- ■

■ tojas skaitys pasakoji
mus su didžiausiu pasi
mėgimu. Kaina 50c.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halšted St., 

Chicago, III.
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Amerikos lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

Chicago,
West Side. — Ch realios 'L‘c- 

tuvių Darbininkų Tarybos pra
kalbose Metktaž.o salėj, lap. 17, 
Lietuvos gynimo reikalui auko
jo: J. Varkala $10; L. Juse- 
vičia $1; J. Pctrulait’s, K. Kat- 
kcvič.’enė, O. VecIeckicnS po 
$2; S. Percdne, M. Paliūnus, J. 
Adomaitis, M. Strazdienė, L. 
Žilvičiutė J. Bu ragas, J. Ka- 
ziukevicia, V. Bulauskas, J. 
Peėiukčnas, P. Starubs, Q Po
cius, J. Baila, P. Jankauskas, 
A. Kisilirs, J. Vaščiunas, V. 
Kazlauskas po $1; S. Pokenas 
65c.; A. Valauskis, Valančius, 
I). Bartkus po 50c.; neužrašy
tų ir smulkių aukų $11.85. Vi
so $50.00.

Z. Kaukienė, F. Sieliga, A. Tiš
kevičius; po $2.50: A. Nakro- 
šis, V. Mažulėlius; po $2: Ig. 
Tiškevičius; po $1.50: Dr. C. 
Knsput s; po $1: L. LirutienC, 
F. Stasevičius, A. Laue s, K. 
Grinis, J. Janušauskas, V. 
K., P. Puišis, J. Burauckas; 
smulkesnių $3.50. Viso $51.- 
00. Lietuvos Laisvės Paskolos 
Boselando stoties vardu auko
tojams tariu nuoširdi! ačiū.

—J. J. Janušauskas, rast.

ROSELAND. — Lapkričio 
18 d. Lietuvos apgynimo rei
kalui aukojo: po $5: A. Žile
vičius, L. Rung s, J. Pocius, P.

ATLANTIC. — Subatoj, lap
kričio 20 <1. Fuller Park sve
tainėje, 15ta ir Princenton av., 
buvo surengtos prakalbos Lie
tuvos gynimo reikalu. Publi
kos atplaukė mažai. Kalbėjo 
B. M. Butkus, Tamošius Jo
ninis ir St. Valančius. Visi 
kalbėtojai nurodė reikalingu
mą gelbėti Lietuvą. Ir ma
žas būrelis susirinkusių gausiai 
aukojo. Surinkta $141.36. gy-

finui Lietuvos ir užrašyta L.
P. Bonu už kelis šimtus do- 

'erių. Aukos pasiųstos Lie
tuvos Misijai.

Aukojo po $10.00: Marijona 
lacevičieflė, St. Dozuok, T. Kri 
įas, P. Strauskas, Kaz. Tarlec- 
<is; po $5.00: T. Pocius, S. 
Lingis, F. Trerkus, V. ZenčiUs, 
F. I Va ta pas, K. Lonisargis, F. 
Lpsandra, J. Pocius, J. I bu
dinčius; po $3.00: A. Gudaitis; 
>o $2.00: P. Straugas, A. Sva- 
laitis, V. Urbonas, S. Petrašius, 
{. Zuntikas; po $1.00: J. Sal
ai! is, M. Urbonas, O. Krau- 

’.icnė, A. Petraviče, F. Bi'mša, 
L Bomd'ienė, K. Terleckrs, A. 
\ traška, J. Pamilus, J. Vala- 
zičiukė, F. Valev’če, J. Pain
iavas, A. Shimašius, J. Sabas, 
V Džiauga, A. Džiauga, P. Pau 
auskas, A. Zabrinienė, M. 
Yzerskiene, B. « Gnkšienė, F. 
Pocius, Iz. Pupauskas, A. Lan
ku Lene. Smulkių aukų $10.36. 
Viso $1 11.36. — Iz. Pupauskas, 
<10 W. 33rd' St.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■*

! Kokią Kalėdų Dovaną Į
į Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon? ■

Dr. A. R. Blumenthal

Aki* Egzamimoja Dykai
Gyvenimą* y r* 

tuičias, kada pra
nyksta regi j ima* 

M*s vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometor. Y- 
patinga doma at
kreipiama } val

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

itur.

Ką Nuveiks Tautų Lyga 
dėl Lietuvos?

Mes nežinome
BET MES ŽINOME

Kad šis bankas patarnavo lietuviams kaipo didžiausias ir geriau ži
nomas valstijinis bankas Stock Yardų distrikte.

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ LAIKO SAVO 
PINIGUS

PEOPLESBBANK
Ar tamista esi vienas iš jų?

JEI NE — KODĖL?
Jausiesi kaip namie šiame sename ir tvirtame banke, kad nemokėtum 

nei žodžio angliškai, kadangi

ČIA SUSIKALBAME LIETUVIŠKAI

PEOPLES
Didelis Mas

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 sustiprintojis.

Severo BALZOL, vaistas dėl abelno sustiprinimo 
Md šiol vadintas kaipo Severo Balzamas Gyvybes.

Severo BLODAL, atmainą padaras vaistas iki šiol 
vadintas kaipo Severo Kraujo Valytojas.
Severo ESKO, 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 
tiesu m pas mus.

W. F. SEVERĄ C0.» Cedar Rapids, Iowa
l1 J. — _ ■ ■ I.------- l .

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal- i 
vą! /ibandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas | 
nieko nspaaelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 9 
kanu... Man gėda net darosi!” t |Į 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai grafus, įvelnus ir ėysti. O tai j 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES !” !

Kas tai yra RUFFLES? Ar t 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- | 
piantįs vanduo? Ne!! RUF- ' 
FLES yra tai paprasčiausia i 
plaukų ir odos sustiprintojis, |

I kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
j būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt I 
I smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j
I RUFFLRH
j panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos .1 
| trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
! pleiskanas, o savaitės laike jt$ jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- | 
i čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * 
j Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kastuos tik i

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
i pridėti prie kiekvienos bonkutės ' Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD. RIGHTKR 6 CO.» 32M30 Broadway. New York

CENTRALIA, ILL. — šita 
maža lietuvių sodyba stoja j 
‘ilę g’nti Lietuvę nuo užpuoli
kų lenkų, .šioj sodyboj yra 
viena draugija vardu Dr. V. 
Kudirkos; narių turi 19. Pra
stame susirinkime vienbalsiai 
uit arė parink Ii aukų ir paau
koti 10 dol. iš kasos. Pasky- 
•’e keturis žmones aukoms 
rinkti Centralijoj ir apiilinkėj; 
Centralijoj surinkta $141.50, 
Function City ir Central City 
S81.75. Dr. V. Kudirkos Drau
gystė aukojo 10 dol., viso la
ko $236.25.

Aukos iš Centralijos: A. Pe
lynas 10.00, B. Dedynas 5,00, 
E. Dedynienė 3.00, Y. Dura 
10.00, M. Durienė 5.00, I. Pe- 
ronaite 10.00, A. Petronaitis 

15.00, P. VVišniauskas 6.00, K. 
Zinkovičia $10., W. Z nkevičia 
10.00, M. Ramonas 5.00, W. 
Povilauskas 5,00, M. Božis 1.00, 
\. Zinkevič:cnė 1.00, A. Bublis | 
1.00, F. Adomaitis 1.00, L. Bu- 
tautiene 2.00, I. Povilauskas 
2.00, S, Shinkus 3.00, S. Peri
ms 2.00, I. Kundrotas 1.00, S. 
kinskis 1.00, S. Činskis 1.00, 
’. Kairia 1.00, W. Perikas 1.- 
Ml, A. Perikienė 1.00, B. Per

kas 1.00, W. Yankus 2.00, P.
’abeskis 1.00, Z. Khimbis 5.- 
)0, K. 'Pičkus 1.00, Agota Tič- J 
kieno 1.00, S. 'Bičkus 2.00, A. 
Keturakis 2.00, P. Waitieku- 
nas 6.00, T. Waisunas l.OO, S. j 
Petraitis 50c., F. Rimkevičius
I. 00, K. Bakučionas 2.00, S. 
šarmukšnis l.(M>, W. Kopūs
tas 1.00, Yuse Kopūstienė 1.00, 
A. Sakalauskas 2.00, S. Saka
lauskas 2.00, K. Merunienė l.
OO.

Aukos iš Junction City ir 
Central City: And. Poleikis 
$10.00, Motiejus Kiela $10.00, 
Ben. Yankauskais 5.00, Joc Poš- 
kevičia 5.00, J. Puteikis 5.00,
J. Si mokai lis 5.00, J. .Benzinas 
5.00, Dom. Yuokša 5.00, K. 
Simokaitis 5.00, Mine. Luk’ene 
5.00, J. Blažis 5.00, Alex. Ko
pūstas 5.00, Jur. Križinauskas 
3.00, W. Psi'cclska 1.00, J. Yur- 
kunas 1.00, Leonia Poleikai- 
tė 2.00, Petronėlė Poleikaite 
1.00, J. Lukis 1.00, A. Benzi
nas 1.00, J. Kliinavičia 1.00, S. 
Petkus 1.00, P. Hudz'k 1.00, A. 
Barvidas 50c, S. Baranauskas 
50c, D. Bcrtba 50c., smulkių 
25c. Aukų rinkėjai: Joe Bla
žis ir AIex. Kopūstas, 215 E. 
Vcrmilion St., Centralia, III.

Aukas jiasiuntėm Lietuvos 
Misijai į New Yorkę.

Broliai ir sesutės! Gelbėki
me Lietuva, kol dar ne vėlu. 
Mes negalim statyt savo krm 
tmiu, tai sudėkime bent savo 
dolerių tiems, kur kovojo prieš 
užpuolikus lenkus, kurie musų 
gimtąjį kraštų plėšia ir nori 
mus pavergti.

—Ignas Dura,
201 E. Macoupin St., Centra

lia, III.

■ Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! ■
’ TAI-GI NIEKO NELAUKDAMAS tuoj aus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu-
j kams, sesutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau !
J tie keli doleriai, nieks, o jiems didelę pagelbą ir džiaugsmą suteiksi. Taipgi priimam
j pinigus padėjimui Lietuvos Rankose sulig dienos kurso.

čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daiktu Lietuvon galima gauti pas mus už prieina- jj 
mą kainą.

' ši Bendrove dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku serų kaina pakils.

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

adresu:
! Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas.

= Lithuanian Sales Corporation Ė
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

s 3249 South Halsted Street, Chicago, III. ■
Musų naujas Telefonas Yards 6062 J

M VAI jANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utai-ninkais, Ketvergais ir Subatomis
H nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
n * r■ ■.■■nBHIinHaBSBOBHnEIllBBaBHnSIDiHnSHHBaOlaHIBIIHBIIHSaiBBBHliaBBHaBBEla

Krautuve Įvairumu d

Grafonola C. 2 kaip ant pa
veikslo gražiai padarytas išduo
da aiškų ir garsų balsą; 2 
springsų motoras, paranki į 
Lietuvą parsivežti. Kaina su

$58.00

PALIKTA STORAGE’Y

Talephono Yards 4817 
Boulevard 6487

7

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktiksoja 15 metai

Ofisas
4729 Ro. Ashland AveM 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikg Ir 
Vaikų Ligų.

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

' 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dretcl 2880 

ui : ■

< DR. A. P. GURSKIS ;;
Lietuvis Dentistas ’ ’

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. 5
* CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. a 
" Išskiriant nedalias ir seredas. 
*■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Grafonola E. 2, kaip ant pa
veikslo, labai drūta ir gražiai 
grajina, — pati sustoja. Kaina 
suO.e'^r.lais ${26.00

Auksiniai daiktai, laikrodėliai, žiedai, retežėliai, 
perlai, pas mus gaunami vėliausios mados už že
miausią kainą. Turime pargabenę dabar iš Vokieti
jos armonikų, britvų (skustuvų) peilių, žirklių ir 
mašinėlių plaukams kirpti. Didelis pasirinkimas 
Gramafonų: Columbia, Brunswick.
LIETUVIŠKI REKORDAI. KAINA $1, VIENĄS.

Indainavo M. Petrauskas.
2393 Jojau Diena. Saulelė Raudona.
2394 Už šilingėlį. šių Nakcialy.
4415 Piemenėlis. Pavasarį.
4474 MielaSirdystė. Vai verčia Laužo.
4272 Spragilų Daina. Strazdelis.
2358 Darbininkų Marselietė. Sukelkim Kovą.
2856 Lietuva Tėvynė Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.
3348 Suktinis ir Vale Valuže.
3349 Prirodino seni žmones man jauną mergelę.

Komiški Rekordai.
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
4475 Girtuoklio MetavonSs. Pasakos Stebuklai.
4237 Jonas Smilei.;. Maušo Kelionė.
4099 Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis.
2343 Ant Vienos Galvos. Zuavų Maršas.
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis.
1247 O kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų Šokis.
4180 Medžiotojai, 2 dalis.

Įvairus Rekordai.
8191 Ant Marių Krantelio. Saulute Tekėjo.
2225 Einu Per Dvarelį. Gaila Tėvynės.
8254 Sunku Gyventi. Gimtinė Šalis.
2341 Kas Subatos Vakarėli. Nuostabo.
8625 Miškas Ūžia. Sudiev Lietuvą. M. Karužiutė.
2360 Varpelis Valcas. Mano Mielas Polka.
2357 Kluntpakojis . Koketka Polka.
2396 Našlys t aislas. I .aponienė.
2359 Nemuno Vilnis. Sudiev. Mazurka.
2002 Krakoviakas.
341/7 Padespanas.
3998 Kadrilius, 2 dalis,
4165 Rusijos Liuosybės Maršas.

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

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois. 
-------------------- -- ------------------------------------- ------------------ ------------------ ---------------------------- -

Siųsk Pinigų Savo Giminėms
Į LIETUVĄ DEL KALĖDŲ '

Seniausias Bankas West Side

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

Per 40 metų tame biznyje. Laivakortės į ir iš Lietuvos per visas linijas

Rusiške)* ir Vanes
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 0—9 
vakare išskiriant nodfldienius.
—......  , ■■ r ,1,?

; miu. »ii—■ m i" a

Telephone Yards 583*1 ;

Dr. P. G. Wtegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki J 
12 iš ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak> . 
3325 So. Halsted SU Chicago, j

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

DR. M. HERZMAN
I« HUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
matu kaipo patyręs jirydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis Drevei 
, 950 - Drover 4186

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

Teiephonaii

Jei gyveni ne mieste, mes pasiųsi
me C. O. D. daleisdami egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

^BEEBnBBBBBBBBBDBBBr

; Reumatizmas Sausgele.»
1 Ncsilcankykite savęs skaus- B 

m mais, Reumatizmu, Sausgele, B 
H Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu W 
ja — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
d dėjimai naikina kūno gyvybę n 
H ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) mo- "
■ stis lengvai prašalina viršmi- H
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- B 
1 gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
“ vonės pasveikę. Prekė 50c per B 
” pačtą 55c arba dvi už $1.05. B

u Justi n Kulis g
M
n 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. J
; , Knyga: “ŠALTINIS SVEI- M 
U KATOS”, augalais gydyties, ■ 
U kaina 50 centu.
HBBBBnnSBIBBBUBBBBrf

DR. VAITUSH, O. D.
Lietu via Akių

Specialistas
’alengvinj akių Įtempimą, kuri?

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, nervuc 
tomo, skaudamą akių karšti, atitai 
vo kreivas akjs, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir tolirecys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suos* atsitikimuose egzaminavtma.* 
juroma su elektra, parodančia nm 
blausias klaidas. Speciali atyde at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Vnlandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėl dieni ai s nuo 10 ryto iki i po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampa: 

Ashland Av®, TeL Drover 966$
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronll 
ką, — nerviški ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki į
1553 W. 47th St.

Kamilas Ashland Are.
Plton* Drover

jnBBRRiR!Rrwr.*nw^nr^®-
S Telephone Yards 1582 ®

i DR. J. KULIS :

I
 LIETUVIS 9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS H 
Gydo visokias ligas moterų, vai- JJ 
ką ir vyrų. Specialiai gydo lira- ? 

pančias, senas ir paslaptin- 
gj gas vyrų ligas.
M 8259 So. Halsted St., Ckicago. B 
kil Ui ig B W M Ui *tl u* 4 Md M Md t* t* M A «

Tel. Austin 737
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrjžo ii Califomijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.

D9. G. GLASER
Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisą* 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephoee Yards <87

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5082

Dr. Al. Stupnicki
8107 S. Morgan st. Chicago

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

SBBBBMBBBBBMBilBBBBBB 

g DR. YUeKA g 
g 1900 S. Halsted »t. ■

Tel. Canal 2118
Ofiso valandom nuo 10 ryto Iki S 

M 8 vakare.
įį Rezidencija: 2811 W. 83rd St, 3 

Tel. Prospect 8468
PftrirBNMlIBMKBBBKinrBB**

PRANEŠIMAS '

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lieta vys Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkelia ofisų j People Teatrų 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

IBBIBRKUBBBBBBBBBIBB 
Tel. Boulevard 2160

g Dr. A. J. KARALIUS B
B Gydytojas ir Chirurgas 3

I VALANDOS: 9—12 ryto 3 
b 2—9 vakaro. ’ 
B 8303 So. Morgan Street, J,

Chicago, I1L

' """"
Tel. Pullniau 342

DR. I. E. MAKARAS 
Lietevy* Gydytoja* ir Chirvrga* 

10910 Michigan Ave^ Roaelaade.
Vai. II iki 12, 1 Ud 4 ir 6:81 

iki 8:80 vak.

. ............ — ■

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas k Chirurgas

1M7 W. SI *L ksBfJšarshtield av.
Valaadeii iki 9 ryta, a«* 8 iki 

4 Ir na* 7 Iki y vakare.
x TaL Prospect 1117

I
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Pabliahod Daily Macapt Snnday by 
U— Lithuanlan !!•’** Pub, Ca.» Uu-

*dit«x P. tirigAitto

1739 SO. HAISTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

TrtaphoiM Ganai 1506 
Canal 576

Subscription Bataa:
IMD per year in Canada.
f? JQ per year outalde et Chlcara.
14.00 per year in Chlca*^

3c per copy
Ehtared m Second Oam Hrttar 

March 17th, 1914, at the Pert eOffiee 
of Chicago, III., andar the art ef 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kaedlae, iMArtant 
nedUdienius. Leidiia Naujiena B«n- 
drovi, 1789 a Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas! Canal 1504.

Uiaisakomoji Kalnai

Chicagoje — paltui
Metame ..............
Pusei mete ---------
Trims mlnealanu .
Dviem minusiame
Vienam mtaeaiui ,

I8J00

2.25
1.75
1.00

Chicagoje — per neileteju—
Viena kopija ............... ■■■ ■ .—
Savaitei --------------- 18
Minėsi ui   ........ . ■ 75

Suvienyto— Valstija— M Chicago j, 
paltu:

Metams — 37.00
Pusei meti _......... . ■ ■ -------- 4.9U
Trims minėdama......... ■ 2.00
Dviem mėnesiams ... 1.54
Vienam minėsiu! .............. — .75

Lietuvon ir kitur uisi«ti*e**S 
(Atpiginta)

Metams _....  . — $8.40
Pusei metų ..................................... 4.50
Trims minėdama ....... .........— 2.25

Pinigus reikia siųst palte Ifoney 
Orderiu, kartu su užsakyme.

Lietuvos ūkininkų 
egoizmas.

Turtingesnieji Lietuvos 
ūkininkai mažiaus už kitus 
visuomenės sluogsnius nu
kentėjo nuo karės, ir šian
die jie pasituri gana gerai. 
Tose vietose, kur triobos ne
buvo sudegintos ir gyvuliai 
atimti, ūkininkai dabar gy
vena net geriaus, negu prieš 
karę. Mat, duona, mėsa ir 
kiti ukia-produktaJ labai pa
brango, o mokesčiai suma
žėjo.

Lietuvos valdžia ima la
bai mažai mokesčiu iš ūki
ninkų. Vienas nesenai pa
grįžęs iš Lietuvos amerikie
tis sakė mums, kad Lietuvos 
ūkininkai ir neskaito savo 
pareiga duoti mokesčių val
džiai. Jie galvoja taip, kad 
“savo valdžia’’ tam ir yra, 
kad nereikalautų mokesčių. 
Mokesčius ūkininkai skaito 
plėšimu, o ne reikalingu 
daiktu valstybės palaikymui.

Taigi, parduodami savo 
produktus brangiomis kai
nomis ir nemokėdami mokes
čių, Lietuvos ūkininkai šian
die pasituri neblogai. Pinigų 
pas juos yra daug; jie skai
to juos ne šimtais ir ne tūk
stančiais, o dešimtimis tūk
stančių ir šimtais tūkstan
čių.

Šita pasiturinčioji klesa 
tečiaus ne tiktai mokesčių 
klausime, o ir kituose daly
kuose pirmiausia žiuri savo 
naudos, o ne šalies gerovės. 
Savo egoizmu ji dažnai sta
to Lietuvą į pragaišties pa
vojų. štai ką mums papa
sakojo kitas, nesenai pagrį
žęs iš Lietuvos Amerikos 
lietuvių darbuotojas:

Kada Lietuva padarė tai
ką su rusais, tai išilgai viso 
rytinio rubežiaus, o ypatin
gai šiaurinėje jo dalyje, ties 
Dauguva, reikėjo laikyti 
daugybė kareivių, kad neda
vus slapta gabenti iš Lietu
vos maistą/ kurį ūkininkai 
parduodavo spekuliantams. 
Šita aplinkybė buvo viena 
svarbiausių j ų priežasčių, 

delko Lietuva nesugebėjo 
umu laiku sukoncentruoti 
pakankamą jiegą prieš len
kų želigowskį.

Panašiai dedasi tur-but ir 
dabar. Lietuvos ūkio pro1- 
dūktai šiandie, matoma, mė
ginama slaptai pardavinėt 
lenkų armijai, užėmusiai 
Vilnių. Ne be reikalo Lietu
vos Socialdemokratų Parti
ja ragina darbininkus “ves
ti kovą su įvairiais speku
liantais ir stambiais ūkinin
kais, jei jie mėgintų gaben
ti javus, arklius ar galvijus 
priešų pusėn.”

Ta klesa, kuri daugiausia 
pasinaudojo iš to, kad Lietu
va susiorganizavo kaipo at
skira valstybė, faktiškai ma
žiausia prisideda prie jos pa
laikymo. Jos atstovai, 
“krikščionys demokratai”, 
šiandie kontroliuoja Lietu
vos valdžią, ir ji, žinoma, da
ro visa ką, kad neužgavus 
turtingųjų ūkininkų ir kad 
privertus darbininkus nešti 
ant savo pečių visą valsty
bės sunkumą.

Apžvalgų
&

GABRYS SUSIDRAUGAVO SU 
KOMUNISTAIS.

rašo:

, atsidūrė 
jau v

Sme-
Kap-

kviesdamas jį veikti iš-

turą praneša iš Vilniaus ši
tokia žinia:

“Vilniuje gautas Ukrainos 
lietinvių komunistų Charko
ve leidžiamas laikraštis ‘Dar
bininkų Balsas’. Nr. 3 išėjo 
rugpjūčio 3 d. Tarp straips
nių tenai nindaine ‘Rusų tai
ka su baltaja Lietuva’ ir ‘Es
tai Gyvi’, panisjia J. Gab
rys.

“Taigi pasirodo, kad Gab
rys dabar dirba pas komu
nistus.- Graži kompanija”.
Kompanija ištiesų keista, bet 

mus nelabai testdbCma tas fak
tas, kad .p. Gabrys 
pas komunistus. Jisai 
senai prie jų gretinosi, 
atsimena, kai]) jisai, dar 
tonos laikais rašė laišką 
suku;
vien prieš Lietuvos valdžią.

O antra vertus, ar daug ski
riasi toks Kapsukas arba Zig
mas Aleksa nuo Gabrio? Juo
du yra tokie ])at avanturistai, 
kaip ir tas klerikalų polilikie- 
rius; ir ambicijos jų dviejų 
yra ne mažesnės už jo.

Gabrys, būdamas užsieniuo
se, apsiskelbė “Augščiausios 
Lietuvos Tarybos” galva ir 
darė pienus su pagelba sveti
mų šalių diplomatų paimti 
Lietuvos valdžią į savo ran
kas. Kapsukas-gi, tai]) pat sė
dėdamas už Lietuvos rubežiaus, 
apsiskelbė “Lietuvos 'Parybų 
Valdžios” prezidentu ir du kar
tu mėg’no su pagelba rusų 
raudonosios armijos paimti 
Lietuvos valdžią į savo ran
kas.

PRIKAIŠIOJA LENKIŠKĄ 
NACHALIŠKUMĄ.

Sio. Bostono “Darbininkas” 
šitai]) rašo apie Lietuvos Mi
siją Amerikoje:

“Alijantai bekariaudami 
prieš vokiečius, skelbė ka
riaują už tautų laisvę. O 
kai padarė imperialistinę 
taiką, tai buvo sakoma, kad 
alijanta.' užsikrėtė vokiečių 
imjierializmu.

“Lietuvos Misija panašiai

liškumu. Lenkai vis skelbė 
brohškumą, taikingumą Lie
tuvai, o vis judošiškai sten
giasi Lietuvą pasigrobti. L. 
Misija užuot varius dalybą, 
kuriam ji atsiųsta, tai yra 
paskolos sukėlimą, bevesda- 
ma liberališką ’ politiką er

zinu Amerikos lietuviu vi
suomenę, drasko ją ir truk
do Lietuvos varomą darbą.” 
lai yra graži polemika. Lie

tuvos valstybės įstaigos veiki
mas lyginama prie nachališkų 
ir judošiškų lenkų pastangų 
pasigrobti Lietuvą!

O kodėl? 'IVmIcI, kad tos į- 
staigos galv’a pareikalavo iš 
klerikalų fondo atskaitos iš au
kų, kurias žmonės sudėjo Lie
tuvos reikalams.

WELLS’O PLEPALAI 
MARKSIZMĄ.

APIE

“Tn'lni- 
garsaus 
Wells’o 
, kuria c

na” išspausdino tris 
anglų rašytojo H. G. 
straipsnius apie Rusi 
jisai nesenai aplankė.

Paskutiniame savo straipsny 
je tasai rašytojas plačiai kal
ba apie “marksizmą”. Jisai 
“kritikuoja” jį, mėgindamas 
prirodyti, kad Markso teorija 
esanti “Inikaprotiška”, “siau
ra”, prieštaraujanti faktams ir

P-as VVells sakosi pats bu
vęs “marksistas”, kuomet tu
rėjęs 11 metų amžiaus, nors 
apie Marksą jam iki toChfctekę 
girdėt. “Marksistu” jį pada
riusios sunkios gyvenimo ap
linkybės: jisai negavęs progos 
mokintis ir turėjęs sunkiai 
dirbti bjauriose dirbtuvėse. 
Bet kada gyvenimo sąlygos pa
sikeitė, tai \Vells paliovė bu
vęs “marksistu’’ ir net ėmė 
nemėgti jų. Markso “Kapita- 

ve!
a ti

tęs ir nenorėjęs skaityti.
Dabar tečiaus p. Wells 

susitiko su “marksistais”, 
vykęs į Rusiją. Mat, jam 
sirodė, kad Rusijos bolševikai 
esą Markso pasekėjai, nes jie 
nuolatos kalba apie Marksą ir 
stengusi išrišti kiekvieną klau
simą su pagelba jo teorijos. 
Wells sako:

“Tur/u prisipažinti, kad 
Rusijoje mano pasyvus ne
pritarimas Marksui persikei
tė į labai aktvvią neapvkan- 
ta”. v
Bicdnas p. Wells. Jeigu ji

sai turėtų bent šiokios-lokios 
nuovokos apie Markso mokslą, 
tai jisai' iš keleto pasikalbėji
mų su bolševikais butų supra
tęs, kad bolševizmas yra ne 
Markso mokslas, o tiktai šlykš
ti jo vulgarizaciją.

To suprasti jisai negalėjo, 
kadangi jisai pats prisipažįsta, 
jogei niekuomet neskaitė 
Markso veikalų. Bet keista, 
kad jisai, pats ,nepažindamas 
marksizmo, drįsta rašyt' apie 
jį visokius niekus, pasiremda
mas tuo, kad hollševikai den
gia savo nesąmonę “marksiz
mo” vardu. Apšviestas žmo
gus turėtų daugiaus vartot sa
vo smegenis, kad patyrus apie 
dalyką, kurį jisai mėgina kri- 
tikuot.

Pasaulio Darbininkių 
Judėjimas
AUSTRALIJA.

Queenslando darbininkai laimėjo 
linkimuose.

W. FRANCIS AHERN 
[Federuotosios Presos korės p.]

Sydney. — Spalių 9 d. įvyku
siuose rinkimuose Queensland 
valstijoje trečiu kartu laimėjo 
darbininkai ir Darbo valdžia ta
po išrinkta išnaujo, kas yra re
kordas Australijos politikoje. 
Tečiaus darbininkų didžiuma 
kiek sumažėjo, daugiausia delei 
to, kad į rinkimus tapo įvelti ti- 
kėjiminiai ginčai ir opozicija 
daug rėmėsi ant to, kad keli Dar
bo ministeriai yra katalikai. Ti- 
kėjiminiai ginčai lošė svarbią 
rolę pastarųjų metų rinkimuose 
Australijoje ir delei to pralaimė
jo ne viena valdžia.

Pažymėtina tai, kad rinkimuo
se labai pralaimėjo Tory (kapi
talistų) partija. Ji neteko 6 
vietas. Ūkininkų partija, kuri 
pirmą sykį pasirodė rinkimuose, 
laimėjo 20 vietų nuo darbiečių 
ir Tory partijos. Prieš rinkimus 
Darbo partija turėjo 46 vietas

NAUJIENOS, Chicago, UI

valstijos seime ir Tory 26. Da- 
bargi seime bus Darbo partijos 
39, Ūkininkų 20 ir Tory (atga- 
leivių) 18.

Nedalyvaus unijų kongrese.

Australijos darbininkų tary
bos nutarė nesiųsti delegatų į 
Internacionalines Unijų Federa
cijos kongresą, kuris įvyks 
lapkr. mėn. Londone. Mat uni
jų Internacionalas nesantis ga
nėtinai radikalis, kad patenki
nus australiečius, kurie labiau 
linksta prie maskviečių.

Arbitracija nustatys 
ministerių algas.

Kadangi arbitracija yra pla
čiai vartojama nustatymui algų 
New South Wales darbininkams, 
tos valstijos Darbo valdžia pa
vedė nuspręsti arbitracijos teis
mui nuspręsti ar ir ministerių 
algą turi būti pakelta nuo $2500 
iki $3,850 į metus. Darbo pre- 
mieras pareiškė, kad jis nema
tąs priežasties kodėl teisėjai ne
gali nustatyti algų politikams, 
kaip kad nustatomos algos pa
prastiems darbininkams.

Presos]

RUMUNIJA.
Valdžia terroru sutriuškino 

streiką.
[Iš Federuotosios

Vienna, spaiių 28
Rumunijos .valdžia 
brutališkus budus 
mui generalinio streiko, kuris 

panaudojo 
užgniauži-

ir

kada valdžia atsisakė duoti pa
tenkinantį atsakymą į Rumu
nijos Sod’alistų partijos 
unijų išleistą ultimatumą.

Buvo reikalaujama naujos 
algų skalės dėl geležinkeliečių 
ir valstybės spaustuvių darbi
ninkų, atšaukimo kareivių iš 
dirbtuv:ų, j)ri])ažinim() laisves 
ir nepriklausomybes nuo vals
tybes unijoms ir panaikinimo 
cenzūros ir karo stovio anek
suotuose d iškrik tuose.

Streikas sustabdė pramonę 
Černovicuose, Bucharcste ir 
nekoriuose mažesniuose mies
tuose. Apgyl no stovis tapo 
paskelbtas^ getožinkeliečiąi li
ko pašaukti į kariuomenę ir 

da svarbesniejj. socialistų ir 
darbininkų viršin'nkai, jų tJr- 
pe atstovai Draga ir Tanase, 
tapo areštuoti ir įvairių unijų 
raštinės liko, uždarytos.

Streikas tapo atšauktas ir 
nickurie geležinkei’ečių jau 
sugrįžę į darbą. Valdžia grasi
na areštuotus darbininku va
dus atiduoti karo teismui ir 
kaltina juos atakoje ant val
stybės saugumo.

INDIJA.
Pranašauja Indijos darbininkų 

sukilimą.
[Iš Federuotosios Presos]

Nevy York. — Cituodamas 
pranašavimą, padarytą pirmo
je x sos Indijos .darbininkų 
konferencijoje apie du mėne
siai atgal. Indijos nacionalistas 
Taraknath Das pai’eišike, kad 
už metų bus daugiau ka6p 
5,000,000 darbininkų, kurie 
naudos tiesioginį veikimą, pa
pildymui konstitucinio judėji
mo už pasiliuosaV’mą nuo Ang-

Priirodymui rūstumo dabar
tinės padėties Indijoje, Das pri
mine apie neseniai įvykusį su
kilimą Indijos kareivių, kurie 
kariauja 
grąsinimą 

Mesopotamijoje ir 
generalinio streiko,

kyli Indiją.
Ne koeperavinio judėjimu 

vadovauja M. K. Ganlhi ir jis 
yra panašus į Sann Kein judė
jimą. Jo obalsis yra “Swaray 
Sava,” kas reiškia — “mes pa

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Pirks siuvamas mašinas

Rusujai.
[Iš Federuotosios Presos]

Chicago. — čia gauta tele
grama, kad International La- 
dies Garmcnt ĄVorkers Union 
pildomoji taryba savo posėdyj 
Baltimore, M^., nutarė prašyti 
visų unijos lokalų prisidėti au
komis prie fondo nupirkimui 
Rusijai siuvamų mašinų, kad

Įuitjs rusai galėtų pasisiūti sau 
drabužių.

Sovietų valdžia prisiuntė rub 
siuvimus atsišaukimą prašyda
ma mašinų, kurių jai laibai 
reikalinga. •

Uni jos pildomoji taryba taip 
jau nutarė įkurti moterų rūbų 
dirbtuvę kooperatyvinias pa
matais. Amalgamated Cloth-

siuvimui vyrų
drabužių.

ka pergalės^ vistiek mirtis, ar ?r nepasisekęs 
amžinos kančios, kokias per- ti -pasisekusiu. 
gyveno musų proseniai, tėvai! 

Liettivos žmonės atsišaukė 
į Amerikos lietuvius darbinin
kus, kad padėtų jiems sunkioj 
valandoj. Amerikos lietuviai 
darbininkai, kurie stoja už .tei
sybę, laisvę ir žmonių teises, 

ing Workers jau turi įkūrę to-Į-s.girdo tą savo brolių balsą ir 
ėmėsi darbo. Dirba smarkiai; 
rengia prakalbas, agituoja, 
renka aukas, .išneša pro testo 
rezoliucijas ir 1.1. Darbuojas 
padėt Lietuvos liaudžiai, nesi
gailėdami didžiausių aukų.' rikiečiais išrad 
Bet pas'rodo, kad pačiuose lie- Ii savo neišrastais išradimais, 
tuviuose esama Lietuvos his- Kam trūksta tikrų išradimų, 
vės 'priešų. Tai]) vadinami kai- tas giriasi bent ne(sanč'ux 
riasparniai, komunistėliai ne’ 
tik kad nepadeda Lietuvos dar 
bžninkains, bet, mu'lkndami 
keliasdešimt dalykuose 
rentuojančių darbininkų, 
žia Lietuvos darbininkų 
gus ir pritaria lenkų 
tams!

i

• Susipratę, apsišvietę

“Laisvė” organizacijų.
[Iš Federuotosios Presos]

Wymore, Neb. — Carl Bar
čus, 20 m. jaunuolis, narys I. 
W. W., tapo nesenai čia areš
tuotas ir la-komas pavieto ka
lėjime Beatriče, Nebr. Jis lau
kė traukinio, kada Wymore 
kbnstabelis padare pas jį kra- 
tą ir rado I. W. W. literatūros.

Draugai bandė su juo pasi
matyti, bet tas jiems nepavy
ko. Jokių, kaltinimų prieš jį 
nepaduota.< Paklausus trisėją 
kiek ilgai jis mano laikyti; Bar
ču tasis atsakė: “Aš manau, <- >
kad, mes galime laikyti I. 
W. tiek ilgai, kiek tik mes 
rime”.

W. 
no

jo reikalaujama užsi- 
Teisjne buvo 

kad jis pereitais 
prievarta dau-

Apkaltino darbininkų 
“vadovą”..

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Robert P. 
Brindell, prezidentas ir “caras” 
Building Trades Cmincil, prieš 
kurį buvo liudijama, kad jis 
čmg d’delius kyšius iš kontrak- 
torių, dabar teismo tapo apkai
tytas už bandymą išgauti ky- V ♦ •si ir 
stalyti $100,000.
tvirtinama, 
melais išgavo 
giau kaip $1,000,000 kyšiais.

Jam gręsia septyni ir pusė 
motų kalėjimo. Manoma, kad 
ir daugiau apkaltinimų bus iš
nešta prieš jį.

Nežiūrint prirodymų, kad 
jis daug žalos darh ninku ju
dėjimui yra pridaręs ir kad jis 
ard'vdavo kiekviena namų bn- 
davotOjų uniją, kuri jam nepa
siduodavo, Amerikos Darbo 
Federacijos bosai vis dar jo 
nepasmerkia, bet veikiausia 
dar rengiasi gelbėti “draugą 
nelaimėje”.

Nauja “Danbury byla”.
[Iš Federuotosios Presos]

Bridgcport Conn. — R. & 
W. Hat Shop, Ine. iš Norwalk 
savo ilgoje kovoje teismuose 
už ne įminę d rbtuvę, patrau
kę teisman United Hatters of 
North America, lokalus 10, 11, 
15 ir ^6 iš Danbury, Nor\valk 
ir New York ir penkis tų uni
jų viršininkus. Ji Kaltina juos 
suokalbyje suardyti jos biznį 
ir reikalauja $400,000 atlygini
mo. Kompanija taipjau nori, 
kad 1919 m. gautas laikinis in- 
junetion, draudžiantis unijoms 
kliudyti tos kompanijos biz
niui butų padarytas nuolatiniu.

ši byla skiriasi nuo pasku
busios “Danlmry skribelninin- 
kų bylos’’ tik tuo, kad teis
man nėra traukiami pavieniai 
uni jos nariai.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

LENKŲ DVARININKŲ
PRIETEMAI.

K:ekvienas dadniiinkas, kurs 
bent kiek supranta savo klcsos 
reikalus ir kovoja prieš ponų 
sauvaulę smerkia lenkų plė
šikus, kurie it alkaini vilkai už

Lietuvos rcsipubliką, įvest toj 
šalyj dvar ninku valdžią, aišku, 
kad ne tik Lietuvos darbinin
kų klasė bus pavergta, ponams 
baudžiavą eis, bet nukentėtų 
darbininkų judėjimas ir kai
mynėse šalyse.

šiandie visa Lietuvos liau
dės stojo kovon prieš lenkų 
plėšikus. Visi, darbininkai ir 
ne darbininkai kovoja už gy
vastį, laisvę, teisybę, lygybę 
ir idealą. Nebijo niiri už gmi-
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tinį kraštą. Jei juodoji spe-^ti taip lengvai negalima, todėl 
negali pasirody- 

Sulig gan 
įstatymais gyvas daiktas ar 
tvėrimas amžinai gyvuoti 
gali, turi mirti, nes jo pajii 
pagibaig’a. Nėra gydytojo 
linčio nuo mirties išgcll 
Bot paskutiniais laikais, ])o 
amerikiečių, daugiausiai svar
biausių išradimų išradėjų bu
vo slavų — rusų, lenkų, o di
džiausias saugyrys, besigirian- 
tis neišrastais niekur išradi
mais, buvo taipjau slavas —- 
serbas Tešla, kuris net su ame-

nęs io- 
šmei 

drau- 
ba.ndi-

da rbi- s u a m e r i k o n ė j ęs 
ninkai turi įsitėmyt tokių gai- Brown-5 
valų darbus. Jie džiaugias ti 
lenkų dvarininkų plėšimais Lie niems paimtų nuo jaunų sper- 
tuvoje! Jie krykštuoja, kad miną, kurią ir aptiekosc buvo 
žmonės guldo galvas, lieja Į galima gauti. Dabar vienok 
kraują kovoj už gyvybę ir'net tai*]) mėgstančių besigirti 
la:svę prieš lenkų banditus! Jie išradėjų kalbos apie panašius 
klykia iš džiaugsmo, kad len-i išradimus pasiliovė. Matvt, vi- i... ,1__ .• i... —_ • i •_ I . v . .kų dvarininkų gaujos degina si amžnos jaunyste 
Lietuvos sodžius, miestus mies išradimai pasirodė 

nekaltus vertes. Gal daba
žmones, gėdina moterių palic- nauji laikai stebuklingiems gy- 
ka vargą, badą, ašaras, krau- dytojanis girti 
ią ir tuksiančius lavonų!..

Lenkų dvarin’nkai skęsta 
Lietuvos žmonių kraujuose!.. 
“Kairiasparniai” juokias — ‘ 
džiaugias iš Lietuvos liaudies 
nelaimės! . “ 
grįžta baudž/ava, kurią ėjo 
musų proseniai, tėvai. Jiems 
linksma, kad Lietuvos <larbi- 
ninkaj, nagaika kertami, dirbs tos. Jokūbo Jučo, 
ponams už dyką... Ne! tai]) 
nebus. Lietuvos darbininkai 
sutr'ns/juodą spėką! Gi “kai
riasparniai” eidami talkon len
kų banditams, būdami jų agen 
tais, tegul atmena, kad Lietu- dienose 
vos l auilis m pasiduos plėši
kams! o laimėjus kovą kartu 
su razbaininkais jiasodins -’r 
juos ant vieno suolo!

— J. V. ž—kas.

lėlius, terorizuoja-

Jovaras atsiuntė mums šito- 
Jiems linksma, kad kį laiškeli, kur paskelbiame:

Gerbiamieji! Naujienų 218 
num. rugsėjo 15 dieną paskelb- 

, tas aukas, kruios buvo surink- 
San Fran- 

cisco, Cal., 20 dolerių (500 rub. 
arba 1000 markių) apturėjau. 
Aukotojams tariu širdimgiau- 
sį ačiū už 
suteik ina

Iš įvairių Sričių
Atjauninimo žmonių būdas.
Paskutiniame susirinkime 

Francuos mediškos akademi
jos Dr. Sergiii’s Voronov, kaip 
galima numanyti' iš pavardės, 
rusas, skailė savo būdą žmo
nėms atjauninti, taigi iš senų 
padaryt vėl jaunus, vadinas, 
kaip ir būdą amžino nesiliau- 
janč’o gyvenimo. Dr. Voro
nov užtikrina, kad jo būdas 
žmonėms atjauninti esąs taip 
lengvas, kad jis stebisi,' kaip, 
apart jo, niekas kitas to budo 
nesigriebė. Dr. Voronov sa
ko, kad jaunystei sugrąžinti 
pakanka vien senam žmogų', 
vietoj seno gumbo, įdėti paim
tą nuo jauno. Mėginimus jis 
darė rodos ne su žmonėmis, 
bet su ožiais ir iš 120 senų 
ožių visus jaunais pądarė. 
Ta?p bent jis patsai apie savo 
išradimą pasakoja. Jis mėgini
mams paėmęs 120 senų ožių ir 
nei su vienu neturėjęs nepasi
sekimo — visi seni žvėrys, ku
riems buvo įdėti jaunų žvėrių 
gumbai, atgavo ne tik jaunų 
žvėrių pajiegą, bruzdėjimą, 'bet 
ir protą. Bet nors taip puikiai 
mėginimai Drui Voronovui se
kės1, jis betgi mėginimų su 
žmonėmis atlikti neišdrįso; gal 

/

ginimus darė vien su ožiais 
gal todėl, kad ant žvėrių m pa
sisekusio atjaunėj nio paslebė- 

los 
su- 
nc- 
gos
ga-

Bet mėginimas atjauninti 
senus, suteikiant jiems jaunus 

'.organus, yra ne naujas. Buvo 
net tam tikra mokslo šaka or- 

• ganote ra pi j a tuo užsiimanti. 
iPora dešantmečų atgal daug 
triukšmo buvo padaręs Pary
žiaus universiteto profesorius 

fiziologois 
soccard. Jis atjaunin- 

mč'gino suteikdamas se-

palaikimo 
nedidelės 
ateis vėl

- šernas.

Jovaras dėkoja už 
pašalpą.

draugiškos pagalbos 
man sunkiose vargo 
Likimo sunkenybes 
iš vargo išsikasęs,nugalėjęs 

rupinsiuose darbo žmonių vi
suomenei atsilyginti darba s.

Jonas Krikščiūnas-Jovaras.

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalas, kaip krtmtnahikaose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir pop terasi

Namų Oftoaai
1)23 3. Kalstei! St

Ant trečių lubų
TeL Drorer 1316

Miesto Ofisai! I 

tll fl. Bearbom D.
1111-13 Unlly BM&

Tel. Centrai 44U

A. Petrati* S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO. |
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Ruropean American Bureau

Sisnčib Pinigas. Pardaoda 
Laivakortes.

NOTARU UiAH
809 Wes| 85th St., Chicagv, III.

Kampas Ralsted St.
Telephone Boulevard 411

r DR. A. MONTVID )
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirvrga*
25 East VVashinftoM St.
MarahalI Field Annes
18th fl. Kaimas 1827

Telephone Central 3862
Valandos i nuo 10 iki 12 ryta,

2121 North Westera Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakarą 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 į
Rezidencijos telef. Albany 871(1

Tolephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ro. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Streikas
MAKSIM GORKY. 
Vertė PETRELIS.

Neapolyj sustreikavo 
rili tarnautojai: visu

gatve- Bivje- ros Kiaju iigiu išsitiesė tuščių karų retežys, o ant Pergalės pleciaus minia motorinin- kų ir konduktorių — visi linksmi, triukšmingi, gaivus lyg gy- vasai sidabras neapolitiečiai. Virš jų galvų, virš sodno užtvarų šoblė, supo minia
mirga ore plonutė, lyg šatlinio srovė; juos ap- neprielaiiki jiems didelė žmonių, kuriems reika- važiuoti įvairiais reika- visus didžiulio miestolais į kampus, ir visi šitie krautuvių tarnautojai, amatninkai, smulkieji vertelgos, siuvėjos piktai ir balsiai smerkia sustręįkavu-

«*cat>4 4ffm

bttcb

DUODAME 25% 
Tikrų 

DEIMANTŲ 
Didžiausias negirdėtas bargenas

___ nucu
Miesto Kalba

Stebuklingas deimantų 
išpardavimas

sius. Skamba pikti žodžiai, smeigiančios pašaipos, nepaliaujamai mirga rankos, kuriomis neapoliečiai kalba taipjau reikšmingai ir iškalbinga*, kaip ir nesuvaldomu liežuviu.Nuo juros pučia lengvas vė- jalis iš milžiniškos miesto s<xl- i no painios tyliai linguoja tam-i siai-žaliomis šakų vedyklomis, o jų liemenys yra keistai pa-1 našus nerangiom milžiniškų šlapių kojom ir išrodo esant! iškaltoms iš akmens. Vaikai— I jausmingi Neapolio gatvių vaikai — šokinėja tartum žvirb-1 liai, užpildydami orų skardžiuj riksmu ir juoku.Miestas, panašus senai graviūrai, gausiai apipiltas karšta saule, ir visur gieda kaip va r-J gonai; mėlynos įlankos bangos daužos į krantų akmenį, pritardamos rustavimui ir riks-' inui skambančiais smūgiais-—1 tartum gaudžia.Strcikieriai paniurusiai spaudžias prie kits kito, veik neat-1 siliepdami j intuŽusios minios I šauksmus, palipę ant sodno i tvoros neramiai žvelgdami gat-!I ves virš žmonių galvų ir prime na vilkų būrį, .apsuptų šunimis. Visiem aišku, kati šitie žmonės, vienaip aprėdyti, tvirtai surišti viens su kitu nepalenkiamu nusitarimu, nenusi- I lei^ — ir tai dar daugiau k ir- I šina minių. Bet josios tarpe yra ir filosofų: ramiai sau sa- I kydami, jie atkalbinėja perdaug įsikarščiavusius streiko I priešus:

Eit™ Stebėtina Proga Eirtra
Mes turime pasiliuosuoti nuo musų Visuotinos 

Storage sankrovos penkiasdešimts puikiausių Victrolų
•

kokius tik gali pinigas pirkti, paliktus ant musų rankų, 
didžiulių muzikalių instrumentų pardayėjų, kurie turė
jo sudėję musų sankrovon ir kurie dabar bankrutiją. 
Šios Victrolos visiškai naujos ir kainuoja iki $300.00. 
Dauguma iš jų yra išdirbta dešimties metų dirbtuves' 
gvarancijos. Kad, greitai išpardavus juos, mes nutarė
me daugumą jų parduoti tik po $35.00 su 12 dainų, 200 
adatų ir deimanto adatą. Kam-gi pirkti iš antrų rankų 
mašiną, kuomet gali pirkti visai naują gvarantuotą Vic- 
trolą tik už $35.00, su rekordais ir adatomis iš musų 
sankrovos.

Taipgi mes turime keletą augštos rūšies vėliausių 
seklyčios setų paliktus ant musų rankų per nusibankru- 
tijusius pardavėjus, kuriuos parduosime už pirmą pa
siūlymą. Šita yra tikrai stebėtina proga, jei tamista 
lauki jos ir tikro nupiginimo. Apsimokės tamistai atei
ti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatome j visas dalis 
miesto ir apielinkes. Taipgi išsiunčiame C. O. D. Lais
vės Paskolos Bondsai priimami.

41,000
750 
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M 44 44
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>750.00
642.50 
374.00
242.50
225.00
147.50
150.00
112.50
75.00
87.50
37.50
14.2*

kę veiksi, ant maka-

Visiems pasiekiamas deimantas už 
kainas, kurių pirmiau nebuvo.

Nepirk deimantų, koliai nepamatysi 
kokius mes siūlome.

Geležin apsodyti pinigai atgal ir 
išmainome gvarancijas certifika- 

tus su kiekvienu pardavimu.

Naujos rųšies rankoms išpuoštas. 
ORENČIO ŽIEDAS 

Lainjingo apsivedimo žiedas 
Geriausias, kokj gali padaryti 
Musų žemiausi kaina, kaip galima

Išsirink balto, žalio, 
geltono arba čysta Tif- 
fony rųšies, Jcffrey’s ąjj 
rankų darbo be siulį 
žiedą, kuris yra ant iš- ■
mėginimo per 38 metus. 
U žtikrintos reguliarės 
$10 vertės.
Jei turėtum ir pinigų kalvę, nega

lėtum geresnio žiedo pirkti.
Pardavojama su garbe nuo 1832.

f

jeigu neištenki nė ronų vaikams?Būreliais, po du stovi mandagiai parėdyti miesto policijos agnetai, dabodami, kad minia neapsunkintų vežimų judėjimų. Jie stropiai, bešaliai1, vienodu ramumu žiuri į peikiamuosius ir peikiančius ir geraširdžiai pajuokia tuos ir kitus, kuomet rankų mosavmas ir šauksmai įgyja perdaug karštų pobūdį. Priepuoliui rinitų susirėmimų, siauroj gatvėj, išilgai namų sienų, stovi Šiaulių būrys, trum pomis šaudyklėmis rankose. Tai gana rustus žmonių būrys, trikampėmis skrybėlėmis, trumpais ploščias, raudonomis, kaip dvi kraujo srovi, keleli i ų siūlėmis.Kabojimas, pajuoka, išmetinėjimai ir kabi liejiniai—viskas staiga nutyla, virš minios pralekia kokis tai naujas, tartum suraminąs pūstelėjimas— streikininkai stovi labai paniurę ir, tuo pačiu laiku, susispaudžia angšČiau, o minioj pasigirsta šauksmas:—Kareiviai!Girdis pašiepiąs džiaugsmingas švilpimas, nukreiptas į streikininkus, pasigirsta sveikinimo riksmas, o kokis tai sto-

ir po tris,
Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vakaro. Nedėl- 

dieniais ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

National Storage Company
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės 

Chicago, III.

ras žmogus, lengva pilka pora ir panama ant galvos, pradeda šokinėt, tripdamas kojomis į gatvės akmenis. Konduktoriaistumia per minia, eina karų linkui, kaikuric sulipa ant platformų — jie da labiau paniuro ir atsakydami į minios šauksmus rūsčiai atkerta, priversdami jų duoti jiems kelių. Pasidaro tyku. Perskrodę žmonių minių, jie sudraskė, išsiskir stė jų į gabalėlius, į atskirus būrelius, ir tartum užkrėtė kokiu tai nauju upu, mažiau triukšmingu, labiau žmonišku.Lengvų šokinėjančiu žingsniu nuo krantines gatvės San-

ki kareivėliai, riškiai barškindami ir mechanišku vienodumu mojuodami kairėmis ran- kois. Juos veda gražus augš- | tas karininkas, sutra ink ta is/an- ! takiais ir paniekinančiai su- i čiauptomis lupomis; greta jo pašokdamas bėga nutukęs žmogus, su cilinderiu ir nepailsda-nias orų nesuskaitomais mosi- kavimais.Minia nuplūdo nuo karų —

EMYKI l

pylė išilgai ja, sustodami: prie platformų, o ant platformų sto vi streikininkai.Žmogus su cilinderiu ir da kokie tai stangus apsupusi jį žmonės desperatiškai mojuodami rankomis, rėkia:—Paskutinį voltą! Girdite?Karininkas usus, palenkęs
sykį. Uitimaatkakliai sukacilind'erį, pribu

Kaip Apsaugoti Savo Ateiti
Žmogus gyvendamas durnuose ir troškiame miesto ore, kenkia savo svei

katai ir yra visados po kito priežiūra. Turėdamas bosų ant savęs, kiekvienų 
valandų gali nustoti uždarbio ir greit pamatyti vargų.

Idant turėti pilnai sveikų ir neprigulmingų gyvenimų, tai reikia eiti gy
venti ant FARMOS. Ant farmos, žmogaus rytojus yra visiškai apsaugotas ir 
nereikia bijotis bedarbės, nes farmeris nenustos darbo nei kostumerių.

¥

Ateikite pas mus pasiskirti farmų. Mes turime, Illinojaus, Wisconsino ir 
Michigan Valstijose arti Chicagos, nuo 20 akrų iki didžiausių farmų. Turime 
daugybę namų dėl mainymo ant farmų ir farmų ant namų.

Suraskite šiame laikraštyj musų pagarsintas f-armas.

A. PETRATIS S. L FABIONAS
A. PETRATIS & CO.

809 West 35th Street, (prie Halsted) Chicago, Illinois.
Valandos: kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. 

Nedėliomis 9 ryto iki 3 po pietų.

ga žmogus ir kų-tai užkimusiu balsu rėkia. Karininkas kreivai pažiūrėjęs jin, išsitiesė, išpūtė krutinę ir — pasigirdo aiškus paliepimo žodžiai.Tada kareiviai pradėjo šokti ant pastolių karų, ant kiekvieno po du, ir tuo pačiu laiku iš ten pasibėrė inotornininkai su konduktoriais.Miniai pasirodė tatai juokinga — išsiveržė staugimas, švilpimas, juokas, bet staiga—užgeso, ir žmonės tyliai, intemp- tais, pablankusiais veidais nu- Į stebusiai išvertė akis, pradė jo sunkiai trauktis nuo karų visa krūva slrnkdanii prie pirmojo.Ir pasirodė, kad poroj žingsnių nuo jo tekinių, skersai bė- 1 gių guli, nusiėmęs kepurę nuo žilos galvos, motorninkas, kareivio veidu; jis guli krutinę viršun ir jo ūsai rūsčiai kįšo į dangų. Greta jd parpuolė ant žemės dar mažas, vikrus kaip beždžionė veikčzas, paskui jo, neskubėdami nusileih džia ant žemės dar ir dar žmonės.• Minia dulsiai gaudžia, pasi-
< \

V

girsta balsaikiantys Madonnų, kaikuric pik- ■ tai koliojasi, klykia ir ainiai- J nuoja moterys *iir tartum gu- į ■ minės pilkos visur nustebti-į J šieji vaizdu vaikai.Žmogus su cilinderiu rėkia, ■ kriokia kų tai verksmingu bal- ■ su, karininkas žiuri jin ir trau- ■ti motorininkas kareivis, bet jam nėra duota įsakymo imtis su streikininkais. Tuomet ci- linderis, apsuptas kokiais tai pataikaujančiais jam žmonomis, puola šaulių link — štai jie sujudo, prieina, pasdenkia ant gulinčių skersai bėgių, nori pakelti juos.Prasidėjo imtinės, suirute, bet — staigu visa pilkoji sudulkėjusi vėpsotojų minia palinko, suklykė, sustaugė, paplūdo ant bėgių — žmogus su panama, nuplėšė nuo galvos , savo skybėlę, išmėtė jų oran i ir pirma atsigulė Šalia streiki- | ninko, plaukštelėjęs jį petin ir i šaukdamas jo vęidan drąsinančiu balsy.O paskui jį ant bėgių ėmė pulti — lyg kas jiems kojas pa kirto — kokie tai linksmus, triukšmingi žmones, žmones, kurių nebuvo čia prieš porų minučių iki tos valandėlės. Jie puolė ant žemes, juokaudami, rodė kits kitam iškraipytus veidus viskų tai šukavo karininkai), kuris mosikuodamas priš tinaitemis, žmogų sumosi purtydamas gražių galvų.O ant bėgių vis barėsi žmonės, moterys bloškė savo dė-
kų-tai kalbėjo į 

cilinderiu, šypsoda-

kaudami gule vaikėzai s irsi vi- niodami į barankų, lyg sušalę šunyčiai, vartydamiesi nuo šono ant šono, teršdamiesi dulkėse, kokie tai madingai pasirodžiusi žmonės.Penki kareiviai žiurėjo žemyn nuo pastolio pirmojo vagono į krūvų žmonių po tekiniais — ir netrivojo juokais, sviruodami, prisilaikydami tu
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ŠEIMYNŲ APTIEKA Į
įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau- i 
si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visokį RE- £ 
CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san- | 
delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, j 
kostumierių ir vietos žmonių.

Vėl Žingsnis Pirmyn
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,

SALUTARAS DRUG & CHEM. CO.
Phone: Canal 6417

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

Drover 6369.

rėklių, užversdami galvas au- gštyn ir raitydamies; dabar jie nebebuvo panašus blokinėmis dirbtuvių lėlėmis.Puse valandos vėliau, visu Neapoliu cypdami ir girgžjė- g?ai klausinėdami:— Billcti?!Žmonės tiesa jiems raudonos ir žalios popieraites, mirksi, šypsos ir geraširdžiai urzga, darni bėgiojo gatvekariai, o ant pastoly stovėjo linksmai šyp-Į sodami, pergalėtojai ir karuo-1 se vaikštinėjo irgi jie manda-

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 I?r ver 9G93 

Valandos: 10—11 iy j; 2—3 po piet 
7—8 va k. Nedalioms Uh—12 dieną

NEGERKIT 
MUNŠAINO — 

/TAI NUODAI



Tauta ir Naudingumas
Neivienas iš musų nėra naudingas, — Tautai, nfei 
patsai sau netaupindamas pinigų.

Kad ir daug pelnydamas.
Kuris ir mažai pelnydamas taupina

Daro Naudą Tautai 
ir Pats Sau

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

Militarizmo pavojus. .

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.

fciTIZENS STATE BANkl
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ 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.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank 
imu«iiibim OF CHICAGO ■■BSflHmUMM

Mihvankee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FED’RAL RESERVE SYSTEM 

ŠF PELNO ANT PADĖTŲ. PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedellais ir subatomis iki 8 vai. vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr 
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

ROSA LANDON HANNA 
[SpecialS Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

Washington. — Republikonas 
kongresmanas iš Califomijos, 
Julius Kahn, kuris kaipo pirmi
ninkas atstovų buto militarinių 
reikalų komiteto, įnešė ir ginė 
1917 m. drafto aktą, paskelbė, 
kad jis užbaigė naują bilių apie 
priverstjną kareiviavimą ir au
tomatinius konskripcijos įstaty
mus, kurie įeitų galen kartu su 
paskelbimu karo.

Du svarbius dalykus reko
menduoja bilius, kuris sekamą 
savaitę bus svarstomas karinių 
reikalų komiteto ir kurį bus 
bandoma pravesti sekamame 
kongrese:

1. Priverstinas kareiviavimas 
dėl visų sveikų Amerikos jaunų 
vyrų, po pasiekimui 19 m. am
žiaus.

2. Automatiška parinktinė 
konskripcija visų Amerikos vy
rų tarp 19 ir 45 metų amžiaus.

Dabar, kada “karas užbaigi
mu? karų” tapo laimėtas ir mes 
esame taikoje, pirmininkas at
stovų buto karinių reikalų ko
miteto pasiūlo: “Jei Jungt. Val
stijos gali kasmet išlavinti po 
500,000 jaunuolių šalis bus ne- 
apskaitomame patogume karinio 
prisirengimo dalyke...” Jo ant
ru pasiulymu yra duoti pataisą 
prie armijos reorganizacijos ak
to “taip kad tuojaus po kongre
so paskelbimui karo visi ameri
kiečiai vyrai papultų po parink- 
tinc konskripcija”.

Reikia priminti, kad kongres- 
manas Mondell, republikonų va
dovas, protestavo pastarąjame 
kongreso posėdyje, kad Kahn 
pasiūlytoji priverstinio karinio 
lavinimos sistema atsieis šaliai 
apfe vieną bilioną dolerių į me
tus. Kongresmanas Kahn tvir
tina, kad tas atsieis į metus tik 
$160,000,000.

Panašus bilius, įneštas kari
nių reikalų komiteto ir parem
tas karo sekretoriaus Baker, ta
po atmestas demokratų ir repu
blikonų pereitą kongreso susi
rinkimą. Yra abejotina, ar atei
nantis kongresas prisiims tokį 
išlaidų dalyką, ypač delei dide
lio deficito ir laukiamų penkių 
bilionų metinių išlaidų dar per 
kelis metus.

Jei kongrese pasirodys didelis 
rėmimas biliaus, tai tas paro
dys, kad sekamoji administraci
ja nori, jog visi suaugę žmonės 
galėtų būti automatiškai kons- 
kriptuoti armijon, kad ateis va
landa užpulti ir užkariauti Mek
siką.

Subata, Lapkritis 27 d., 1920

Patogios valandos
Subatoj 9 vai. ryto iki 8 vai.

Tas doleris arba du, kuriuos lengvai rRALEIDI kas savai
tę, bus užmokesčiu į musų KALĖDINĮ KLIUBĄ. Įstok o turėsi 

Vak. nuo $50 iki $100 iki kitų Kalėdų — panašiai, kad atrastum pa-
Utarninke 9 vai. ryto iki 4 vai. vak.
Utarninko vakarais 6 iki 8 vai.
Kitoms dienoms 9 v. r. iki 4 vai vak.

HEROLD J. BESKIN
Mgr. Pinigų Siuntimo Skyriaus.

mestus.
Tamista gali pradėti by su kokia suma nuo VIENO CENTO 

ir augščiau.
PADAUGINANTIS KLIUBO PLENAS
Sekanti “lentelė” paaiškina, kiek pasidėdamas, kiek susi

taupiusi.
Pasidėk 1, 2, 5 arba 10 centų pirmą savaitę. PADAUGINK 

savo taupymą 1, 2, 5 arba 10c kas savaitę. 50 savaičių begyj: 
1c Kliubas išmokės $12.*5 5c Kliubas išmokės $63.75
2c Kliubas išmokės $25.50 10c Kliubas išmokės $127.50

LYGI SUMA KLIUBO PLENO
Pasidėk TOKIĄ PAT SUMĄ kas savaitę. 50 savaičių begyj: 

25c Kliubas išmokės $12.50 $2.00 Kliubas išmokės $100.00
50c Kliubas išmokės $25.00 $5.00 Kliubas išmokės $250.00
$1.00 Kliubas išmokės $50.00 $10.00 Kliubas išmokės $500.00

$20.00 Kliubas išmokės $1,000.00.
Jei norite savo KŪDIKIUS išmokinti savo užsitikėjimo, pri

rašyk prie kliubo; tuoini taps TAUPINTOJAIS — ne IŠLEIDĖ
JAIS.

Šisai pienas suteikia METODĄ systematišką bankon dėji
mą — geriausias būdas, vaikinas ar 'mergina, vyras ar moteris 
gali išmokti.

Įstok ŠIANDIEN — Įstok

West Side ™Sgs Bank 
cH\e B anie o f “Salet y and friendly Serrice 

Rooscvclt Road at Halsted ’SlrccD Chicaęjo
- - __ ' ~ 1 _ .. -- ---- , ■ .. t -.....

Mare u s A. Aurelius 
Emil G. Seip 
VValter E. Schmidt 
Herrnan Teainga 
Domenico Basso 
William H. Webor

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Lietuvos grobikų 
sėbrai.

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 

keliauti per Liepoja

( LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentu ant Skandinavijos Linijos 

ar kreipkitės prie jos Centraliniu Ofisu
SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE

148 Washington St., Boston
117 N. Dearbom St., Chicago, III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minu.

PAUL BALTUTIS & CO.
Po 7 metų gero ir naudingo patyrimo vienos iš didžiausių valstijos 

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

Real Estate — Insurance — Loans — Foreign Exchange & Steam 
Ship Tickets.

901 W. 88rd St.

Iš Kauno mums rašo:
Tuo tarpu pas mus dar kni- 

zio pastaruose įvykiuose nėra. 
Dabar lik paaiškėjo kaip pla
ningai francuzai drauge su 
lenkais — bent su jų žinia — 
apsupę Lietuvą. Jums jam ži
noma, kad francuzai visur ir 
v same kame palaikė lenkus, 
—jų misijos vaidino rolę len
kų agentų Lietuvoj ir 1.1. Ir 
dabar Klaipėdos francuzai daro 
įvairių kliūčių Lietuviams jų 
gynimosi reikale. Apie tai, 
kad Klaipėdos francuzai suda
rę pas save lizdą lenkų pabė
gėliams iš Lietuvos, irgi nėra 
nė jokių abejojnių. Visi lenkų 
karin.nkai ir kareiviai belais
viai Lietuvoj slepiasi pas fran- 
cuzus Klaipėdoje.

Apie tuos dalykus prie pro
gos parašysiu plačiau.—Kun.

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

Dr. C.Z. Veželis
Lietvvfa Dentlrtu

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvia

Telefonas: Drovar 7042
—-  ....................... 4

MUSŲ VARDAS. ... |
Šeimynos vardas, kuris 

per ilgus metus buvo pasižy
mėjęs gerais darbais, yra 
garbingas nešioti jaunajai 
gentkartei. Vardas gyduo
lių, kurios per ilgus metus 
davė gerus gydyme rezulta
tus, taipgi yra garbingas. 
Vardas “Trinerio Kartusis 
Vynas” yra tariamas su 
džiaugsmu tūkstančių ir 
tūkstančių žmonių per 30 
metų. Kiekvienas, kuris ser
ga pilvo ligomis, kaip tai 
nerviškumu arba turi pras-, 
t$ apetitų ar galvos skaudė
jimų, žino kad Trinerio Kar
tusis Vynas tikrai tų praša
lins. Kaip jis pagelbsti? Jis 
išvalo žarnas, pataiso apeti
tą, sustiprina kūnų ir pra
blaivina mintį. Jus galit 
gauti šių gyduolę pas kiek
vienų aptiekorių ar šiaip 
vaistų pardavėjų, tik neimk 
kitokių. Atmink vardų “Tri
nerio Kartusis Vynas”, taip 
gi atmink vardus ir kitų 
musų gyduolių, kaip tai Tri
nerio Angelica Kartusis To
nika^, Trinerio Linimentas 
(nuo reumatizmo, neuralgi
jos ir diegliu), Trinerio Se- 
latiyas nuoJkosulio ir tt. Vi

sų šių gyduolių veikmė gva- 
rantuota. — Joseph Triner 
Company, 1333-45 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

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

K. S. SASS
J728 West 18th St.

NUO ŠALČIO:
K«nmlio, kataro, bronkito ir ki

tą nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

A N O L A
Visose vaistinėse 78c. I 

V. J

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

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

1821 S. Halsted SU 
Kampas 18 ir Halsted St

Serganti vy
rai ir moterįs, 
kodėl kenčia
te ? Kam tai 
eikvot laiką ir 
pinigus be jo
kios naudos?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
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 

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

Chicago, 111.
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedeliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirfi 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvų. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs 
Skaudamos Ak|s 
Raudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausis 
Tekančios Ausįs 
Ūžiančios Ausįs 
Užkimštos Ausįs
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State SU Chicago, III. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12.

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, Iny |
rekordų visose kalbose; armonikų ir II I -^1
kitokių muzikaliu instrumentų; brit\ų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų—

Čiu sutaisoma viskas, Kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

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

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis 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- 
erydo.

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 Wcst 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dianą.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M, ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampan Monroe St. 
Crilly Bullding—ruimus 506. Imkite elevatorių 

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

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

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.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Lietuvių ex-kareivių 
registracija.

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

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
Ū’ashingtone. Reikia, kad suvažiuotų 
bent tūkstantis savanorių. Patogiau
sia suvažiuoti tiems, kur gyvena ar
čiau prie Washingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto 
visi ex-kareiviai, kurie apsiimate sa-
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
sbingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite
suvažiavime. Suvažiavime busime vi
si kareivių uniformose. Kai užsira-
šys arti tūkstančio liuosnorių suva- 
žiaviman, tuojau paskirsime suvažia
vimo dieną ir pranešime per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj maršuosime j Baltuosius Rumus, 
kur turės išeit mus saliutuot ir mes 
tuomet reikalausime pripažinimo Lie
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės 
>tokią audienciją gauti; tuo mes pada
rysime istorišką žygį ir patarnavimą 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- 
reiviai, registruokitės urnai. Regis
tracijai vartokite žemiau paduotą 
blankutę, ir adresuokite:

Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society, 

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

BLANKA REGISTRACIJAI.
Pavardė ...................................................
Vardas..............’......................................
Adresas .../..............................................

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

NEGERKITE
“MUNŠAINO”



Subata, Lapkritis 27 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, HL
True translation filed»with the post- pareškimas yra paremtas asme- stelių, kurie niekad to nežinojo žmogystos išlenda iš už medžių, 
a’»aXii^CbyCtS»’a«t’of,O«.2e. 1»1? niniu t>’rinSjimu ir daugybe pirmiau”, sako Morel. “Supran- 

liudijimų po priesaika. Morelio tania, tai yra faktorius, kuris
Francijos okupacija 

Vokietijoje.
[Iš Federuotosios Fredos]

Londonas. — Francijos mili
tarizmas pavertė į pragarą žemes 
į vakarus nuo Reino. Afrikos 
negrai, kareiviai, Francijos nau
doj ami kaipo okupacinė jiega, 
papildė nesuskaitomą daugybę 
piktadarybių ant moterų ir mer
gaičių. Franeuzų okupacijos 
apygardoj visur joms yra pavo
jus; jos nedrįsta išeiti vienos 
saulei nusileidus į miestelį ar 
kaimą.

Visą dydį tų piktadarybių, 
aiškiai parodo E. D. Morel, re
daktorius Foreign Affairs. Jo

raporte smulkmeniškai aprašo
ma 80 iškonoveikimų moterų.

Tečiaus jo kaltinimas Franci
jos militarizmo nėra paremtas 
vien ant niekurių aktų piktada
rybių, bet ant neišvengiamų pa
sekmių ant vietos, kokios turi 
gimti pastačius ten apie 35,000 
negrų kareivių, ir ant politinių 
pasekmių, kokios kada-nors turi 
susidaryti delei to Europoje ir 
Afrikoje.

Visa Vokietijos teritorija į 
vakarus nuo Reino, sulig Ver- 
saillės sutartimi, bus okupuota 
talkininkų spėkų per 15 metų, 
“kaipo gvarantija” sutarties iš-
pildymo.

“Paleistuvystės namai tapo 
įkurti daugelyje Vokietijos mie-

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ

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 DEVELOPMENT
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.

visuomet seka nuolatinį apsisto
jimų okupacijos armijos. Prie 
franeuzų okupacijos paleistuvy
stės namai prilyksta militarei 
institucijai.

“Tokie parankumai tapo pa
rūpinti Afrikos kareiviams 
Kruznache, Dietze, Mainze, Kos- 
theinie, Bingene, Hochst ant 
Maino ir Langenschweilbache. 
Pastarajam miestui sutaupinta 
išlaidos, kadangi kontraktorius 
prisiėmė darbą vedimo tos kari
nės įstaigos.

“Daugumoj atsitikimų mies
tas turi užmokėti užlaikymą pa
leistuvystės namų. Nekuriuose 
atsitikimuose parenkami namai, 
iš kurių gyventojai būna išme
tami. Tai atsitiko tarp kitų 
miestų, Ludvvigshafene, Landau 
ir Saarbruckere. Landau mu
nicipalitetas taipjau turi užmo
kėti už sąvaitinį egzaviiiavinių 
prostitučių.

“Malkos surinktos Saarbru- 
cken mestelio valdžios pereitą 
vasarą, kad pasigelbėjus laike 
anglių trukumo, tapo rekvizuo
tos apšildymui ištvirkimo namų.

“Reguliacijos Munchen-Glad- 
bacho ištvirkimo namų, išleistos 
Francijos armijos paliepimu, ta
po nesenai paskelbtos Le Popu- 
lairc, Paryžiuje. Jos praside
da paaiškinimu, kad “delei tru
kumo municipalių fondų, ne dau
giau kaip dvi moterys paskiria
mos tam darbui” ir kad jos 
skundžiasi ant persidirbimo. Tad 
brigados generolas, kuris pasi
rašo po paliepimu, norėdamas iš
vengti betvarkių scenų, kurios 
jau įvykę, nustato laiko lentelę.

“Darbo valandos paleistuvna- 
myj: visos paprastos dienos; ne
daliomis namas uždarytas. Mak
simam rubežius: kiekviena mo
teris priima į dieną dešimtį vy
rų. Lankymosi valandos nuo 5 
v. ryte iki 9 v. vak. Mokestis: 
už bertainio valandos apsilanky
mą įskaitant įėjimą ir išėji
ma), 5 markės.

“Sulig tuo įsakymu, kiekvie
nam batalionui paskiriama tani 
tikra savaites diena ir gauna 
20 tikėtų tai dienai. Kareiviai 
norintis aplankyt paleistuvna- 
mj turi prašyti pirmenybės ti- 
kietų.

“Viena iš liūdniausių ir la
biausiai demoralizuojančių ypa- 
tybų viso to, kaip pasakė man 
narys Reino Moterų Lygos, yra 
atsiliepimas į jaunus vaikus, ma
tant ilgas eiles afrikiečių karei
vių laukiant prie paleistuvnamio 
savo eilės”.

gyveninio 
atskirtus 

galima

vyrų

savonuo 
pastoviai 
Europos

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

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

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

Morel nurodo, kad oficialiniai 
užginei j imai tų nedorumų netu
ri vertės.

“Iš mus reikala/ųama tikėt,” 
sako jis, “kad dešetkus tukstan- 
č ų Afrikos kareivių, 
pačiame 
jime, 
moterų,
pastatyti 
gyventojų be apgailėtinų socia
lių pasekmių.
“Miesteliai ir kaimai, ir į juos 

vedantįs keliai nėra saugus. Po 
viena, dviese, kartais būriais, di
deli tvirti vyrai iš šiltesnio kli
mato, apsiginklavę peiliais ar 
revolverius, gyvenantis negam
tiniu susilaikymo gyvenimu, gei
dulio kaitinaYni, siaučia po lau
kus.

“Vargas mergaitei, grįštan- 
čiai į savo namus, ar einančiai 
į miestelį su produktais, ar dir
bančiai vienai laukuose. Tamsios

Avlesą ir pajitjrn suvedame i senus ir Naujus nimuo, taipgi 
dirbtuves. Cash m h* ant išmokėjimo.

Pirm etini Lkraviu Elektos Korporacija AmeriMt

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n e.
A. BARTKUS. l‘re*.

W. 47th St TvL Boulevard 1892. CNeago, IIL

$

T. Pullmari 5482

AKUŠEBKA 
A.SHUSHO

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

Chicago, III.
• BUSTAI HorUKMUHMKlMINBI

Tel. Monroe 2804

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

“MUNŠAINO”
NEGERKITE

pakįla iš vasarojaus, kur jos bu- 
VO' pasislėpę. Tada — paniškas i 
bėgimas, kuris tankiai neišgelbs-l 
ti..”

Štai yra vienas iš 80 atsitiki
mų (šis praneštas iš Frankfurto, 
su gydytojo paliudijimu):

“Balandyj, 1920, juodas Fran
cijos kareivis įsiveržė į moters 
namą, užpuolė ją didžiausu nuo
žmumu, kuo ne pasmaugė ją, 
parmetė savo auką' ant aslos, 
įmesdamas peilį į medį, kad ga
lėtų jį ranka pasiekti kada jis 
ją žagino”.

Kada ji liko paliuosuota, mo
teris klupdama išėjo iš namų ir 
matydama būrelį baltųjų Fran
cijos kareivių, papasakojo kas 
atsitiko. Jai pasakyta, kad jos 
užpuolikas nebuvo namie per 
dvejus metus ir kad tokie daly
kai turi atsitikti. Vienas karei
vių, rodydamas į jos šviesius 
plaukus, pastebėjo, kad .juodieji 
kareiviai ypač yra palinkę prie 
geltonplaukių.

Tai yra paprastas atstikimas; 
tarp tų 80 atsitikimų buvo su
mušimų, sužeidimų, užkirtimų 
veneriŠkomis ligomis. Daug jau
nų mergaičių\ųrapuole Saar dis- 
trikte. Nekuriu jų lavonai 
tapo rasti kareivių barakų %apie- 
lienkėse .

73 m. amžiaus moteris buvo 
užpulta negro kareivio ant kelio 
į Laumcrsheim; mergaitė už
pulta tris sykius miestelyje Pa- 
litanate; nepadorus užpuolimai 
ant jaunų vaikų Kaiserlautene; 
30 Afrikos kareivių apgulimas 
karčiamos, kurioje pasislėpė 
mergaitė.

Buvo ir baisus atsitikimas, 
praneštas iš Ludwigshafen, kur 
jauna moteris, ėjusi su vaikinu 
buvo užpulta kuopos juodųjų 
kareivių, vyriškį apsvaig nta ir 
sunkiai sužeista kirčiu; mergaitė 
lapo nuvilkta už gerklės į lau- 
ką ir įžagi n ta visos kuopos.

“Tie dalykai dėjosi per dau
giau kaip metus laiko”, sako Mo
rel. “Jie buvo paslėpti cenzū
ros. Vietos presai paliepta tylė
ti,. Vokietijos valdžia protesta
vo nuo pat mūšių paliaubos, bet 
veltui.

“Jokio pateisinimo negalima
' 't

rasti Francijos , pasiuntimui tų 
negrų spėkų į Vokietiją. Ta? 
yra padaryta tyčiomis, su apro- 
kavimu ir savo tikslais, Vokie
tija yra bejiegė. Ji yra veik 
pilnai nusiginklavusi. Niekas ir 
neužsimena, kad ji į apskaitomą 
laiką galėtų surinkti ir apgink
luoti armiją, kuri galėtų stoti 
karan nors su viena Francija.

“Be to, jos viduriniai keblu-
mai yra gerai žinomi. Francu- 
zai, iš kitos pusės, vis dar tebė
ra apsiginklavę nuo galvos iki 
kojų. Jie, aš manau, vis dar 
turi apie 600,000 kareivių po 
ginklu. Jie paskolino šimtus 
oficierių Lenkijai. Jie nesenai 
pradėjo imperialistinį karą Sy- 
rijoje, kur jie naudoja daugybę 
Afrikos kareivių.

“Francijos dabartine politika 
yra karinis susivienijimus su 
Anglija, Amerika ir Belgija, 
prieš rytojaus Vokietiją, kurią 
Francijos militarizmas stumia 
prie baisios pagiežos. Amerika 
nedarys panašių susivienijimų. 
Jei Belgija pasirinks pulti į sa
vo sunaikinimą, tai jos dalykas. 
Bet prieš mus stovi klausimas:

“Ar musų vaikai turi būti nu
lemti prievartiniai ir beprasmei 
mirčiai jaunystėje vien todėl, 
kad Francijos militarizmas sėja 
sėklą baisiausios neapykantos 
Europoje? Ar mes turėsime 
pjauti tuos vaisius? Ar mes tu
rėsime vėl kentėti už tai, kad 
Vokietijos vaikams šiandie sa
koma :

“Jie išgavo musų pasidavimą 
melagingais tvirtinimais. Jie 
prižadėjo mums garbingą taiką. 
Mes sudėjome musų ginklus. 
Kada mes buvome bejiegiai, jie 
priverto mus pasirašyti sutartį, 
kuri pasmerkė mus merdėjimui 
tarp gyvasties ir/nirties. Jie 
marino mus badu per ištisus 
mėnesių mėnesius. Jie išplėšė 
musų teritoriją. Jie užgriebė 
musų kolonijas. Jie pačiupo an
glis ir geležį.

AUTOMOBILIAI
LIETUVOS GYNIMAS

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 Ėrelio 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

LITHUANlAN SALES CORPORATION
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ)

414 W. Broachvay, So. Boston, Mass.

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

Look inside the lid!

If it hasn’t this tfademarlc, 
it isn’t a Victrola

Victrola
TIKIME, kad kiekvie
nas įsitėmys ant šito 
paveikslo ir galės su
prasti kokis yra skir
tumas tarp Victrolos ir 
kitokių imituotų talk- 
ing mašinų. Jei pa
tys lietuviai nesupran
tat, tai tėmykit ką la- 
InftU svfettftffeauffcri')>eT- 
ka. Jie geriau supran
ta kas yra tikrai Vic
trola; tai yra geriau
sias ir gražiausias in
strumentas Jūsų na
muose, per kurj galite 
išgirsti prigimtos ša
lies muziką, dainas, šo
kius, deklamacijas ge
riausių artistų, kaipo:

M. Petrauską, Sodeiką, Pundzevičių, Butėną, Jurgeliutę, Kauno kape- 
liją ir tam panašių garsiausių artistų.

Pas mus galite gauti visokių lietuviškų rekordų dideliame pasi
rinkime. Mes užlaikome 32 kalbose rekordus — daugiau kaip 20,000 
naujausios mados. Išsiunčiame, kas tik duoda užsakymą ir duodame 
ant lengvų išmokesčių be jokių nuošimčių: Victrolas, Kimball Playc- 
rius, pianus, vargonus, lietuviškus rolius ir taip visokius muzikališ- 
kus instrumentus.

Mes turime didelę krautuvę ir dirbtuvę; naujus išdirbamo ir se
nus taisome visokius muzikališkus instrumentus ir gramaphonus vi
sokio išdirbimo.

Meldžiame kreipties pas mus, o busite užganėdinti puikiausiais 
intaisymais lietuvių krautuvėj.

Duodame dideles Kalėdų dovanas, kuris tik atsilankys musų 
krautuvėj.

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

&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Užlaikyk tą Linimentą 
Parunkui.

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, 
strondieglį, neuralgijos, skaudėjimo rau
menų, sustingoju sąnariu, mėšlungio ir 
kitu iSlauklulu skaudėjimu ir goilmu, 
variuok

Seraa’s
Gothsrdol

(pirmiau žinomo kaipo Sevoros GothardlS- 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 
aplalkysl greitų paselpų. Tas pasekmin
gas* naminis linlmentas yra vartotas per 
n« mažiaus kaip keturios dešimtys metu 
bu užganėdintu pasekmių dėl apgalėjimo 
vietinio skausmo Ir pamažlnimo suputi- 
mo. Pardavinėtas kožnoi aptokol. Dvi 
mleras, 30 ir 60 centai.

“Visą tai jie padarė. Tuos da
lykus, nors ir sunkiai, galima 
užmiršti. Bet to dar neužteko. 
Jie papilde mums didžiausią pik
tadarybę. Iš Afrikos lygumų ir 
miškų, iš klonių ir raistu, jie at
gabeno tūkstančius laukinių 
žmonių, kuriuos užkrovė ant 
mus. Vaikai, tie žmones žagino 
jūsų motinas ir seseris! To nė 
jums, nė mums, nė jiems neturi 
būti leista užmiršti”.

Didžiausis Knygynas
— TIK —

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE

Galima gauti visos Knygos. Rei
kalaukite musų Knygų Kataliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rio pirksite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nuleisime pigiaus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, tąipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad- 
resu!

J. B. AGLINSKAS,
3238 So. Halsted SY., 

Chicago, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintas kainų nurausimas nuo 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam- 
sU\no pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50.

$35,000 vertes 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*60 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.

AMERICAN
Reliable

DentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 344

&T KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

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

IOMN KUCHENSKAS 
L r w y e r 

LrriWl8 ADVOKATAI
M 80. LA SALLE STRIK®® 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3G84

Vakadeai 9 ryto iki 5 vakare, 
Sulotomis: 9 iki 1 po plati 
VEbU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOS®. 
Egaaniasoja Abstrakti 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą sąlygų.

West Sid« ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 vaiandoa.

Virtum Metropolitan Stata Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Laavitt 

Tol. Canal 2552.
---------------------------- -----

r-......... ......... .——-------
Tel. Yards 8654

į Mrs. A. Michniewicz
AKUAERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvaųjjos hos- 
pitallse. Pa- l 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso- j 
Icios® ligos* 
moterims ir 1 
merginoms.

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

• Nuo 6 ikį V KlfaJGLlH
* rn - in.imi- .11-.. n, I

*

I

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

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

-------------------- - ■

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:— 
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 866
DR. P. P. ZALLYS

Lletuvys Dentistaa 
1(1801 S. Michigan Avn Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sta 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

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

DENTISTAS
Mes saro darbą gvaranteojame 

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

Arti 88-th Street

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 perkalbėtojas seredomis 
nuo ,6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

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

Phone: Boulevard 4121.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiyty.

3454 North Cicero Avė. j 
Chicago, HL



NAUJIENOS, Chicago, III

ifltliuill Dofnlilinon I kolonijas ir pardavinėti šėrus.
LIuiUvIll KuIuIIUuSaJ įkalbindamas jiems, kad jo mitės iškarpą iš Naujieną, i“ 

'patentas jau yra naudojamas • prie jos prisegtą šitokį lailške- 
ŠERNO DRAUGU BŪRELIO i ‘.r, Pirkll8i‘‘",s šfrus Jis <lllos *i:

SUSIRINKIMAS.
Subatoj, lapkr.

vai. vakare, įvyks Šerno Drau
gą Būrelio sus’rinkimas Just.
Kulio Aptiekoj, Halsted, prie 
33-čios gatvės. Malonėkite visi 
Draugai ir Draugės atvykti.

—Valdyba.

į d.’ddią pelną. Ir jam taip se- 
«»•? i : m kėši pardavinėti tuos klastin- 27, kaip 10 S - - .. . .I gus Šerus, kad ji s suimdavo j 

metus po $500,000. Vakar gi 
Dėdė Šamas pasišaukė jį ir 
reikalavo, kad jis išduotu 
skaitą iš savo biznio.

s
li t-

JUBII/EJINIS ŠERNO 
BANKETAS.

75c. j valandą skerdyklų 
darbininkams.

1 '■J''"!.

Vakar įlies gavome tos žli- North Sides Dr-jų Sąryšio Viešojo 
:..' knygyno delegatų susimtkimas įvyks 

subatoj, lapkr. 27 d., Viešojo Knygy-
• no svet., 1822 Wabansia Avė. Visi 

delegatai malonėkite atvykti, nes yra 
svarbių reikalų. — F. Prusis.“Koks aš beprotis, jei aš pa- 

jiegiau ištrukti iš budelių ran
kų ir pasislėpti tarp protingų?’’

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

moters

Subata, Lapkritis 27 d., 1920
MIMU

NAMAI-ŽEMĖ

Rašytojui Juozui Adomai
čiu.-šernui pagerbti jo 25-me- 
tinės litaratiuio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse, šerno 
Draugų Bureks taiso bankietą, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrison Hotelyj, 
Clark ir Madison gv.

B lietai galima iš anksto gau
ti Naujienų ofise, p. J. Kulio 
Aptiekoj, Un'vcrsal State Ban
ke ir pas Šerno Draugų 
lio narius.

Bure-

Rengia vakarą.
Chicagos Socialistu Vyrų 

Choras rengia smagą vakarą, 
kuriame be kitko bus vaidina
ma komedija, bus daug dainą 
ir, pagalios, smagus šokiai. 
Choras prie vakaro reng asi la
imi stropiai. Vakaras bus nedč*

ta nė j. Antanėlis.

$500,000 už klastingus šėrus.
Dr. Elbert J.\Robinson, neg

ras, 1897 metais padirbo mo
deli gatvekario rato, užpaten
tavo jį ir padavė Chicagos gat- 
vekariu kompanijai. Bet par
davęs savo patentą jis dar ne* 
pasiganėdino tuo; jis pradėjo 
vaikščoti po negrų apgyventas

Juozas Sabaliauskas
Mirė utaminke, 23 d. lapkri

čio (Nov.) 1920, 9:45 vai. ryto. 
Turėjo 29 m. amžiaus. Vedęs; 
paliko moterį Prancišką. Paėjo 
iš Kauno rėd. Raseinių apskr. ir 
Parapijos, Svabados kaimo. 
Amerikoje išgyveno 11 metų. 
Lietuvoje paliko motiną, patėvį, 
2 seseris ir 1 brolį, o Ameriko
je 2 pusbroliu: Wm. ir Juozas 
Bukauskai.

Laidotuvės bus subatoj, 27 d. 
lapkričio, iš namų 1428 So. 49 
Ct. Cicero, III. į šv. Antano baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines, 9 vai. ryto. Giminės, 
draugai ir pažįstami malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Pranas Petraitis.

ANTANAS GRIBAUSKIS
Mirė seredoje, I^apkrišio (Nov.) 
24 d.’, 1920, 9:10 P. M. Cook 
County ligonbutyj. Buvo neve
dęs jturėjo 55 m. amžiaus, Kau
no rėd., Panevėžio apsiįr. kaimo 
Vesčiunų. Palike Amerikoje 
brolį Petrą ir Brolienę Veroni
ką Radaičaitę. Laidotuvės bus 
panedėlyj Lapkričio 29 <1., R:30 
vai ryto iš namų 1801 So Peoria 
St. į Apveizdos Dievo Bažnyčią, 
o iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes. Giminės, draugai ir pažįs
tami malonėkite dalyvauti lai
dotuvėse. Lieka nuliūdę:

Brolis Petras Gribauskis ir jo 
žmona Veronika Radaičaitę.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

Praeitą sereda federaliam 
teisine buvo svarstoma sker
dyklą darbininką algą klausi
mas r Steisėjas Alschulcr pareis 
ke, kad skerdyklą darbininką 
žemiausia alga turi būt 75c. į 
valandą. S. S. Martinis, Fordo 
automobilių kompanijos direk- 
tor us liudjo, kad dabartiniu 
laiku darbininkas, uždirbdamas 
mažiau kaip 75c. į valandą, vi
sai negali pragyventi.

Automobilius užmušė advokatą
Adiv. George L. Quigg, 64 

metų senumo, 9101 Grecn Bay 
avė., vakar beeidamas pro 
kampą 91-st st. ?r Markinaw 
avė. liko perfblokštas smarkiai 
bėgančio automobiliaus taip, 
kad jo net smegenys ištiško 
ant gatvės. Automobilius gi vi
sai nesustojęs nuvažiavo sau. 
Adv. Quigg buvo plačiai žino
mas South Chicagos policijos 
teisme per praeitą 20 metų.

PAJIEŠKOM mes broliai Antano 
Šimanskio, jis pirm karo gyveno De- 
troit, Mich., buvo paimtas kariuome
nėn ir nuo to laiko nuo jo negirdėt. 
Yra labai svarbus iš Lietuvos reika
lai, tad malonėkit jis pats atsišaukti, 
arba kas žino pranešti ant šio antrašo:

Jonas Venclovas ir Kaz. Šimanskis, 
504 Ames Avė., Hammond, Ind.

REIKIA patyrusios 
rinkimo skudurų.

CHAS. YOUNG
664 W. Austin

Netoli Milvvaukee & Halsted St.
Tel. Monroe 2333.

& C0., 
Avė.

prie

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Iplešė iš banko $50,000.

Rado negyvą lovoje.
Edgar Canesius, 65 metų 

mimo, 6123 S. Halsted st., va
kar buvo atrastas lovoje negy
vas. Apopleksija, sako, buvo 
priežastis jo mirties.

se-

I NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI
I Parsiduoda namai su saliunu, Storu irPrivorut; nawi„AH i...... ' 1 arsiuuoua namai su sanunu, storu ir

ra™±iUŽ apart U krtuP^
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt.
jiklj pianą ir didelę dubcltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

Adre
sas 4547 S. Paulina St. Antri namai 
4502 S. Honore St. Ant namų nėra 

Pačiam lietuvių 
centre. Savininkas greitu laiku išva
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus j John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

Taipgi, gro-, jokių morgičių.

Už STORAGE LĖŠAS

PAJIEŠKAU savo moteries Onos 
Rykilienės, po tėvais Tcrvydaitė, pa
eina iš kaimo Vabalninku, Panevėžio 
apskr., Kauno rėd. Apleido mane 22 
dieną lapkr. 1920 m. Jeigu kas suži
notų, kur ji randasi, malonėkite man 
pranešti, už ką pasakysiu širdingai 
ačiū.

JUOZAS KYKILAS, 
1712 So. Newborry Avė.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Keturi Chicagos banką plėši
ke uvažiavę j Cl fton, 111., iš
kalė First National banko sie
noje skylę ties ta vieta kur 
stovėjo piniginė šėpa ir išpjovę 
užpakalinėj sienoj sikylę, išvo
gė $50,000.
S.fgavo Pijanowskio žudeiką.
Jack Bro\vn buvo Idoguose

Automobilius užmušė lenką.
Michal Mielecansiki, 70 me

tu senumo, 1935 Wėbster avė., 
vakar liko sužeistas Bobey gat
vėj Diamond Cab automobi- 
liaus ta’p, kad jis nuvežtas St. 
Elizabeth 'ligoninėn >už poros 
valandų mirė.

PAJIEŠKAU pusbrolio ir pažįsta
mo Franciškaus Gaidemavičiaus, pa
eina iš Lietuvos, Kauno rėd., Rasei
nių pav., Kražių parapijos, Adomaičių 
sodos. Gyveno Chicagoje 1911 m. 
ant Wood St. Rašė man viena ar du 
laišku iš Los Angeles, Califomija, o 
draugas Bladislovas Grakauskas pa
eina iš Telšių pav., Žarėnų parapijos, 
girdėjau kad gyvena netoli Chicagos. 
Meldžiu atsiliepti ar kas žinote pra
nešti ant sekančio antrašo:

STANLEY GUGENS, 
Lake Carriers Assn. Duluth, Minn.

BEIKI A vyrą į 3 skyrius 
prie pardavimo pirmo mor- 
gečiaus, naujų murnių namų 
bungal<xw ir prie tuščių na
mų. Darbas labai lengvas ir 
geras uždarbis.

ADAM MARKŪNAS,
First National Bank BIdg.

68 W. Monroe St.
Tel. Bandolph 7400

817

KEIKIA bučerio, geistina, 
kad mokėtų kalbėti lietuviškai 
ir lenkiškai. Atsišauk1’te 

K. M. KODIS
3318 S. Morgan St

Pijanmvsjkiu ir lapkričio 10 <1. 
sutikęs jį ant S. Kedzie avė. 
miltinai peršovė ir pabėgo. 
Dabar jau Bro\vn yra sugau
tas; jį sugavo ant fanuos Troy 
M;!ls, loAvu, ir pargabeno atgal 
Chicago n.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 m. amžiaus, be skirtu
mo tikėjimo. Kuri interesuotus! ap- 
sivc<limu, malonėkit prisiųsti savo fo
tografiją, kurią aš ant pareikalavimo 
sugražinsiu.

PETER PAULAITIS, 
4505 S. HermltajRe Avė., Chicsigo, III. 

2-nd floor rear.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA pigiai drapanų ir 
įvairių dalykų krautuvė, 
dirbta per daugeli metų

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

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

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

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

N. SIMON,
5525 So. Kedzie Avė., 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

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

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

2 augštas.

Peršovė vyrą ir pačią.
Charles Griese ir Joscph 

Merconi buvo partneriai ga- 
radžiaus biznyje, Chicago 
He’ghts. Vavar po pietų Grio- 
ac pati atėjo j garadžių ir ją 
už. ka tai Marooni skaudžiai 
įžeidė. .Ii tuojau nuėjo namo 
Hiights. Vakar |x> pietų Grie- 
tuoj’aus sugrįžo su ja atgal į 
garadžių ir pareikalavo, kad 
Marocni atsiprašytų; čia jam 
to bera’kalaujant jiedu susi
ginčijo taip karštai, kad Mar
ce n i išsitraukęs revolverį tri- 
mi šūviais patiesė Griese ant 
vietos ir mirtinai peršovė 
uačia. Marconi suimtas.

The Herbert Spencer Literary So- 
ciety wishes to mukę announceinent 
of the next debate to be held under 
its auspices Sunday evening, Nov. 
28th, at 8:15 P. M., at the Hoffman 
School Assembly Hali, 1587 N. Robey 
Street. Subject, Resolved: That Ja- 
panese immigrants ^hould be exclu- 
ded from the United States. This 
important ųuestion will be discussed 
by Henry George Greenberg, LL. B., 
Affinnative, and Samuel A. Hoffman, 
M. A., Negative. A splendid musieal 
program will precede the debate.

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

— Komitetas.

Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 
Pildomojo Komiteto susirinkimas į- 
vyks panedėlio vakare, lapkričio 29 d. 
Naujienų name; pradžia 7:80 valandą 
vakare. Visi komiteto nariai meldžia
mi atsilankyti — yra keletas svarbių 
reikalų aptarti; kad ir nebus visi, tai 
vistiek dalysime nutarimus.

—> J. P. Markus, pirm.
jo

Prigėrė berniukas.
William Strussing, 12 metų 

senumo, 2203 S. Halsted st., 
vakar j>o pietų jis su dviem ki
tai* berniukais t:es Halsted st. 
tiltu susikūrė ugnį ir prie jos 
besišildant jam užsidegė dra- 
bužuai. Jo draugai supuolę pra
dėjo gesinti, bet |ximatę, kad 
jiems begisinant ugnis da la
bai! pradeda plėstis, patarė 
jam šokti upėn į vandenį. Jis 
įšokęs upėn gyvas jau nebeiš
ėjo.

Neteisingai įtartas bepročiu.
Naujienų 277 mtm. buvo įdęr 

(a iš vietos anglų dienraščių 
paimta tofcfa žinutė:

“Beprotis pabėgo iš ligoni
nės.

“Ed'vvard Mones, 34 metų se
numo, vakar pabėgo iš Chica
gos beprotnamio. Irving Park 

jo. 
čiaManoma, kad jis

kur-nors Chicagoj.

ATSIŠAUKIMAS
į visus lietuvius tarnavusius Amerikos 

kariuomenėje.
Brolau, mes gerai žinom, kad Lie

tuvoj karė, kad musų broliai kariau
ja iki paskutines su daug galingesniu 
priešu už mus.
O KĄ MES VEIKIAME IR KAIP GA
LIME SAVO BROLIAMS PADĖTI?

Stoti jų eilėn mes negalime, taigi 
nors savo balsais gelbėkime.

Kad aptarus kaip ir kokiu budu 
mes galime gelbėti, visi lietuviai tar
navę Amerikos kariuomenėje 
laike.

Susirinkite į
J. J. EŽERSKIO SVET., 

4600 So. Paulina St.
Utaminke, Lapkričio (Nov.) 30, 

Pradžia 7 vai. vakare.
Katrie jaučiatės lietuviais, tarnavę 

kariupmenėje, ir gyvenanti Town of 
Lako apygardoj, visi privalote “~5 
rinkti Utarninko vakare į J J. 
skio svetainę.

Kviečia S. L. A. Kareivių 1

karės

1920

susi-
Ežer-

kp.

PAJIEŠKAU Sunaus Jono Urbučio, 
Dabar 

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

ANTANAS URBUTIS,
3428 Auburn Avė., Chicago,

Biznis iš- 
_ _ didžiausioj

lietuvių kolonijoj ir neša pelną.
Priežastis pardavimo, apleidžiu 
cago. Kreipkitės šiuo antrašu:

3218 So. Halsted' St., 
Chicago, III.

Tarpe 32 ir 33 gatvių.

Chi-

Stebublinga 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 ne<lelioj.

2810 W. Harrison St.

NAUDOKIS ŠITA PROGA 
3 automobiliai ant greito pardavimo, 
arba išmainimo ant lotų arba kokio 
nors biznio galim pasiskirt katras pa
tiks 1916 Whites lemozinas 8 pasa- 
žierių, 1919 Paige 7 pas. 1920 Bris- 
coe 5 pas. 
eina gerai, 
savininką

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

Visi atrodo kaip nauji ir 
Atsišaukit greitai pas

NAUJI 2% tono auto trokas, Wau- 
kesha Motor šiltas pavažiavimui už 
numažintą kainą Mažą sumą įmo
kant, likusius 18 mėnesių išmokesčių.

Tel. Victory 7581 arba

NAMAI-ŽEMĖ

m.
PAJIEŠKAU brolio Jurgio Norke- 

vičio, paeina iš Kauno rėd. Pirma gy
veno Brooklync, N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Malonėkit atsišaukti 
pats, ar kas žino pranešti.

AMILUA JANKELIUNIENĖ, 
3406 So. Union Avė., .......Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas. Prie- 
žasts pardavimo, važuoju Euro
pon.

Atsišaukite:
5158 Wentwoi’th Avė.

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

1739 So. Halsted St.

Atsišaukite
2637 Michigan Avė.

MOKYK WS

Apšvie- 
bus ne- 
val. po 
49 Avė. 
— Lie-

Cicero. — Vyrų ir Moterų 
tos Draugystės susirinkimas 
dėlioj, lapkričio 28, kaip 2 
pietų J. Marazo svet. 1500 S. 
Turime daug reikalų aptarti
tuvos klausimui, todėl visi prašomi 
atvykti. — Valdyba.

Lietuvių Mechanikų ir Amatninkų 
Susiv. Amerikoj ekstra susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkričio 28, kaip 10 
vai. ryto Aušros svetainėj, 3001 So. 
Halsted St. Visi nariai kviečiami at
silankyti, nes turime labai svarbų reP 
kalą. — P. Jakavičia, Pirm.

South Englcwood. — Penkios vie
tos draugijos rengia vakarą su pra
kalbomis, Lietuvos gynimo reikalais. 
Vakaras bus šiandie vakare, lapkr. 27 
d., Jono Žirolio svetainėj, 8134 Vin- 
cennes Avė. Visi vietos lietuviai 
kviečiami ateiti šian svarbian vaka
ran. — Komitetas.

L. S’. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, lapkr. 28 d., kaip 
2 vai. po pietų Fellovvship House sa
lėj, 831 W. 33rd Place. Draugai ir 
draugės bukite laiku, nes yra daug 
reikalų: Centro viršininkų nominaci
ja, Sąjungos organo “Banga” reika
las, VIII Rajono referendumas, Socia
listų Partijos reikalai, 4to Wardo 
kandidtų į aldermanus. skyrimas, Fe- 
deruotosios Presos reikalas (yra at
sišaukimas) ir kitoki dalykai. Kvie
čiame atvykti ir naujus, kurie sutin
ka su socialistų programų ir norėtų 
tapti kuopos nariais, kad bendrai vei
kus. — A. F. Kazlauskas, Organ.

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, lap
kričio 27, kaip 8 v. v. M. Meldažio 

Visi nariai prašomi atvykt lai-
— Valdyba.

svet.
ku.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Chorai 
rengia teatrą, koncertą ir balių nedė
lioję, 28 d. lapkr. Nov., 1920, Melda- 
žio svet., 2242 W. 23th Place. Sceno
je statoma Gyvi nabašninkai. Pra- 
dži 7 vai. vakare. Atsilankykit ant 
šio vakaro kas tik gyvas, nes vienas 
iš puikiausių vakarų bus.

Komitetas.

Kenosha, Wis. Kun. X. Mockus 
kalbės subatoj, lapkr. 27 d. 7:30 v. v. 
ir nedėlioj 2:30 v. po pietų, Socialistų 
svetainėj, 321 Prairie Avė. Vietiniai 
ir apielinkės lietuviai visi ant šių 
Mockaus prakalbų atsilankykite.

L. L. 25 kp.

West Sldės Lietuvių Valgomų 
Daiktų korporacijos susirinkimas bus 
subatoj, lapkr. 27, 8 vai. vak., Pj Jauk- 
ščio svet., 2158 W. 23rd St. Visi na
riai malonėkit atvykti, taipjau nauji 
kviečiami prisidėti.

— W. Kiella, rašt.

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

ANICETAS SALTANIS, 
3524 So. Union Avė., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas pi
giai, visokių tautų apgyvento] 
vetoj. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

4757 So. Laflyn St.

PAJIEŠKAU seserie* Onos Ziman-b 
taitės, Kauno rėd., Raseinių pav., Kal
tinėnų volosties, Vitogalos kaimo. .

" Mol- 
labai

Pirma gyveno Pittsburgh, Pa. 
džiu jos atsišaukti, nes turiu 
svarbu reikalą. Mano adresas:

JUOZAS ZIMONTIS,
Box 267, a. Zeigler, III.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU 7 d. lapkričio 1920 m. 

apie 2 valandą po pietų labai reika
lingus popierius: buvo nota 3 tūkstan
čių ir notą 2 tūkstančių; kartu advo
kato receipt ir daug raktų. Ant 
raktų buvo vardas ir pavardė. Kas 
atrado, malonėkite sugrąžinti pažimė- 
tu antrašu, už ką suteiksiu gerą do
vaną.

D. STANKUS, 
829 W. 83rd St. ant antrų lubų. 
’ jii^KO KAMBARIŲ

REIKALAUJU kambario dėl vie
nos ypatos su garo šiluma, maudyne ir 
elektros šviesa, pageidaujama, kad 
butų tyki vieta, — esu moksleivis.

Atsišukite:
No. 177 Naujienos
1789 So. Halsted St.

AiULYMAl KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambaris garu ap

šildomas, elektros šviesa, maudynės 
ir kiti parankumai dėl dviejų ar vie
no vaikinų; jei kam reikalingas, ma
lonėkite atsišaukti po antrašu:

5359 So. Morgan St.
Antros lubos iš priekio. 

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA moterų prie vilnonių atkar
pų skirstymo. Nuolatinis darbas, sa
nitariška vieta; algos $14.00 į savaitę.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė.

REIKALINGA teisinga mergina 
dirbti į krautuvę vakarais, patyrimas 
nereikalingas, turi mokėti šiek tiek 
skaityti lietuviškai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS, 
3238 So. Halsted St., 

Chocago, III.

REIKIA — 1 vvaiterkos ir 
indų plovėjos tuojaus.

KAUNO RESTAURANAS
2325 So. Leavitt St.

KEIKIA — lietuviškos virė
jos. Turi būt patyrus tame 
darbe.

ALFA BUTAKES’ 
Michigan Bestaurant

10822 So. Michigan Avė.

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

Tel. Garfield 3539

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj. Parduosiu greitai. Atei
kit tuojau. ,

2059 W. 22 PI. 
ir Iloyne Avė.

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

STANLEY SMEJKAL, 
982 W. 19tb St.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj ir pigiai. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
558 West 37th St. 

Chicago, 111.

PHONOGRAFAI
Geriausio išdirbi mo mašinas susta- 

tom patįs namie ant užsakymo arba 
iš gatavų galite pasirinkti . Pas ma
ne pusę kainos pigiau kaip krautuvėj, 
galite persitikrinti, 
te

Savininką 
matyti nuo G vai. vak.

M. VEŽIS', 
1503 N. Iloyne Avė., 

Chicago, III.
. Tel. Armitage 2252

kukninis pečius 
vartotas tik 2 mė- 
labai pigiai už.tei- 
Kam reikalirigas,

PARSIDUODA 
pirktas už $98.00, 
nešiu. Parduosiu 
singą pasiūlymą, 
prašom atsišaukti.

MISS JENIE,
429 So. Halsted St., 2-ros lubos

Tel.: Haymarket 3380

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

‘ KLAUDA,
158 Kensington Avė., Chicago, III.

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

Atsišaukite:
4458 So. Ashland Avė.

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

3400 So. Auburn Avė.

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

2112 S 48th Avė., Cicero, III.

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

Atsišaukite:
2138 S. Halsted St.

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

Atsišaukite:
FANK NORDMEYER, 

Savininkas 
3256 So. Canal St.

KAS PIRMAS TAS LAIMĖS 
Turi būt parduotas į 5 dienas 2 fla- 
tų mūrinis namas po 5 kambarius, 
augšlų beismantu ir elektros šviesa, 
tiktai $4,500, geros išlygos, namas 
randasi ant Bridgeporto.

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

PARSIDUODA FARMOS 
WISCONSINE:

su budin-
miestelio

miško, 10 
budinkais. 
Kaina tik

40 akrų, pusė dirbamos 
kais, arti didelių šipjardų, 

.Phillips. Kaina $2,000.00.
80 akrų, 50 dirbamos, 20 

ganyklos, juodžemės su 
Reikia įmokėti $3,200.00. 
tai $5,000.00.

134 akrai — 100 akrų dirbamos, 34 
miško ir ganyklos su upe; 8 budin
gai su gyvuliais padargais ir materio- 
lo, kuris randas gatavas ant farmos. 
Kaina $10,000.00.

MICHIGAN.
40 akrų visa dirbama su budinkais, 

gyvuliais ir padargais. Reikia įmo
kėti tik $2,700.00. Kaina $4,500.00. •

40 akrų iš kurių 8^2 akro sodnas, 
kita visa dirbama su namu 10 kamba- 
barių. Visi budinkai pirmos klesos. 
80 mylių nuo Chicagos ir 5 mylios 
nuo Buchanan. Reikia įmokėti tik 
$4,500.00. Kaina $9,000.00.

124 akrai — 100 akrų ariamos, 16 
akrų didelio miško ir 8 akrai gero sod
no, užsėta 35 akrai dobilų, 14 akrų 
rugių, ir 17 akrų kviečių, 5 mylios 
nuo Buchanan. Kaina $12,000.00.

1G0 akrų — 6 akrai miško, didelis 
sodnas, kita visa dirbama; geri bu
dinkai, 2 mylios nuo Gerald ir 4 nuo 
Tokanca. Kaina $15,000.00.

ILLINOIS.
46 akrai su budinkais Reikia įmo

kėti $1,500.00. Kaina $4,000.00.
60 akrų — 40 ariamos, 20 miško su 

budinkais. Reikia įmokėti $2,000.00. 
Kaina $4,500.00,

78 akrai visa dirbama, juodžemis su 
gerais budinkais, gyvuliais ir padar
gais Reikia įmokėti $4,400.00. Kai
na $7,000.00.

95 akrai — 70 akrų dirbamos, 25 
akrai storo miško, su budinkais, gy
vuliais ir padargais. Reikia įmokėti 
$4,500.00. Kaina $9,000.00.

160 akrų — 144 akraf dirbamos, 16 
akrų miško; 30 mylių nuo Chicagos, 
pirmos klesos budinkai dėl ' resorto 
Lake County — didelė ateitis. Rei
kia įmokėti $10,000.00. Kaina $36,000.

70 akrų visa dirbama juodžemis;
20 mylių nuo Down Town Chicago ant 
vieškelio. Budinkai verti apie $10,- 
000.00. Geriausia gyvenimas ir uždar
us tikram žmogui. Savininkas paims 
Morgegių pagal sutikimą. Kaina tik 
$31,500.00.

Del platesnių žinių kreipkitės prie
A. Petratis

A. PETRATIS & CO., 
809 W. 35th Street, 

Chicago, III.

S. L. Fabionas

MA5TER
5Y5TEM

VyiTj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubu.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Paltornų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Drapanų Siuvinio Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

36 S. State St.
Tel.: Central 3028.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk nepriguhningu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

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

Angliškai Mokiname
svetimšalius, kalbamuoju budu.

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearborn St„ 
Chicago, III.

V
1 1 ..... .....

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 
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AMERIKOS LIETUVIŲ

■ ' I Mokinama: angliškos ir lietuviškos
PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 , kalbų, aritmetikos, knygvedystSa, ste- 

pagyvenimų, 6 kambariai, antras me-' nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
dinis namas frame, 4 kambarių, apšil-, $ių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
domas, namas aptvertas, galima lai- abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kyti karvę ir automobilių. Viskas kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
pirmos klesos ir visi parankumai. Pi- rašystės ir tt.

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

giai.
B. RUTKAUSKAS, 

7259 So. Talinan Avė.
Chicago, III.


