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Anglijos kareiviai vyksta Vilnių okupuoti
Francuzų kareiviai irgi tuoj 

išvažiuos i Vilnių
Norima sustabdyti immigraciją

Francija siunčia Graikijon karinius laivus
4.

Anglijos kareiviai jau 
išvažiavo Vilniun.

šią savaitę išvažiuos Lietuvon 
ir francuzų kareiviai.

BERLINAS, lapkr. 29. — 
Kaip praneša vėliausios žinios 
iš Danzigo, Anglijos kareiviai, 
kurie dalyvaus Vilniaus plebis
cite, šiandie ryte jau išvažiavo 
Vilniun.

Francuzų kareivių pulkas iš 
Neufahnvasser, Danzigo dist- 
rikte išvažiuos j Vilnių dar šią 
savaitę.
Tautų lyga renka kareivius.

GENEVA, lapkr. 27.— Gink
luota tautų lygos ekspedicija 
okupavimui Vilniaus laike tu
rėsiančio tenai įvykti plebisci
to, busianti komanduojama 
francuzų pulk. Chardigny, gal
vos dabar esančio Vilniuje ka
rinės talkininkų koihisijoa.

I sąstatą tos* ekspedicijos 
turi įeiti dvi rotos Anglijos ka
reivių su buriu kulkasvaidinin
ku, dabar esančių Danzige; dvi 
rotos fraitcuzų kareivių kartu 
su buržu kulkosvaidininkų, 
kurie dabar yra Klaipėdoje ir 
kurie turi atvykti į Vilnių apie 
gruodžio 1 d. Dvi rotos Ispa
nijos kareivių ir viena rota 
Belgijos kareivių bus atvežtos 
laivais, kartu su kitlkasvaidi- 
ninkų būriais.

Gal būt, kad prie tų pulkų 
bus taipjau priskirti būriai 
Danijos, Holandijos, Švcflijos 
ir Norvegijos kareivių.

Smerkia siuntimą kareivių 
Lietuvon.

MADRIDAS, lapkr. 29. — 
Laikraštis ElDabel Šiandie at
naujino atakas ant projekto 
siųsti Ispanijos kareivius Lie
tuvon, įvykinimui tautų lygos 
pienų.

Laiiraštis pareiškia, kad 
tas projektas turi didelės reik
šmės Ispanijai, “kurios žmo
nių nepasiklausta apie tą sve
timšalių padarytą nuosprendį 
linkui jos armijos.”

Laikraštis nurodo, kad tai 
yra “keistas bintas vykinti at
virą diplomatiją.”

“Gal būt, kad ta ekspedici
ja,” sako toliau laikraštis, 
“dabartiniame atsitikime ir ne
neša jokios rizikos, bet pana
šus pienai kitais laikais gali 
įvelti Ispaniją į padėtį, kuri 
griežtai priešinsis jos pačios 
interesams, ir todėl tas prece
dentas yra labai blogas.

“Net Lietuvos žmones skai
to svetimos šalies kareivius, 
ar paeinančius iš pilnai neut
ralus Šalies, ar ne, kaipo jsib- 
riovėlius ir gali kilti nesmagių

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
22, 23, 24, 25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

| incidentų. Galbūt, t kad Ispani
jos porcija gali likti sukom. 
' promituota ir todėl ji gali tapti 
įveltu į karines priemones, iš 
kurių ji nieko ne laimes.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Dvi lenkų šnipės 
areštuotos.

WASHINGTON, lapkr. 29.— 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad Kaune esą laikomos 
kaipo šnipės dvi Amerikos šel
pimo darbuotojos Lenkijoje, 
p-lės Morta Graszyk ir Marė 
Wasik'zak. Jos buvo areštuo
tos Vilniuje ir atgabentos į 
Kauną tardymams. Žinia sako, 
kad jos buvo nuvykusios į 
Vilnių maisto dalinti. Jų šofe
ris taipjau areštuotas. Prašant 
Anglijos legacijai Varžavojė, 
tikimąsi, kad Anglijos koman
duotąja* Kaune padarys nefor- 
malį paklaušimą apie tas mo
teris ir suteiks joms pagelbą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai sumušė 
Balakovičių.

Suvarė likučius jo kareivių į 
Mozir pelkes.

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Gautame iš Maskvos praneši
me sakoma, kad Rusijos sovie
tų spėkos, veikiančios prieš 
gen. Balakovičių, kuris pasili
ko karo lauke po Rusijos-Len
kijos mūšių paliaubos, suvijo 
likučius Balakovičisaus kareivių 
į pelkių distriktą į šiaurvaka
rius nuo Mozir.

Vijamąsis besitraukiančių 
Balakovičiaus likučių tebesitę
sia. /

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., Nov. 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Patvirtino šalių 
užgriebimą.

Tautų lyga patvirtino pačiu 
talkininkų pasiskirtus 

“mandatus.”

GENEVA, lapkr. 29. — Di
džiosios talkininkų valstybės 
apginė savo pasigriebi mą šalių, 
ant kurių jos turi mandatus. 
Tautų lygos taryba nutarė pas
kirti nuolatinę mandatų ko
misiją, kuri turės plačias ga
lės.

Komisija susidės iš 9 narių 
ir ji reguliuos reikalus, liečian
čius mandatus ir spręs tokius 
klausimus, kaip kad kas turi 
teisę prie monopoliaus Mesopo
tamijoje, kur Anglija turi 
mandatą.

Tarybos posėdis buvo slap
tas, bet šis nuosprendis, kaip 
manoma, buvo padarytas vien
balsiai.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija visko laukia iš 
tautų lygos.

Prašo tautų lygos visko jai 
duoti, bet kartu nepasitikinti

• tąja* lyga.

GENEVA, lapkr. 29. —- Iš 
kalbos su Lenkijos delegatais 
tautų lygos susirinkime paaiš
kėjo, kad jie rūpinai iškelti 
prieš lygą Lenkijos-Lietuvos 
ginčus, Danzigo konstituciją ir 
sustabdymą tyfo epidemijos. 
Tarp ateities problemų taipjau 
galbūt įeis naujas karas tarp 
Lenkijos ir Rus* jos, ekonomi
nės sutartįs su- Rusija, atidavi
mas Lenkijai augštutinės Sile
zijos ir Galicijos, teisės vokie
čių mažumos, Lenkijos šiaur
vakarinis rubežius t Lenkijos 
koridorius prie Danzigo.

Lenkija tuo nori ant jaunu
tės tautų lygos sukrauti visas 
savo problemas, apie kurias 
didžiuma pasaulio, taipjau ir 
delegatui nieko nežino. Dauge
lis nori, kad lyga apsilenktų su 
pavojingais rytinės Eurojios 
klausimais, kadangi jie gali pa
sirodyti uola, ant kurios turės 
lyga žūti. Viviani ir Balfour 
pripažino, kad lyga yra bejiege. 
FeČiaus maža policijos spėka 
yra siunčiama į Vilnių. Matyt, 
kaip lenkai, taip ir lietuviai 
žiuri į lygą, kai|H) į bejiegę, 
nes kariavimas tebesitęsia.

Galbūt Rusijos Ibolševikai 
pagimdys nauju komplikacijų, 
rėčiaus svarstymai eina, ne
duodami jokių pasekmių, ka
dangi su Rusija, labiausiai 
užintėresuota valstybe, visai 
nesitariama. Be to, nepriklau
sančios lygai šalįs užima kari
nę poziciją linkui 'Lenkijos (?) 
ir Lenkija mažai pasitikėda
ma lyga, nusistato politiką, 
kuri yra labiausiai patogi jos 
rėmėjams.

Anglija priešinasi stipriai 
Francija! ir stipriai Lenkijai. 
Anglja nori valdyti Pabaltijos 
šalis ir kontroliuoti Baltijos 
uostus. Sprendžiama, kad len
kai labiau bijosi anglų opozi
cijos Danzigo klausime, negu 
vokiečių.

Lordas Robert Cecil praktiš
kai kaltina Lenkiją imperializ
me. Anglijos darfjininkų atsto
vas Barnes beveik kaltina Len
kiją, kad ji yra pasirengusi at
naujinti karą prieš sovietų Ru
siją.

Daug žmonių žuvo.
TANGIER, Morokko, lapkr. 

29.— Daug žmonių žuvo čia 
siautusioj nepaprastai smar
kioj viešnioj, kurioj visai sug
riauta niekurioą dalįs miesto.

Mirė badaujantis kalinis.

TOKIO, lapkr. 29. — Pirmas 
bado streikas rytų kalėjime bu
vo vieno kalinio, apkaltinto 
sąryšyj su Korėjos nepriklaib- 
somybes judėjimu. Tas kalinis 
mirė vakar Seoul kalėjime po 
13 dienų badavimo.

16 bankų užsidarė.
FARGO, N. D., lapkr. 29. — 

State Bank of Tokyo šiandie 
neatsiidarė. Tai yra 16-tas ban
kas, kuris laike pastarųjų dvie
jų sąvaičių užsidarė North Da- 
kotoje dalei sumažėjimo pi
nigų rezervo. Manoma, kad tie 
bankai vėl atsidarys.

Reikalauja 
panaikinti 
karo skolas

Unijų Internacionalas mato 
tame vienatinį būdą pagerinti 

žemą mainą pinigų.

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Unijų Internacionalo kongresas 
š'andie priėmė rezoliuciją, k u- ’ 
ri’ paraškė, kad panaikinimas 
karo skolų yra vienatiniu bil
du pakėlimui pinigų maino. 
Holandijos delegatai pasiūlė 
kad sumos mokamo atlygini
mo turi būti nustatytos vieno
dai ?r kad mokama butų per 
tautų lygą, nes tas butų pato
gu skolininkui, kurio kreditai 
tuojaus ant tiek pat visur pa
sigerintų. Rezoliucija apima du 
spausdintu puslapiu ir sako, 
kad krizis internacionalinėje 
mainoje yra pražūtingas netik 
sunaikihtpms šalims, bet grą- 
sina taipjau turtingiausioms 
šalims sustabdymu tarptauti
nės pirkly bos. Todėl ir reko
menduojama panaikinti visas 
internacionalines karo skolas, 
kad tuo atrėmus krizj maino
je. Taipjau rekonmenduojama, 
kad butų padaryta internacio
nalinių. priemonių prieš neapri- 
botą cirkuliavimu užtikiamų 
pinigų laidų.

Ta rezoliucija su priedu ta
po priimta šiandie, Norvegijos, 
Italijos ir Kanados delegatams 
balsuojant prieš ją. Sprendžia
ma, kad Italijos ir Norvegijos 
delegatai priešinosi jai todėl, 
kad jie mano, jog jokio pageri
nimo dabartinių bankrutijimo 
sąlygų negali būti, kol nebus 
įsteigta socialistinė draugijos 
tvarka.

Reikalauja ir socializacijos.
Rezoliucijoj apie socializaci- 

ją sakoma, kad atsižvelgiant į 
milžiniškus pelnus, kokius ka
pitalistai susikrovė ir į tą fak
tą, kad kapitalistų įstaigos ty
čiomis mažina produkciją, kad 
tik daugiau pasipelnius, kong
resas draugijos interesuose 
reikalauja sochalizavimo že
mės ir kitų produkcijos prie
monių. Tas perversmas neturi 
būti tik pervedimu industrinės 
kontrolės vien kapitalistinei 
valstybe), bet kad industrijos 
kontrolėje dalyvautų visi gy
ventojai, bendrai su darbinin
kų unijomis. Ši rezoliucija ta
po priimta vienlbalsiai.

5 mėn. streikas užsibaigė.
READING, Pa., lapkr. 29.— 

Reading Iron Co. darbininkų 
streikas, kuris tęsėsi apie 5 
mėn. laiko, užsibaigė, didžiu
mai darbininkų nutarus grįšti 
į darbą. Darbininkai beveik 
nieko nelaimėjo. Tai kompani
jai dirba apie 3,000 darbiniu- 
kų.

PINIGŲ KURSAS.
------------- 7

Vakar, lapkr. 29 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.49
Austrijos 100 kronų .................. $0^83
Belgijos, už $1 ..............  frankų 16.50
Danų 100 kronų ............... $13.53

Finų 100 markių .... .............. $2.50
Francijos, už $1 ....... frankų 16.42
Italijos, už $1 ............... lirų 27.15

Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
Lenkų 100 markių ................... $0.30
Olandų 100 guldenų............... 30.35
Norvegų 100 kronų ........... $13.56
šveicarų 100 frankų ........... $6.37
švedų 100 kronų ............... $19.32

Vokiečių 100 markių ........... $1,50

Reikalaus sustabdyti 
immigraciją.

Atgaleiviai nori uždrausti im- 
migraciją iki nebus pravesti 

nauji įstatymai.

WASHINGTON, lapkr. 29. - 
Kongresmanas Johnson,' pirmi
ninkas immigracijos komiteto 
pareiškė, kad jei iki kovo 4 d. 
nebus priimta naujų įstatymų 
suvaržymui immigracijos į 
Ameriką, bus reikalaujama po 
4 d visai uždrausti immigraci
ją iki suvaržantįs įstatymai 
nebus priimti nepaprastame 
kongreso posėdyje sekamą pa
vasarį.

Mat kovo 4 d. automot škai 
pasibaigia įstatymai apie pas- 
portus ir pradeda veikti ra
maus laiko immigracijos įsta
tymai. Atgaleiviai tad sako, 
kad pasportų įstatymams ne
beveikiant prasidės plaukimas 
į Ameriką negeistinų ateivių, 
kuriuos dar sulaiko pasportų 
reguliacijos. Todėl jie ir nori 
arba tuojaus priimti labai su
varžančius immigraciją įstaty
mus, arba pasibaigus pasportų 
laikui, visai sustabdyti immig
raciją, kad tuo neįsilcidus “ne
geistinųjų,” nes daabrtiniai! įs
tatymai neapsaugą ganėtinai 
nuo įvažiavimo į Ameriką ne
geistinųjų ateivių.

Valstija apginklavo 
streiklaužius.

DENVER, Colo., lapkr. 28.— 
įvairių tikėjimų bažnyčių ko
mitetas padarė tyrinėjimus ir 
susekė, kad atgabentieji į Den
verį streiklaužiai, sulaužymui 
gatvekarių darbininkų streiko, 
buvo apginkluoti valstijos šau
tuvais, taipjau išduota jiems 
amuniciją iš valstijos arsena
lų. Laike streiko liko užmušti 
7 žmonės ir buvo dideliu riau
šių.

Japonų žvėriškumai 
Korėjoje.

Pavergė Korėjos moterįs ir net 
mažas mergaites gabena į iš

tvirkimo urvus.

SAN FRANCISCO, lapkr. 28. 
—Sugrįžę šiandie Ohinijos lai
vu keleiviai iš Korėjos sako, 
kad japonai pavertė į verges 
Korėjos moteris.

“Tai yra gerai žinomas fak
tas tarp tų, kurie lankėsi Ko
rėjoje po japonų okupacijos, 
kad tūkstančiai moterų ir mer
gaičių tapo paverstos vergėmis 
prie geležinės karinės val
džios,” pasakė žinomas Shan- 
ghai biznierius Luce. |

Kiti pasažieriai pasakojo* 
matę, kaip mergaitės, nieku- 
rios vis 12 metų, buvo pris
paudėjų valkiojamos gatvėmis. 
Kada paklausta vietos gyvento
jų, tie sakė, kad tos mergaitės 
yra gabenamos į ištvirkimo ur
vus.

Keleiviai sako, kad Korėjoje 
galima matyti pasibaisėtinų re
ginių. Japonai pasinaudoja 
mažiausia proga, kad tik tc- 
riojus korėjiečius, ypač mote
ris,

2 žmonės užmušti.

BETHLEHEM, Pa., lapkr.
29. — Du žmonės liko užmuš- 1 
ti ir 15 sužeista gatvekariui ( 
nušokus nuo bėgių ir nuvirtus 
Į griovį. ’ i

Airiai nušovė 15 
• policisty.

1,200 žmonių areštuota 
Airijoje.

MACROOM, Airijoj, lapkr. 
29. — Praeitą vakarą \ netoli 
nuo čia nuo 75 iki 1(M) žmo
nių netikėtai užpuolė ant pa
galbinės policijos kadetų ir 15 
jų nušovė ant vietos ir 1 mir
tinai sužeidė. Vienas kadetų 
prapuolė.
Kulkasvaidžiąi prie parlamento

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Del didesnio atsargumo polici
jos laivas su kulkosvaidžiais 
tapo pastatytas saugoti parla
mento namą iš upės pusės. 
Mat bijomąsi airių užpuolimo.

Svarsto Airijos padėtį.
LONDONAS, lapkr. 29. — 

Šiandie premjero namuose bu
vo susirinkęs kabinetas ir il
gai svarstė dabartinę Airijos 
padėtį. Be ministerių posėdyje 
dalyvavo taipjau šalies polici
jos ir šnipų viršininkai.

1,200 žmonių areštuota į 8 
dienas.

DUBLINAS, lapkr. 29. — 
Šiandie paskelbta, kad laike 
pastarųjų 8 dienų tapo suimta 
1,200 žmonių. Tarp,' šiandie 
areštuotųjų žymesnių sinn fei- 
nerių yra parlamento narys 
William Sears. Kareivių ir po
licijos užpuldinėjimai ant gy
ventojų tęsiasi !be jokios pa
liaubos. Transporto darbininkų 
namas Cork’e tapo šiandie ine
rcijos išprogdintas bombomis 
ir sudegintas.

Pavogė bapko $300,000.

GRAND BAPIDS, Mich., lap. 
29.— F. W. French, kasieriaus 
pagelbininkas City Trust & 
Savings Bank Šiandie prisipa
žino, kad jis yra išeikvojęs 
banko pinigų nuo $300,000 iki 
$500,(MM). Tuos pinigus jis ėmė 
per 10 metų ir praleido įvai
riose spekuliacijose, kad pasi
vijus Morganą ir kitus didžtur
čius.

Pripažino Meksikos valdžią.
SAN ANTONIO, Tex., lapkr. 

29. — čia gauta oficialinių ži
nių, kad Vokietijos valdžia for
maliai pripažino Huertos val
džią Meksikoje.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

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

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

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

Reikalaus nacionalizuo
ti didžiąsias industrijas.
Vokietijos socialdemokratai pa
siūlys reichstagui tokį bilių.

BERLINAS, , lapkr. *29. — 
ai Anzeiger rašo, kad stip

riausia Vokietijos reichstage 
partija — Socialdemokratai — 
rengiasi neužilgo įpešti bilių, 
siūlantį nacionalizuoti visas di
džiąsias industrijas Vokieti j o- I • 

ije-
i Bil.aus projektas siūlo ap- 
I vertinti visas industrijas ir už
mokėti už jas duodančiais 5 
nuoš. palūkanų bonais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija siunčia laivus 
Graikijon.

Siunčia daug laivų daboti 
Graikiją laike plebiscito.

TOULON, Francijoj, lapkr. 
29. — Franc’jos karinis laivas 
Lorra/ne šiandie išplaukė į Pi- 
raeus, Graikijoj.

Kruizeris Ernest Renan iš
plaukė į ten nedėlios naktį, 
kuomet kitas kruizeris, ibuvęs 
Konstantinopolyj, atplauk? į 
Piraeus se rodo j e.

Dar vienam kariniam laivui, 
trims kruizerjams ir keliems 
torpediniams laivams taipjau 
paliepta plaukti į Piraeus, taip 
kad franeuzai turės tame uos
te didelę eskadrą gruodžio 5 d., 
kada įvyks visuotinas gyvento
jų balsavimas apie sugrįžimą 
buvusio karaliaus Konstantino.

Nukapojo algas.

PELL CITY, Ala. — Avon- 
dale bovelnos audinyčios pas
kelbė, kad pradedant panedėliu 
visų darbininkų algos bus su
mažintos 20 nuoš.

2 žmonės užmušti.
KEWANEE, III. — Du žmo

nės liko užmušti ir vienas su
žeistas traukiniu užgavus au
tomobilių.

Dvi pačios užmuštos.
RALEIGH, N. C., lapkr. 28. 

—Du vietos ūkininkai tapo 
areštuoti sąryšyj su šiandie už
mušimu savo pačių. Nors jiedu 
gyvena gana toli vienas nuo ki
to, bet žmogžudystes jie papil
dė vienu ir tuo pačiu' laiku.



Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalo.

Kitur.

Chicago. K. Petrulis, J. Zubavičius, 
Gabtmas, M. Vaitaitis po 
J. Valulis 50c. Smulkių aukų 
$6. Viso labo $111.00.

Ačiū visiems aukotojams ir 
aukotojoms.

—J. Medellnskas.
[$111.00 priduota Naujienų 

Redakcijai ir siunčiama Lietu
vos Misijai. — N. Red.]

M. 
$1;

Garfield Park apielinkėje:—
Lietuvių Vyry ir Motery 

Paš. Kliubas lapkr. 25 d. su
rengė prakalbas išaiškinimui 
dabartinės Lietuvos padėties. 
Kalbėjo Adv/Kat. Gugis ir A. 
Karsokas. Po prakaDiy buvo 
renkamos aukos Lietuvos gy
nimo reikalui. Aukojo šie aS-Į 
monvs: N. Vilimaitis $12; J. Thanksgtvlng Day vakarėly] 
l’žubaH. SĮtlO; J. Shidlo $6.50: P"« Stasyti. 1911 F.annl- 
L. Kuchinskas, M. Kariūnas ir 
K Katela po $6; K. Augaitis, 
K. Pakamonis, K. Shesis, M. 
Vilimaitgenė, J. Mcdelinskas po 
$5; A. Balčunas $1; S. Petrulis, 
J. Gabu na s, K. Kapas po $3;
M Augaitis $2.50; A. Užubalis 
$2;\K. Spait’s, P. Spaitis po 
$1.50; J. Shaltis. F. Stanonis, 
J. Kaziunas, 
kevičius. A. Kaziunas, S. Spai
tis, B. Market, G. Juodelis,

port avė., susirinkęs draugų 
butelis, besilinksmimlamii po 
vakarienės rado progos pagal
voti ir apie Lietuvos reikalus. 
Šileikai pasakius prakalbelę 
apie lenkų plėšikų puolimus 
ant Lietuvos, svečiai bematant 
sudėjo gynimos 
$22.00.

? E. Shnltis. S. Mic- I Aukojo: V. Šileika ir Stan.

reikalams

Skausmus ir gėlimus nutildo

(Ja

Dijokas po $6; Košt. Kėvišas 
$2; Jonas Stasytis, Ana Stasy- 

. tis, Ona Kraptavičtene, Stas. 
i Kraptavičia, Sim. Skudas, 
iJuoz. Pavlikas, Ona Kėvišas ir 
Petras Kavolius po $1. Viso la
bo $22.00.

PAIN-EXPELLER
Vaizbaienklis uireg. S. V. Pat. Ofisą.

DRAUGAS REIKALE

ofisan, kad persiųstų Lietuvos 
Misijai. — S. D.

[$22.00 priėmėm ir pasiųsi
me kam skiria. — N. Red.]

SKANDINAVIJOS-AMER1KOS UNIJA

ST. CHARLES, IDL. — Au
kos Lietuvos gelbėjimui nuo 
užpuolikų. Spalio 31 d. D. L. 
K. Vitauta Dr-tės laikytame 
metiniame susirinkime buvo į- 
nešta, kad reikia duoti pagal
bos ranka Lietuvai. Visi sutiko 
ir vienbalsiai nutarė paaukoti 
iš kasos $50.00. Beto dar at
skiri nariai suaukojo $24.<50. 
Susirinkime buvo išrinkti du 
nariai M. Bobiškas ir A. Bi
liūnas, kad pereitų per stubas 
aukų rinkti. Ačiū jų pasidar
bavimui, jie surinko. $,129.50. 
Tolcsniai paaukojo Bv. Onos 
Moterų ir Panų Dr-tė $10.00, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr- 
tg $25.00. Viso kartu $239.00.

Aukotojų sąrašas toks: Au
kojo po $5.00: Jonas Petraus
kas, J. Stančikas, M. Phingis, 
P. Urpolis, P. Budrius, F. 
Želnis, A. Norkui lis; Po $3.00: 
J. Birbalas, S. Kričiauskas, J. 
Phingis, W. Kačiukas; Po $2: 
J. B irimas, A. Dovidauskas, J. 
Sntula, K. Albačinskas, J. Pa
leckis, A. Kvedaras; po $1.00: 
J. Tamanauskas, S. Bafolavi- 
čius, I). Vedcckis, M. Juškis, J. 
Rajūnas, R. Kaunietis. F. Bart 
kus, P. Stankus, M. Vitkauckie- 
nė, S. Medzviega A. Vasiliaus
kaitė, A. Zapolskis, B. Bu'kcvi- 
čius, F. Raila, P. Railienė, J. 
Sadauskas, F. Kaluina, Z. Če
paitis, P. Brigmanas, 1). Žudis, 
O. Mačiukvtė, J. žitdžiutė, P. 
Bernotas, M. Makaraitis, S. Kie- 
la, J. Baltutis, V. Grabauske, 
J. KiYkuraitis, S. Biliūnas, K.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
Meili ■ i i ■  ............... 1 »- ‘

Biliūnas, M. Boblickas; F. Grim
ui us aukajn $1.50; Po $1.00: 
K. Arlauskas^ B. Aitiorift, ir B. 
Ainoris, P. Wllkas, A. Yvanaus 
Icas, J. Liaudansikas, P. Kišu- 
liis, A. KrikŠtoq>aiiiliis, L. Nor^- 
vaifta; A. Kvedaras $3.00, J. 
Unikas. $1.00: K. Mikutis, J. 
Steponas, S. Minelga, J. Blio- 
žis, JI Olekna, L. Kimontas, 
K. Raila, Po 5Oc: J. Labeilka, 
L. Pakenas, F. Efnigis, J. Ma- 
siokas, A. Mantviilas, J. Mant- 
vilas, K. Kučinskas, J. Kuku- 
raltiene, V. Pakėnienė, O, Ve- 
(loukicne, K. Čiaplis, P. Jan
kauskaitė, 1). Dubauskienė^ N. 
Kukis; B. Gulkis 75c.; Mant- 
vklas, J. Bailtikauskas, P. Va
liutas, R. Griciunas, M. Ru- 
zienė, P. RuzaitČ. Po 25 c.: A. 
Stankcvičia, D. Žudis, W. Ka
čiukas, J. Grigaliūnas, K. Ta
mošiūnas.

Viso surinkta nuo lietuvių ir 
iš Draugijų $2.19.00. Pinigai pa 
siųsta Lietuvos Minijai, 257 
West 
Ačiū

73

71st St.j Ncw York City, 
aukojusiems.

—K. Tamošiūnas,
W. Illinois, St. Charles.

Utarninkas, Lapkr. 30 d., *20

Yra žinoma kaipo viena iš geriausių linijų 
keliauti per Liepoją

( 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-AMBRICAN LtNE

148 Washington St., Boston
11? N. Dearbom St, Chicago. III.
taj S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

binas, P. Valentas, J. Pikponis 
F. Biliūnas, 
Makaraitis, S 
viliauskas, J.
Grigaliūnienė, 
\V. Ramanauskas, M. Lukošc- 
vičia, J. Barnus, M. Povilaus- 
kas, J. Kutavičius, J. Samuolis, 
K. Bučinskas, J. Misevičia, M. 
Petronis, B. Buizas, L. Gruožis, 
S. šeštokas, K. Staskevičiūtė, 
M. Kavaliauckis, A. AndriuŠke- 
vičia, S. Kiela, P. Gedvilą, A.

A. Dragūnas, J.

Tdmošiunas, B.
S. Makaru itis,

KALĖDŲ 
DOVANOS

Kalėdos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

pirkti savo giminėms ir draugams dovanas. Bet 
daugumas jų nesumano kokią dovaną pirkti.

“Naujienos” savo draugams-skaitytojams pata
ria štai kokią dovaną pirkti.
1. Dienraštį “Naujienas”................................$7.00
2. Knygą “Kelias į Socializmą”.................... 30c
3. Knygą “Socializmo Minties Blaivumas”.... $1.50

Viso...............»... $8.80
Nuleidžiama kaipo Kalėdinių Dovanų $1.30

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 K4 MES VEIKTAME I* KAIP GA
LIME SAVO BROLIAM.? 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 karės 
laike.

Susirinkite į
J. J. EŽERSKIO SVET., 

4600 So. Paulina St.
Utarninke, Lapkričio (Nov.) 30, 1920 

Pradžia 7 vai. vakare.
Katrie jaučiatės lietuviais, tarnavę 

kariuomenėje, ir gyvenanti Town of 
Lake apygardoj, visi privalote susi
rinkti Utaminko vakare į J J. Ežer- 
skio svetainę. !«<*' -M,

Kviečia S. L. A. Kareivių 1 kp.
Komitetas.

MILWAUKEE, WIS. -Mil- 
waukiečilai pasijudino ir tuo
jau Lietuvos gynimo reikalams 
sudėjo $755.30.

Lapkričio 21 d. čia įvyko 
Vokiečių salėje inąsinis susi
rinkimas protestui prieš lenkų 
grobikus. Kalbėtojai buvo Dr. 
C. Kasputis ir Dr. S, Naikelis 
iš Chicagos, ir vielos kun. A. 
Daugis, Susirinkimą vedė J. 
A. Bankus. Kaip buvo Nau
jienų 274 num. sakyta, kad 
mihvaukiečiai “suH>ytis” raci- 
hieČius, taip ir buvo. Racinie- 
čiai turi penkiasdešimt ar dau
giau biznierių, ko Mihvaukėj, 
galitna sakyti, beveik nėra; 
taipjau ir lietuvių skaičius čia 
per pusę mažesnis už Rracine, 
o betgi mes jiems ncapsilei- 
dom! Ret tai ne viskas. Pra
eitą mėnesį buvo kolcktuoja- 
ma Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų 72 skyriaus ir surink
ta $330.00 (tik kad šie pasta
lėj i eina į klerikalų partijos 
fondą). Dabar rengėjų (?) 
komitetas darbuojas tarp žydų 
ir tur būt bus sudarytas vie
nas bendras lietuvių ir žydtj 
komitetas veikti Lietuvos rei
kalais. Žadama nusamdyt mies 
to Auditorium „ ■ ir pasikviest 
žymiausių Mihvaukees kalbėto
jų, dagi midsto mayorą D. įlo
mi ir teisėją A. C. Backus’ą; 
taipjau lietuvių kalbėtojų iš 
Chicagos. —“N-nų Reporteris.

Sykiu prisiyskite tik $7.50 
Taipgi puikus “Naujienų” sieninis

• Kalandorius dovanų.
PAAIŠKINIMAS:

Knyga “Kelias į Socializmą” ką tik atėjo 
iš Lietuvos nuo musų draugų. Išleista Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos. Parašė Dr. 
O. Itauer. Versta iš vokiečių kalbos. šio 
veikalo autorius yra draugas Dr. O. Bauer, 
Austrų socializacijos ministeris. šiame savo 
veikale jis svarsto opiausius šių dienų visuo
menes klausimus. Veikalas vertas didžiau
sios domės.

Apie knygų “Socializmo Minties Blaivumas” ir 
’ apie dienraštį “Naujienas” nėra reikalo kalbėti — 

jų didelė vertė visiems žinoma.
į Draugai “Naujienų”’ skaitytojai! Tuojau iš- 
pildykit žemiau talpinamą kuponą; išpirkite Mo
ney-Orderį arba čekį sumoj $7.50 ir prisiųskite 
Naujienų Administracijai; mes tuojau pasiųsime. 
Jūsų draugams “Kalėdų Dovaną”.

AKRON, MICH. — Sarihata 
hutų atsilikti nuo kitų savo 
draugų, kurie aukojo Lietuvai 
nuo priešų gintis, tat nutarėm 
ir nies skatiku prisidėti. Auko- 
jotn: J. Mauricas ir M. J. Mau- 
ricas po $10, taigi viso $20, ir 
siunčiam Naujienoms, kad per
siųstų kur reikia.

[$20 gavome ir siunčiam 
Lietuvos Misijai. —N. Ret|.]

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co,

Iškirpk ii’ prisiųsk šį kuponą šiandien. 
“Naujienos” 1739 So. Halsted SU Chicago, III. 
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

pasiųsti “Kalėdų Dovaną”: 1. Dienraštį “Naujienas”, 
2 Knygą “Kelias į Socializmą” ir 3. Knygą “Socia
lizmo Minties Blaivumas” už ką prisiusiu čekiu 
Money Orderiu $7.50. Siųskite “Kalėdų Dovaną . 
šiuo adresu:

Vardas'ir Pravarde ...... ........ . .................................
x Gatvė ................................................. ........................

Miestas .......    •;•••
Mano* vardas ir pavardė.................-...........................

Adresas ...............................  -

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir Už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
/

809 So. Main Str.
Rockford, UI.

CLE ELUM, Wash. Au
ka Lietuvos šauliams. Lapkr. 
21 d. susiėjęs lietuvių būrelis 
nutarė paaukoti kiek kas gali 
kovotojams su Lietuvos grobi
kais, narsiems Lietuvos šau
liams. Aukojo po $10: J. J. 
Kurtinaitis, J. Kurtinis; po $5: 
V. Riškus, A. Vitui, J. Urbonas, 
P. PeČkeviČJus; po $3: D. Sli- 
žus; po $2.50: J. Preiša,\ K. 
Preiša, J. Urfbaitis; po $2: 
Ona Sližus, K. Tamošiūnas. Vi
so labo $54.50. Tą sumą siun
čiame Naujienų Redakcijai ir 
prašom persiųsti Lietuvos Mi
sijai. Aukų rinkėjai:

Jonas Urbonas, 
J. J. Kurtinaitis.

[$51.50 gavome ir siunčiame 
kur«įsakyta. — N. Red.]

KLAIDOS PATAISYMAS.

Batavia, III., aukotojų sąra
še, lilpusiamp 'Naujienų 278 
nu m., korektoriaus neapsižhi 
re j imu praleista pavarde A. 
Miliušo, aukojusio $3, o pavar
dės J. Kcršulio ir K. Keršuiio 
priskirtos prie atikoj-usių po 
$5, kuomet j<e aukojo po $3. 
Šiuo tas klaidas atitaisbme.

— N. Red.

Švieskime Lietuvą
i

Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge-

■ rų laikraščių ir knygų; ,
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir 
skaisti, — Todėl

PRISIDEKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,

kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.

(——————

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
turi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bori- 
keviČienė, J. Makauakis, prof. Šimkus, Alb. 
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.

Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už Šerus siuskite 
šiuo adresu:

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str., New York, N.

Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkineti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursą.

Dabar Amerikos Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, ir todėl už bonus galima gauti 
daugiaus negu pora mėnesių atgal.

< Kas turite laisvės boną pardavimui, 
neškite j Naujienų ofisą, kur gausite už bo- 
ną gatavus pinigus.

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

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, 
atrendleglį, neuralgijos, skaudėjimo rau* 
menų, eustiugeju sąnariu, mėšlungio Ir 
kitu iilauklnlu skaudėjimu ir gėlimu, 
variuok

Užlaikyk tą Linimentą 
Parankai.

Severa’s i 
GotMol § 

(pirmiau žinomo kaipo Sovoros GothardIB- i 
kas Aliejus) ant stnubos skausmu o tikrai SĮ 
aplalkysi treita paselpt*. Tas pasekmin- 
gas naminis llnimeutas yra vartotas por g 
ne mažiaus kaip keturios deSimtys metu M 
su užganėdintu pasekmių dcl apgalėjlmo 
vietinio skausmo ir mažinimo suputi- g 
mo. Pardavinėtas kožnoi apteko!.' Dvi W 
inleras, 30 ir 60 centai. u

migai Iš

v w <?. juram
iww*wa«aaiw«MwiN«aNi«w^«

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Lietuvon
Kas nori siusti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 

, Pakšj ir Pietį, 552 Grand 
Avė., Kenosha. Wis.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis.

K. S. SASS
1728 West 18th St.

NUO ŠALČIO
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

8454 North Cicero Avė.
Chicago, I1L

Visose vaistinėse 78c.

............... ... .  . A, ------------ ---------

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

AMERICAN
Reliable

ĮJentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 844

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

r-........... . .... 1 —
Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewicz

■
T AKUŠERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai pa
tarnauja 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.

3113 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(ant antrų lubų)

| Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Pa-

prie

I Telephone Yards 1532

! DR J. KULIS
LIETUVIS

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vai-
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim-
Į pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago. 

m bis v? an&diflMaiflaaHaNH

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Akušeraa
3203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandosi 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Tel. Austin 737
DR. MARYA

D0WI ATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs- savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedčldienius.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Specialistai Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 Se. B&lstedl 
Telephone Pr ver 

Valandos: 10—11 1} j; 2 
7—8 vnk. Nedėliotus 10

Chicago 
13

Telefonas—Boulevard 9199
i DR. C. KASPUTIS

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

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

—.................. ..................  —■<
Telefonai Pullman 858

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas 

10801 S. Michigan A*, Roseiand 
Valandos: 9 iki 9 vakar*I

---- ---------- - - - - -

>ni hm mrai-i imh—

ITel. Ganai G222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS
I 2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
: Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

...... v;.. u;.-...;
OfiSp Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojaine 
Kalbame visas Buropiškąs kalbas/ 
3801 Sb. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

Vai.: 1 iki 4 po pi et kasdienuą; 
Nedaliomis: 10 iii 12 pietų 

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

pietų Nedėliomis.

fCelepbone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 

iš ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak,
3325 So. Ilalštcd St.. Chicago.'
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PADVIGUBINK 
SAVO ĮEIGAS 

Įdėk savo šutau pintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Real Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjimai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY ii BUSINESS T REVIEW

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistu su iljęu laiko patyrimu.

Darbas gvarantuotas ant 1O me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai.

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES B? BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

Pirkite miltus

BANKAS
ant kampo 47o» 
ir Ashland Av. 

Chicago.

Tel.: Victory 2400
Užsisakyk audrinius lan

gams rėmus, nuo
Geo. Green Lumber Co.,

22-os gatvės tiltas.

Atydos X
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? Štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.

■ Tol. Canal 2975—2976

Just
: WHISTLE

Chicago
WHISTLE BOTTLING CO.

■ 116 W. Kedzie St.

ANTON FUERST and CO. 
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies 
4153 W. 26 St. 

2410 So. 52nd Avė

DYKAI
Pirma demonstracijos lekcija 

Puiki ateitis automobilių dirvoje 
Suteikiama per

Chicagos geriausių automobilių 
mokyklų.

FEDERAL AS'SOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.

Kaip mes esame čia keletą sykių 
pažymėję, kviečių kainos iki šiol vis 
pUolė. Subatoj kviečiai buvo pasie
kę gal būt žemiausio laipsnio kada 
ant biržos už bušelį t----- —-------
$1.50. Vakar kviečiai pašoko keletą 
centų augŠtyn.

Visiems dabar rupi 
kviečiai dar eis žemiaus ar ne.

Į šitą klausimą galima, gal būt, ne- 
klausiant, pasakyti, kad kviečiai, o kar
tu su kviečiais ir miltai, daug piges
ni jau nebebus. Tam yra kelios aiš
kios priežastįs:

Viena, kad kviečiai Amerikoj šiais 
metais užderėjo davipr mažiaus neję-u 
paprastai, o Europa iki šiol išpirko 
iŠ Amerikos kviečių daugiais negu 
paprastai išperka (su virš 200,000 bu
šelių).

Antra, Europa iki šiol dar toli gra- Į 
žu neprisipirko tiek kviečių, kiek jai 
reikia, ir stengsis gauti iš Amerikos 
daugiaui kviečių negu gavo.

Šitos dvi priežastys (stoka tavoro 
ir nepakankintas reikalas) turi neiš
vengiamai vesti prie kainos pakėlimo. 
Mes neklysim pasakę, kad į kokį mė
nesį laiko, jai ne greičiau, kviečių ir 
miltų kainos bus žymiai augštesnčs 
už dabartines. Todėl kviečių pirkliai, 
malūnininkai ir duonkepiai nepadarys 
klaidos jeigu prisipirks kviečių ir mil
tų dabar, pataikę dieną, kada kainos 
yra žemesnės.

Ka pasakėme apie kviečių ir miltų 
kainas, tą patį galima pasakyti ir apie 
kitus grudus, — komus, avižas, mie
žius ir taip toliau.

buvo mokama

klausimas, ar

Pirkite dabar šiuos 
tavorus.

Kava 
Bulvės 
Šilkas 
Cukrus 
Lajus 
Vilnos 

Javai,

—Nesiskubinkite pirkti 
šitų tavorų.—

Žemiau surašytų tavorų kainos ga
li dar labiaus pulti, todėl pirkliams 
patarama nesiskubinti su jų 
mu:—

Denatūruotas alkoholius
Obuoliui
Tairai automobiliams
Plytos
Karbolis
Galvijai
Linai
Gazolinas <
Stiklas
Kiaulės
Geležis
Malasai
Alyvų aliejus
Apelsinai
Rašomoji
Žirniai
Taboka.

popiera

Kava

pirki-

Kavos kainos šiandien rods yra nu
puolusios žemiausia. Nuo dabar pra
dės kilti. Kam reikia prisipirkti daug 
kavos, tas nepadarys klaidos, prisipir
kęs jos dabar.

Lietuvos Prekybos
Laivyno Insteigimas

Didžiausia Lietuvių Aprėdalų 
Išdirbystė Chicagoj.

Darom aprėdalus dėl dėvėji
mo. Paklausk ka^ musų padirb
tus aprėdalus dėvi.

Žukauskas Tailoring Co. 
814 W. 33 St.

Universal State Banko name.
Phone Boulevard 3941

The lllino s Artificial 
Limb Co.

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

vijos, Vokietijos, Holandijos, Franci- 
jos; prireikus bus galima taipgi Ameri
ka pasiekti su prekėm. Vakar pirmas 
laivas išplaukė per Stochohną Klai- 
pėdon. Kiti baigiami statyti bus 
mums perduoti 15 Gruodžio, 5 Sausio, 
15 Vasario, pirmą Kovo, 15 Balan
džio. Tokiom ratam reikia pinigai 
mokėti. Darbuokitės, kad pavasarį ga
lėtume dar du laivu pasažierių pirk
ti Amerikos linijai, yra nužiūrėti sta 
tume. Laivyną įtaisius, Klaipėdos 
klausimas savaime išsiriš Musų rei
kalai fronte geri, lenkai smarkiai su
mušti. Vilnius be balsavimo turi mu
sų būti.

(Pasirašo) Ilotel Ritz, Martynas 
Yčas, Kapitonas Stulpinas”.

Kaip girdėti, Lietuvių Garlaivių 
Ilendrovcs akcijų par<lavln5jitnaB ei
na pasekmingai. Daktaro J. šliupo 
pastangomis ir Amerikos Lietuvių pa
rama tapo padaryta musų Prekybos 
Laivynui pradžia, kuri beabejonės tu
rės daug svarbos ir prie musų tarp
tautinės padėties sustiprinimo. L. L B.

Speciahs dantų (crown) 
darbas....... . $3.50

Ši kaina yra tuomlai- 
kinė; taisykit savo dan
tis tuojau.

DR. CARY

Augšta Meiles Kaina
National Teatre rodoma “Augšta 

meilės kaina”, kurį vertėtų kiekvie
nam pamatyt. Tai yra tinkąs visai 
šeimynai, visokio amžiaus žmonėms, 
visų klesų ir visų rasių žmonėms. Tai 
yra satyra. Juoko, pašaipos o ir rim
to, naudingo šiame veikale yra. Todėl, 
visi žmonės bus užganėdinti. Kiti sa
ko, kad apsilankymas National Teat
re rodant “The high cost of loving”, 
kuris bus šią visą savaitę, sutaupins 
daktaro bilas ir jausiesi geriausį 
niką naudojąs.

Nesirgsite šalčiu

to-

MAUDYNĖS
Gydymas visbkio cirkulacijos ne- 

tvarkumo.
Reumatizmo, violetiniai spinduliai, 

nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, pa
ralyžiaus, inkstų ir kitokių elektra 
gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
9:30 ryto iki 7:30 vak.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus 
'nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1624 W. 45-ta gatvė, 

Chicago, III.

DENTISTAS
McVickers Teatro name

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St

Visą šią savaitę
The High Cost 

of Loving
Atsivesk tėvą, pamatyt jį 

Kitą savaitę

Kiek in

GERAS
Dantų tąisymas 

pigiomis kainomis
Aukso dantis 22 Karat 

$3 ir augščiau
Bridge Work 

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

D R . B E R N 
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt

Triner’s American
Alixir of Bitter Wine
Yra labiausiai užtildama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashland Avė.

Turi pilną staką reikme 
nų tiems, kurie yra ne
laimingi ir priversti ne
šioti dirbtinas dalis kū
no ; rankas, kojas ir t.t., 
kuomet reikalinga.

Žemiau surašytų tavorų kainos yra 
jau užtektinai nupuolusios arba net 
yra pradėję kilti, ir nelaukiama, kad 
jos greitu laiku nupultų, todėl šie ta- 
vorai yra patariama pirkti dabar, pri
sitaikius kada yra žemesnė kaina.

Sviestas (dabar galima pirkti ko- 
' kiem dviem mėnesiam)
I Konservuoti valgomieji daiktai (ko
mikuose)

Daržovės
Suris
Anglis
Kakao

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Gritphaphone 

CoM Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L. 

10657 Michigau Av.» kamp. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.

Tel.: Pullman 979.
Mes naudojame geriausios vertės 

gyduoles ir musiį kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Lietuvių Garlaivių Bendroves direk
torius ir jgaliotinis d-ras J. šliupas 
Lapkričio 24 dieną yra gavęs iš Lon
dono nuo Martyno Yčo ir Kapitono 
Stulpino tokį kablegramą:

“Lietuvos Prekybos laivynas jau 
yra, vėliava ant jūrių plevėsuoja. Ačiū 
Amerikos Lietuvių paramai ir žemės 
banko direktoriams, Žiliui, Petkui su
tikus finansuoti Lietuvos Garlaivių 
Bendrovė nupirko šešius prekiij Gar
laivius visai naujus, kurie plaukios 
tarp Klaipėdos, Anglijos, Skandina-

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams!

Jogei nuo 1-mos dienos 
Lapkričio Nov.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė.

Tek: Yards 145

sa-P-s Lucas P. Hannema užlaiko 
vo vaistinėje ypatingų gyduolių nuo 
šalčio ir kosulio. Joki kita gyduolė 
tokiu umu laiku ne yra pagelbėjus 
nuo šalčio ir kosulio, kaip minėto vais 
tininko—į dvi valandas jau ir sveikas, 
o kaina kur kas žemesnė nei kitose 
vaistinėse.

Vaistinė randasi ant kampo 107-os 
gatvės ir Michingan Avė. Tad, dabar 
nepastoviems orams esant, greitai 
šaltis pagaunama, todėl apsirupinkit 
vaistais iš kalno, kad šalčiui užklu
pus, butų lengva kova laimėt.

OLOWECKI’S
Music House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

EXTKA IŠPARDAVIMAS ■ 
Siutų ir Kelinių

J Į Vėliausios mados ir žemiausios ® 
kainos. 1

, PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

CASINO TEATRAS 
3506 So. Halsted St.

Pan. ir Utarn. Lapkr. 29 ir
George Walsh in 

“From noon on” 
Mat. Panedėlyj.

Ketverge ir Petnyčioj 
Gruodžio 2 ir 3.

Paulina Frederick in 
Madama X. 

Mat. Ketverge.
MaLkiekvieną panedėlį ir seredą

30

ADAM M. MACARUS
NOTARAS

3256 S. Wallace St., Chicago

Steinbrechef Mfg 
Company

Išdirbėjai The New Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St

; Parduodu laivakortes, ■ 
J siunčiu pinigus į visas 2
■ pasaulio dalis. Apdrau- ■ 
11 džiu, parduodu žemės ir Į
■ namus, skolinu pinigus. ■

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši- 

!; nos, prosai, valytojai.
: 6007 So. Halsted St.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostumeriškas Siuvėjas 
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 Sb. Leavitt St.

Humboldt 1678 Belmont 7419

The Rutfeld Laboratory
Išdirbėjai

Tikrai puikių gyduolių
Chroniškos raudonosios gyslos, 

vaikščiojančio skausmo, niežų ir 
kitų odos ligų greitai paliuosuo- 
čių.

Wasserman' kraujo mėgintojas.
2850 Chicago Avenue, 

Chicago.

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

MANO MOTTO:
Prieinamos kainos. Gcriausis ma- 
terijolas. Geras, gvarantuotas, be 
skausmo ir extra švarus darbas.

DR. B. L. GOLD 
Dentistas

Canalport ir Halsted gat.

Ar Jūsų bankierius yra 
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali bu Ii jūsų 
bankieriu.

The Cicero
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bankerio ir 

rio.
Delei draugiškų

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.PAITDr STORAS KAKLAS llUl 1 KLj SUTINU GILĖS 

išimamos be peilio, skausmo arba 
sirgimo. Jus galit išbandyti ant 
musų riziko. Goitrene išgydo vi
sai, net ir užsisenėjusias ligas, be 
jokio ištinimo.
Nieko nekainuoja jeigu neišgydoma 
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk jį 
kol nepasiekė širdies, gerklės arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knygą dykai.

GOITRENE Co. 521 — B. W. 63rd St.

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių ne- 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.
Vi

Phone Drover 266
JOFFEYO

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat.

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pi ritines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankytu ' į 
37 So. Dearbom St.

Jei tau reikia 
GERO PLUMBĖRIO 

Kreipkitės prie 
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

1707 W. 47th St. 
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.

State Bank 
drangiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų

DAKTARAS WHITNEY
Sėkmingas specialistas examinavi- 
me ir gydyme visų chroniškų ligų 

Vyrų ir Moterų.
Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių 
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip 
daug kartų esate apsigavę mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą. 

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY 
175 N. Clark St.

Valandos: — 9 iki 4 ir 6.iki 8 kas 
dien. Nedėliomis — 10 iki 1

THE FALCON
CIGAR FACTORY

J. A. Nutowc, prop.
Išdirbėjas čystų Havana cigarų.

4644 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

Phone: Lawndale 1744

CARTER’IO SKALBIMO MAŠINA 
parsiduoda šiuose Storuose 

The Fair, 
ir buvusia Slegel Cooper 
už vienodą kainą $89.50 
ant lengvų išmokėjimų.

Bus labai naudinga jums apžiūrėti 
šitas mašinas, o dar naudingiaus įsi
taisyti tokią mašiną savo name. Ma
šina pavaduos jums sunkų darbą. 
Abiejuose Storuose mašina parsiduoda 
už tą pačią kainą.

CICERO STATE BANK 
48th Avė. and 25th PI. 

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7968

Naujausios rūšies skalbia
mosios mašinos po.... $135.00

Taipgi užlaikome visokių 
vacuum cleanerių — elektri
nių apšildytojų — elektrinių 
pečių ir visokių elektrinių 
prietaisų.

Leiskit mums apkainuoti 
jūsų namuose dratus išvad
žioti ar krautuvę; cash arba 
vienas metas išmokesčiui.

6031 So. Halsted St.
Tel.: Normai 2022.

2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Tel. Drover 9635
Dr. P. OVITSKY

Dentistas
Specialistas išt’raukyme dantų 

4729 So. Ashland Avė. 
netoli 47th St.

Chicago.

LIBERTY BONDS 
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

dalių,nenormalių kūno

C. R. CLAUSEN 
Expertąs Rupturų

Joseph Shuflitowski & Co
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas

Acorn Electric Co.
A. C. Flynn Co.
4709 So. Halsted St.

Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai Įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

Phone Boulevard 7692

H'

Išdirbėjas 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
ir platės dėl 

kojų. Specialė atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. 

,6331 So. Halsted St., kampas 63 PI. 
Phone: Wentworth 2679.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
8003-89 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

2833 W. 22nd St.
Tarpe California Avė. ir 

Marshall Blvd.
Chicago.

The Union Clothing Co. 
surengė dabar 

specialį išpardavimą 
Geriausius siutus labai že
momis kainomis Chicago- 
je. Ir duoda extra keli
nės dykai.

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką. ,

4754 Ashland Avė.

Kalėdų dovanos
Prirengta pas mus:

Deimantai, laikrodėliai, auksiniai 
— sidabriniai — pjaustytas stik

las, French Ivory etc.

P. O. Peemueller 
JEWELRY STORE, 

per 30 metų prie

1536 W. 47th St.
Patčmysit didelį laikrodi.

The Straus Dentistai 
dabar daro auksinius dantis po 

$3.25
Jeigu jus busite neužganėdinti 

darbų po gero išbandymo, tai mes 
maloniai sugražinsime jums pini
gus ir nerokuosime už savo darbą.

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

narys Federal Reserve System.
3131 W. Madison St., Chicago.

Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarain- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, 111.

Halsted netoli 63-os gatvės

Phone Drover 215
S h a n k s

• Music Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, re 
kordai ir gro
jami grojikii- 
niai voleliai. Pi

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon.

Reikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

Phone Yards 987
D. LIPTSICH

Fashion Cloak Shop 
Ploščiai, siutai, dresės ir veistės. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Delei parinkto ir pigaus 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

FIDELITY ELECTRIC COMPANY 
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 
Mes taipgi užlaikome skalbimui 
mašinas ir elektros visokius Įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

automobilių.

U.S.ARMY & N AVY KRAUTUVE 
Pilniausia armijos stako. 

1628 West 47-os gatvės 
Kampas Marshfield Avė. 

šakos: 3207 So. Morgan St, 
9309 Cottage Grove Avė. 
ykite savaitinius pagarsini- 
Naujienos” specialių pasių-

Tėmykite savaitinius pagarsini
mus " 
lijimų.~

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not Ine. 
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

I
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Metam*-----------1 «
Pusei meti ,
Trim* minėdama_____ —
Dviem mineaiam*
Vienam mineaioi ■ , , , ,

Chicaffoje — par DeHeteJaMl
Viena kopija , ............
Savaitei .........  , , > .e.- 18
Mtaeaiui - r T -r- 75

Suvienytose Tabtijeflfl na Gbiaagoj, 
paltas

Metanui , , r r , , |7.00 
Pusei meti - - t <-90
Trim* mineelam* - - 2.00
Dviem mineelam* , . , 1.59

2J5
1.75 
1.00

Vienam minėsiu!

(Atpiginta)
Matams .............................. t. |8.00
Pusei meti - - - ...... ’ 4.50
Trims mėnesiams 2JU» 

Pinigus reikia siųst palto Monoy 
Orderiu, kartu ra užsakyme.

Francija seka
Teko, pagalios, ir Franci- 

jai pakeisti savo politiką su
lig Rusijos. Jos valdžia pa
skelbė, kad Franci jos pilie
čiai gali ant savo rizikos da
ryti biznį su Rusija. Be to, 
Francijos premjeras pareiš
kė, kad jisai pritariąs tam, 
kad butų nuimta blokada 
nuo Rusijos.

Francija tuo budu užėmė 
panašią poziciją, kaip Jung
tinės Valstijos. Bet Angli
ja jau padarė žingsnį to- 
liaus: ji ne tiktai leidžia pri- 
vatiniems asmenims vesti 
prekybą su Rusija, o ir suti
ko duoti valdžios protekciją 
savo biznieriams šitame rei
kale, — jeigu Rusijos vy
riausybė patvirtins tą preky
bos sutartį, kuri tapo pada
ryta Londone tarpe Anglijos] 
valdžios ir Sovietų valdžios! 
atstovų.

Chuliganų darbas
Galutinai suidiotėjusieji 

mūsiškiai “komunistai” sten
giasi, kuo tik įmanydami, 
apjuodinti Lietuvos ir Ame
rikos lietuvius socialistus, 
remiančius Lietuvos gyni
mąsi nuo lenkų imperialistų. 
Kartais jie tatai daro po prie 
danga neva socialistiškų 
principų, o dažniausia tie
siog skleisdami šlykščiausias 
insinuacijas.

Vyriausias tų “komunis
tų” organas, kuris išeina 
Brooklyne, mėgina prirody
ti, kad Lietuvos socialdemo
kratai, gindami šalį nuo len
kų, elgiasi lygiai taip, kaip 
lenkų Daszynskiai ir Mora- 
czewskiai. Girdi, vieni ir an
tri jų “gina buržuazinę tė
vynę” ir remia 
valdžią.

Tas o/ganas 
gaudinėja savo
kadangi jisai gerai žino, jo
gei Lietuvos socialdemokra
tai ir šioje valandoje nesi
liauja kovoję SU valdžios po
litika; jie ne tiktai neliepia 
darbininkams užmiršti savo

buržuazinę

stačiai ap- 
skaitytojus,

NAUJIKNUH, Chicago, DI Utar n i • i kas, Lapkr. 30 d., *26

klesos reikalus vardan “tė
vynės labo”, o priešingai — 
ragina juos tvirtai ginti tuos 
reikalus, štai ką skaitome 
L. S.-D. P. Centro Komite
to atsišaukime (tilpusiam 
pereitos seredos “Naujieno
se”):

L.S.S. Reikalaipaskolą Anglijoje. 
Valdžia abclnai esanti prisi
rengusi duoti kapitalistams to
kią pamoką, kurią jie negreit 
užmirš.
šelps esrgančius darbininkus.
New South Wale8 darbinin

kų valdžia įnešė bilių, kad tos 
šalies darbininkams, kurie ne
tenka daibo delei ligų, paei
nančių nuo nesveikų dirbtuvių 
dulkių, butų duotas atlygini
mas. Tuo tikslumus įsteigtas 
spccialis fondas, į kurį pusę 

jogei, einant iš I Pin W ««dėa valdžia, o kitą pu-

ką lietuviai negali nė svajoti, traukti 
nes jų šalis neturi jiegos 
kariauti kitas tautas; bus 
rai, jeigu jai pačiai pavyks 
sikratyti svetimo jungo.

už-
ge- 
at-

“Bangos” reikalu.

KLERIKALIŠKI PLEPERIAI.

So. Bostono “Darbininkas” 
ėmėsi prirodinėti, kad Lietu- 

“Tą kovą (su lenkų UŽ-1 vos socialdemokratai “turį ape- 
. titą ant žmogienos ir žmonių 

kraujo.” O tai deĮto, kad Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos Veikimo Programo projek
te parašyta, _______
buržuazinės tvarkos į socialis- SV turės sudėti samdytojai, ku- 
tinę, reikės įsteigti “proleta- rilJ ‘larbininkai gali susirgti 
riato diktatūrą,” kuri tečiaus >“!<> <lurljo pačinančioniis ligo- 
turės būt “daugumos viešpats- nlls- 
vimas ant mažumos.” Australija ginkluojasi.

“Darbininkas” delei šitų žo- n; i .... Australijos, parlamentas pas-
( .ių sa o. kelbė, kad yra išdirbta pienai
x “Tai va ką žada Lietuvos laikyti pastovią armiją ne ma- 

socialdcniokratai —r diktatu- žesnę kaip 130,(XX) kareivių, 
rą ‘didžiunios viešpatavimą Tiek Australijos intiilitaristai 
ant mažumos.’ Nei caro ir mano reikalingu esant turėti 
kaizerio sekėjai ir šalininkai kareivių taikos laiku. Palygi- 
drąsiau nešneka apl'e (likta-Į nūs Australiją 
turą, kai]k socialistai.
diktatūra yra priklesnis daik-| žesnę armiją, 
tas, negu carizmas ar kai- 
zcrizmas.”
Kažin ar ‘Darbininkas” ne- 

ineluoja? Carizmas arba kai- 
zeriznias buvo ne didžiumos 
viešpatavimas ant mažumos, o 
priešingai mažumos viešpa
tavimas ant didžiumos. Nejau
gi tad didžiumos valdžia yra 
priklesnis daiktas, negu mažu
mos valdžia?

Bet tie vyrukai iš “Darbi
ninko,” matyt, visai nežino, 
ką šneka. Išgirdo, kad social
demokratai ketina vykinti 
“diktatūrą,” ir (langiaus jau 
negalvoja, tik rėkia gvoltu. Jie 
turėtų suprasti, kad dalykas 
yra ne varde, o prasmėje. Di
džiu mos-gi valdžia, kuuios no
ri socialdemokratai, yra geras 
daiktas. Jeigu klerikalų orga
nas tokiai valdžiai priešinami, 
tai, reiškia, jisai stoja už des
potizmą.

puolikais) darbininkai tu
ri išnaudoti jų (savo) vie
nybei sutvirtinti, sudru- 
tinti savo organizacijas^ ir 

Į jau dabar išreikalauti iš
! dabartinės valdžios, kad ji

liautųsi persekiojusi dar- 
: bininkų judėjimą, leistų 

jam laisvai plėtotis ir pa
siskubintų aprūpinti arti
miausius darbininkų rei
kalavimus.”
Ar lenkų pė-pė-esai (Pols- 

ka Partja Socjalistyczna) 
taip darė? Visi žino, kad 
ne. Po karės įtaka jie už-! 
miršo darbininkų reikalų gy
nimą, ir nors Daszynskis 
buvo net ministerių kabine
te, lenkų socialistai nedrįso 
protestuot nė prieš aršiau
sius darbininkų persekioji
mus. Lietuvos socialdemo
kratams * tokio priekaišto 
negalima padaryti.

Bet dar bjauresnis yra to 
I “komunistų” organo pasa
kojimas apie Lietuvos gyni
mosi reikšmę. Jisai tvirti
na, kad Lietuva, gindamasi 
nuo lenkų imperialistų, el
giasi lygiai taip pat, vkaip 
lenkai, kada jie užpuolė Ru
siją arba Lietuvą. Lietuvos 
socialdemokratai, girdi, sto
ja už savo tėvynės gynimą, 
o lenkų Daszynskis “remia | 
želigowskio avantiūrą”; to
dėl jie esą lygus!

Na, jau jeigu lietuviai, ku
rie nenori pasiduot lenkų 
dvarininkų jungui, daro to
kį pat darbą, kaip banditas 
Želigowskis, tai tuomet ne
bėra ko nė kalbėt. Mes pa
sakysime tečiaus ponui Dė- 
delei ir tai visai chuliganų 
saikai, kuri per “Laisvę” ir 
kitus “komunistiškus” šlam
štus drįsta lyginti prie ban
ditų Lietuvos žmones, liejan
čius savo kraują kovoje už 
šalies laisvę, — kad šitokie 
purvini šmeištai ilgai nebus 
toleruojami.

Argumentuot su tais idio
tais nebėra ko. Bet kęsti, 
kad jie šioje mirtino Lietu
vai pavojaus valandoje ty
čiotųsi iš tos žmonių kovos, 
kad jie lygintų ją prie bandi
tizmo, — negalima. Kartą 
ant visados reikia tarti 
tiems netekusiems proto ir 
sąžinės sutvėrimams; Užsi
čiaupkite!

su Amerika, 
Bet | Amerika turėtų turėti neina- 

kaip 3,(X)0,(XX)

plono, dabartinis 
pobūdžio karinis 

butų praplėstas ir

kardivių. 
. Sulig to 
priverstino 
lavinimasis 
net butų įvestas profesionalia
kareivi avimas. Net ir vaikai
nebūtų liuosi nuo niilitarizmo, 
nes ir jie, pradedant nuo 14 
metų amžiaus turėtų lavintis 
muštro. Militaristai tuo tarpu 
važinėja po Visą šalį, vesdami 
propagandą už didelę kariuo
menę ir kad Australuos liki
mas galbūt turės būti nespręs
tas kokioj nors kitoj šalyj.

Apžvalga
PERSŪDĖ.

Vienas sąjuhgietis atrado, 
kad Lietuva taipgi turinti im
perialistų, ir kad tie Chicagos 
lietuviai, kurie sumanė rengti 
bendrą demonstraciją, esą im
perialistai. Kam, girdi, so
cialistai prisidėję prie jų!

Iš to matyt, kad vartojimas 
nesuprantamų žodžių blogai 
atsiliepia ant žmonių protavi
mo. J

Imperialistas visai nėra tas 
pat, kas atžagareivis arba bur
žujus. Imperializmas raiškia 
tokią politiką, kurios tikslas 
yra sutverti galingą valstybę, 
imperiją, jjavergiant silpnes
nes tautas. Apie tokią politi-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

slepiasi už to visko, nes karas 
jau yra užsibaigęs. Jie jau pra
deda numanyti, kad vedama 
prie konskripcijos ir kad nori
ma australiečius padaryti Ang
lijos imperializmo įrankiais, 
kad išgelbėjus Anglijos užka- 
ri a u tusias žemes, kaip Indiją ir 
kitas.

Australijos Darbo Partija 
priešinasi šitam militaristų 
pienui ir reikalauja didelių re
formų kareiviavimu, nedalyva
vime jokiame kare už Austra
lijos rybų ir neleidimo karei
viams dalyvauti industriniuose 
ginčuose tarp darbininkų ir

“Bangos leidimas atidėlio
ja ihas todėl, kad draugai są- 
jimgiečiai kolei kas mažai dar
buojasi jos pasirodymui). Kame 
gi priežastys tokio draugų ap
sileidimo? Pasižiūrėkim jom.

Kai kuriem draugų nepatin
ka laikraščio vardas. Bet, drau
giu, juk ne varde gludi laik
raščio vertė. Laikraščio var
das da neparodo jo veido. 
Svarba laikraščio yni jo pak
raipoj ir jo turinyj.

“Bangos” pakraipa, regis, 
bus aiški, nes pati Sąjunga ją 
leis. Gi jos turingūmas prik
lausys nuo draugų paramos. 
Parodys draugai sąjungiečiai 
“Bangai” užuojautos ir para
mos — bris ir noro pas drau
gus, kurie stovi prie jos reda
gavimo ir tvarkymo, talpinti 
“Bangoj” geriausios medžia
gos, kurios tik jie gali surasti. 
Pasidarbuos draugai sąjungie
čiai “Bangos” praplatinimui — 
didesnius skaitytojų burinis su
telks “Bangai,” plačiau skleis 
idėjas, kurišs mes išpažįstame, 
kurių išplatinimu rūpinamės. 
Juo daugiau skaitytojų turės 
“Banga” iš pat pradžios, tuo 
geresnis bus jos piniginis sto
vis/ tuo įvairesnis bus jos tu
rinys, tuo garsiau kalbės ji pa
ti už save, tuo pigesnė, paga
lios, bus jos prenumerata. Ne
pasidarbuos draugai — well, 
veikiausia tuomet nė “Bangos” 
nebus. Taip, draugai, “Bangos” 
pasirodymas priklauso nuo jū
sų.

Yra 
kinti 
girdi.

dama visos Sąjungos reika
lams, kartu nors išdalies, nors 
šiek tiek užpildytų nepakenčia
mai atjaučiamą stoką socialis
tinio dienraščio arba savaitraš
čio šioj apielinkėj. Bet “Ban
gos” pasirodymas priklauso 
nuo jūsų paramos, draugai!

Senas Sąjungietis.

L.D.L.D. Reikalai
LDLD. Nariai gaus puikią 

knygą 1920 metams.

Nuo praeito komunistuojan
čių elementų painiojimo iš
versti draugiją ant Frainos, 
Stilsono ir ko. kurpalio, kuo
met didžioji pusė Centro ir 
Literatūros komitetų narių pa- 
sidųrė iminėtos. kompanijos 
įtakai ir sulaužydami draugi- i 
jos įstatus pabėgo iš jos, pas-. 
kui juos pasekė nemažas bū
rys ir draugijos narių. Iš to 
pasidarė kuopose pairimų ir 
pakrikimų. Centro veikimą to
ji audra taipgi laikinai išmušo 
iš normalių vėžių. Taip daly
kams virtus, LDLD. leidinio 
už 1920 m. klausimas tapo pa
dėtas laikinai į šalį. Dalykams 
susitvarkius, klausimas vėl ki
lo: ką- draugija duos nariams 
už 1920 m.? —

Čia pasirodė, kad apie išlei
dimą kokio nors veikalo nega
li būti nei svajonės, nes jau 
pervėlu. Ūko tik vienas išėji-

kontroliuoti 
produkciją, 

pelną sank- 
kon fiskuoti

labai (li
pa tiems 
vartoto-

Valdžios sankrovoms sekasi.
Darbininkų valdomos Qucen- 

sland valstijos atidarytoms 
mėsos sankrovoms labai seka- «•
si. Mėsa tose sankrovose par
davinėjama daug pigiau, negu 
kokioj kitoj šalyj. Įgautas pel
nas leido valdžiai nupiginti' 
mėsą dar 2c. ant svaro. Val
džios gyvulių, auginimo ūkiai 
irgi duoda didelį pelną. Valdžia 
ketina atidaryti dar daugiau 
sankrovų.

Ar myli Brazilą?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoj* mokinamas Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS SI POCIUS, Vedija* 
8259 S. Halsted 8tr.

Tel.: Boulevard 9244

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

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Are.

JOHN KUCHINSKAS

AUSTRALIJA.
Kovoja su pelnagaudomis. 

W. FRANCIS AHERN.
t [Federuotosios Presos koresp.J

Sydney.— New South Walcs 
darbininkų valdžia įnešė bilių, 
kuris siekiasi sustabdyti pel- 
nagaudystę. Bilius suteikia val
džiai ir specialiam teismui ne
tik nustatiĮnėti reikmenų kai
nas, bet taipjau 
pelnus, eksportą, 
uzdamines kainas, 
rovų, duoda galę
pelnagaudų prekes, išparduoti 
krovinius sandeliuose. U/ pel- 
nadaugystę nustatoma 
dėlės bausmės netik 
pelnagaudoms, bet ir
jams, kurie pirks ir mokės di
desnes kainas, negu nustatyta.

Valdžia ištyrė visų šalių įs
tatymus prieš pelnagauidas it 
visų tų išrinko ką rado ge
riausio. Abelnai, valdžia, sulig 
tuo Liliu, pasiimtų didžiausią 
kontrolę ant produkcijos, pel
no, eksporto ir pirklybos Aprū
pinimo gyventojų rekmenimis 
už žemiausiai galimą kainą.

Perspėja kapitalistus. *
Atidarydamas rinkimų kam

paniją Queensland darbininkų 
premjeras Ė. G. Thcodore da
vė atsakymą savo šalies kapi
talistams, kurie pasirūpimo, 
kad valstija negautų iš Angli
jos $45,000,000 paskolos. Jis 
jiems pareiškė, kad dabar val
džia bandys sukelti vidurinę 
paskolą, kad įsteigus valstijos 
geležies ir plieno liejiklas, pa
laida vojus naujų geležinkelių, 
pravedąs kelių, pagerinus uos
tus ir t. t. Valdžia neketina at
sisakyti nuo tų viešųjų darbų, 
kad suteikus darbą bedar
biams. Vidurinę, paskolą sukel
ti turės daugiausia piniguočiai, 
ir jeigu jie nenorės to padaryti, 
tai bus uždėti ant gyventojų 
dideli mokesčiai, ‘ kurie pir
miausia puls ant jų pačių ka
pitalistų, kurie neleido už-

JUNGT. VALSTIJOS.
Uždraudė pasikalbėjimus.

[Iš Federuotosios Presos]
WashingtQn. — Visokie pa

sikalbėjimai tarp darbininkų, 
neliecTantįs oficialio biznio, 
tapo uždrausti valstybės, karo 
ir laivyno departamentuose. 
Jei darbininkas bus nutvertas 
besikalbant su kiltu darbinin
ku jis turi prirodyti, kad jo 
pasi kalboj'’mas buvo o f letali
niais reikalais, nes paliepimas 
sako: * ,

“Darbininkams nefleildžiama 
darbo valandose kalbėtis, iš
ėmus oficialius reikalus, kurie 
kiekvieną sykį turi būti priro- 
Myti. z

“Už pirmą peržengimą šios 
taisyklės, darbininkas Ims su
spenduotas vienai dienai be al
gos. Su paskesniais prasižen
gimais bus pasielgta taip, kalip 
to reikalaus aplinkybės”.

Rengia, didelį susirinkimą.
[Iš Federuotosios Presos]

Chicago. — Sąryšyj su So
cialistų partijos nacionalinio 
pildomojo komiteto susirinki
mu, Ashland Aiuftorium gruo
džio 5 d. bus didelis susirinki
mas, kuriame be kitų, kalbės 
naujai išrinktas sc u ostas 
kongresmanas Meyer London 
iš Ncw Yorko.

draugų,* kurie nepaten- 
“Bangos kaina: brangi, 

Taip, draugai, brangi. 
Bet kas-daryli? Ne liuosa va
lia nustatyta “Bangos” kaina. 
Ne pasipinigavimui, draugai! 
Nustatant “Bangos” prenume
ratos kainą buvo tik du klausi
niu: ar leisti ‘'Bangą” imant 
prenumeratą tokią kainą, ko
kia galėtų padeiigti jos išlei
dimo lėšos, ar visai neleisti?

Kiti vėl draugai, ir jų yra 
nemažai, mano, kad Sąjungai 
visai nė nereikalinga turėti ša
šo organas. Kiek man žinoma, 
šitokios nuomonės daugiausia 
prisilaiko Naujosios Anglijos 
draugai. Bet, draugai, jum be
pigu taip manyti. Jus turite 
Bostone “Keleivį.” Apie jį yra 
susispietęs inteligentų būrelis. 
Tai vienas, tai kitas to būrelio 
narys aplanko artimąsias kolo
nijas su prakalbomis. Jus gali
te skleisti savo idėjas, varyti 
propagandą gyvu žodžiu. O ku
rių nepasiekiat prakalbomis, 
tuos aplanko jūsų laikraštis, 
kurs budina, kurs žadina mi
nias ir skleidžia jose musų 
idėjas. Bepigu ir cliicagie- 
čianis. Ir jie turi kalbėtojų, jie 
turi ir dienraštį “Naujienas.” 
Kasdien atlanko jos dešimtys 
t ūks tanči ų sk ai 1 yto j ų.

Bet New Yorke ir artimose 
jam kolonijose visa!’, kas kita. 
“'Naujienos” pasiekia mus į 
trečią dieną; “Keleivis taip-pat 
atvyksta iš kitur. Lietuvių 
New Yorke ir jo apielinkėse 
gyvena, rasi), ne mažiau, kaip 
apie Bostoną. Bet, deja, mes 
Ncw Yorkiečiai negalime pa
siekti jų. Iš įvairių vietų atei
na į 19 kuopą —- kadaise bene 
garsiausia visų Sąjungos kuo
pų — laiškų su reikalavimais: 
“Kalbėtojų, duokit mum kal
bėtojų!” O kur jų gausi Jų 
čia mes kaip ir neturime. Ne
turime nė. laikraščio, kuris ga
lėtų pavaduoti kalbėtojus. 
Spauda čia randasi komunistę 
ir. tautininkų bei klerikalų 
rankose. Ar manote, draugai, 
kad New Yorko ir jo apielin- 
kių socialistų kuopos, kad 
socialistų veikimas čia butų 
taip pakrikęs, kaip kad yra 
šiandie, jeigu socialistai turėtų 
bent vieną savo laikraštį?

Draugai, socialistai •turi 
dienraštį Chicagoj; socialistai 
turi savaitraštį Bostone; tik jo
kio laikraščio neturi New Yor
ke. “Bangą” manome spausdin
ti New Yorke. “Banga” tarnau-

iš pašalinės spaustuvės, — ką ' 
C. K. drauge su L. K. pasitarę 
ir padarė.

Knyga tapo nupirkta iš “Ke
leivio” spaustuvės, vardu “Ko- 
<ius Dievus Žmones Gari>ino i 
Senovėj.” Turi virš 260 pusla
pių, išleista 1919 m. Puikiais 
apdarais. Tokia knyga, prie 
dabartinio rekmenų brangu-1 
m o, kainutų — nemažiau kaip 
$1.50.

žinoma, ši knyga nėra tokia, 
<okia ypač tiktų šiam momen
tui. Dabar yra svarbesnių 
Jausimų, kurie turėtų būti 
aiškinami, negu dievų istorija; I It) U R E/E5 
)et tai galima turėti tik pačiai kare,\, 
draugijai išleidus. Tečiaus ga- AkiųTžiairymi’ 
iu drąsiai sakyti, kad ir ta 
myga daugumui labai patiks.1 
Jievai, tikėjimai, yra vienas 

tų ramsčių, kuriais esamoji 
neteisybės tvarka pasilaiko, j 
Todėl pravartu e darbininkams ■ 
janagrinėti arčiau.

Knyga bus išsiuntinėta apie 
vidurį gruodžio mėnesio š. m. 
tuopų sekretorių adresais, 
kiekvienai Jtuopai bus siun
čiama sulig skaičiaus narių už
simokėjusių draugijai už 1920 
melus. Kuopos, kurios nėra 
irisiuntusios už visus ar dalį 
narių, metinės duoklės į Cent
rą, malonės tatai padaryti 
tuoj aus. i

LUTT0TI8 ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

Valandos! 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Eizamiaaoja Abstraktu 

perkaat
arba parduodant narna, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mi Mortgočių ant lengvi «4lygV

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

Vilium Metropolitan Stata Ban- j 
kos, 2201 W. 22nd St, Cor. Laavitt I 

Tel. Canal 2552.
................ ■■ mU1

Tai. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIAT1ON BLDe.
19 So. La Šalie St.

Valandos! 9 ryto iki 5 po pieta. 
FanedSliaia iki 8 vakare. 
Nedėliotais ofisas uždarytas.

NEGAUSI PIRKTI 
/?//¥£, NAUJŲ AKIŲ 

Bet sali pa^print ty
rą sveiką stovį.

Vartok Murinę Akių 
_ Gyduolę “ryte ir va- 

" Užlaikyk akis čystai, tyrai 
I ir sveikai. Reikalauk veltui knygelės

MŪRINĖ EYE REMEDY CO., 
9 East Ohio StM Chicago, III.

A. Petrath S. Fabijoaa*

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siančia Pinigas. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJU1A8
809 Weat 85th St, Chicago, I1L 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

J. A. Valeika, 
LDLD. Laik. Sekr.

372 Washington Si., 
Gambridge, Mass.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vtda vUokiaa reikalai, kaip kriminaUikuoif“ 
ir civiliškuosa taiamuose. Daro 

vitokiM doktuntnitu irpopitrast

Namų Ofisas i

1323 8. Hilttad St.
Ant tračių lubų

Tel. Drover 1310

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lieta vis Gydytoja* ir Chirarfaa 
25 East Washinftoa St. 
Marshall Field Annez 
18th fl. Raima* 1827 

Telephone Central 8362 
Valandosi nuo 10 Ud 12 yyt*.

2121 North Weaten Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

X-Spinduliai. Phone Armitage 20U 
Rezidencijos talef. Albany 8710

-

Mieeto Oftear? J 

i27 N. Beartam 8t 
1111-U Unity Bkfs- 

Te!. Central 4411

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

Talephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

i 8261 So. Halsted Chicago, IU.

DR. C. K. KLIAUGA
PBNTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.; 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
< / Phone Canal 257

------------

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

Phone: Boulcvard 4121.

•Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

taip Lietuvos.
Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Naujienų Ofise 
1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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AUTOMOBILIAI
duenj.,hmv '.u M-yiuja

KORESPONDENCIJOS
* .i i m, i i iiiiii ■■■■■■■■■—»
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BINGHAMTON, N. Y.

LIETUVOS GYNIMAS
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 

Žaibo greitidnu reikia susisiekti, susinešti su įvai
riais centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam 
Vilkui”. Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia 
automobilių.

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

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. 
Amerikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegra- 
mu atsiųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune 
ir tą pat dieną 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 . t ’ s

LITHUANIAN ŠALĘS CORPORATION
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ)

414 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ 
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

Jeigu jus turite Liberty Bondsuš 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.
y

Išsivystė iš partijų.

Lapkričio 21 d. š. m. buvo 
surengtos prakalbos Atlaso Bu
bu B-vės. Kalbėjo D. Klhiga, • 
kadaise buvęs labai didelis “re-. 
vol’ucionierius’’, o dabar jąu 
išdvystęs laukan iš partijų. .Jis 
sako: “Partijos, tai tuščias 
maišas“. Nors p. Klinga vadiL j 
no partijas “tuščiu maišu“, bet 
norėdamas parduot kuodau- 
giausiai sūrų minėtos B-vėš, 
apeliavo į žmonių partyviškus 
jausmus. Na, ir pataikė... Plo
jo .“dešin/eji” ir “kairieji“. Ži
noma, bu\o ir už ką. Mat, “de
šiniesiems“ žadėjo įsteigt “ro
jų“ Liet, jeigu tik jie pirks Še
rų. o “kairiesiems“ paaiškino, 
kad Busijos bolševikai iškarę 
visus karūnuotus ir tituluotus 
ponus aut tų pačių kartuvių,, 
ant kurių pastarieji seninus 
kardavę bolševikus.

Tasai buvęsis “revoliucionie
rius“, o dabar išsivystęs lau
kan iš partijų kalbėtojas “filo
sofiškai“ išaiškino, kad šv. Juo
zapas ir Marksas, tai viens ir 
tas pats. “Vienas apsijuosęs 
šv. Juozapo juostele, o kitas 
— Markso, o žmonės Įsikabi
nę Į tas juosteles seka paskui 
juos“.

Darbai. x

nnpiHiiKHaaijiEflHBaBaaai
m Tel. Cicero 5963 H
■ DR. A. P. GURSKIS a

Lietuvis Dentistas
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.

CICERO, ILL.
_ Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ,
— išskiriant nedėlias ir seredas.«WHiiai«iuauiiaaaNiii

R
Dr. A. R. Blumenthal

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

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjinią rendos pa

laikymui dvidešimt* augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurių reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkimo ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenimo 
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimti augštos rųšics tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui | visas miesto, dalis ir apielinkea, 
taipgi išsiunčiame C. 0. D. arba užsimokėsi aplaikęa

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE CO^

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

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Binghamtone, Johnson City 
ir Endicotte darlbar sumažėjo. 
Odų ir batų dirbtuvėse (buba
ma 1 5 dienas savaitėje. Daug 
dari liniukų atleista, — vaikšto 
be darbo. Odų ir batų dirb
tuvėse darbui sumažėjus ir p. 
George F. Johnson, tų dirbtu
vių savininko, širdis sumažė
jo. K tais metais prieš Dėkos 
dieną visiems savo vergams — 
darbininkams duodavo dykai 
pietus, k ne bet kokiuska
lakutų. Tat kaip kitais me
tais, taip šiemet' žmonės grū
dosi, spaudėsi valgyklon tikė
damiesi gaut kalakutų pie
tums, jei ne dykai, tai nors už 
pinigus. Bet pamatę, kad vie
toj kalakutų duoda “Boast 
beef“, žiŲonės linguodami gal
vas pradėjo kalbėti: “Henry 
B. Endibott mirė, ir kalakutai 
mirė“. (H. B. Endieott Įsteigė 
korporaciją, kuri užsiima iš
dirbiniu odų ir batų. Jis mi
rė pradžioj vasario mėn. 1920 
m).

Bet, žinoma, Endicott-John- 
son Korporacijos darbininkų 
vargai atsirado ne dėl End'i- 
cott’o mirtos, bet dėlto, kad 
p. “George F.” .dabar turi dau
giau vergų negu jam reikia.

— A. B. Vargšas.
.... ... ....................................... . . ■ -

Dabar įau tikrai galima nuvažiuoti 
Liepojun tik su vienu persėdimu. Jau 
nereikia praleisti nė laiką, nė pinigus 
koteliuose, kaip tai buvo pirmiau.

. Ant laivų — trečia klesa susideda 
vien iš kambarių turinčių tiktai po 2, 
4 ir 6 lovas. Trečios klesos pasažie- 
riams duodama antros klesos patogu
mai ir iš Chicagos išeina specialiai ka
rai iki pat laivo.
Ne Chicagoj gyvenanti turi pribūti i 
Chicagą 7 dienom pirm laivo išplau
kimo, ypatingai turinti šeimynas. 
Išgauname pasportus ir kitus reika
lingus kelionei dokumentus. Ne Chi
cagoj gyvenantieji turi pasirūpinti 
apie pasportus nors mėnesi iškalno. 
Išmainome Amerikos pinigus ir-bond- 
sus ant auksinų (markių) pagal die
nos kursą. Vienu žodžiu prirengiam 
i kelionę ant kiek yra galima geriau
siai; duodame teisingus ir praktiškus 
patarimus ir palydime iki vagonui.
Jeigu duodama mums žinia kelioms 
dienoms iš kalno, mes pajieškom tin
kamą vietą perbuvimui iki išvažiavi
mui. Visi išvažiuojanti turi turėti pa
liudijimus kiek yra uždirbę per pas
kutinius 4 metus ir atsiteisti su “in- 
come tax”.

. Platesnėms žinioms visada rašykit 
šiuo antrašu:

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

P. S. Dabar taipgi jau galima gauti 
laivakortes tiesiog iki Eidkunų.

V ■■■■ l|l i i

springfield, ill.

Pasimirė Povilas Bukevičia.

’ seserį
kėvičia

Magd'eleną. Povilas Bu- 
buvo laisvų pažiūrų

/

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

| IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
r . . n ~Physicam & Surgeon

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

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—-ruimas 50d. Imkite elevatorių 

iki £-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAK/TISKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po plot. Utar- 
n ink ai ir Ketvergajs nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

ELEKTRAr * z
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

diibtuvcs. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Lapkričio 17 d. pasimirė čia 
d. Povilas Bukevičia, kilęs/ iš 
Struinbagales kaimo, Rudam i- 
no parap., Suvalkų r'ėd. čia 
paliko žmoną ir penketą vaikų, 
Joną 23, Bronę 17, Jurgį 15, 
Tamošių 13 ir Varoniką 20 
metų senumo, šioje šalyje pa
liko brolį Vincą, o Lietuvoj

žmogus ir nuolatinis Naujienų 
skaitytojas. Jo laidotuves įvyko 
lapkr. 20 d. š. m. Jeigu jo gi
minės norėtų arčiau apie velio
nį sužinoti, malonės kreiptis 
šiuo adresu:

Marijona Bukevičienė,
2231 N. 15-th St , 

Springfield, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

Lietuvos Misijos Apyskaita Auką Lietuvos Gynimui
------------- ■■ ■ - AA

Prisiųsta Lietuvos Misijon parsiuntimui
Lietuvon:

LIETUVOS GYNIMO KOMITETUI.
Spalio

10,
11, 
20, 
20, 
29, 
29, 
29, 
29, 
29, 
29, 
29, 
29, 
29, 
29, 
29,
29, 
29,

PALIKTA STORAGE’Y
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 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsl- 
daleisdami egzaminuoti.

seklyčioms

Liberty

Jei gyveni
me C. O. D.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042 f

*
Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

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

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

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

.i11 .i i r i • 11 m

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

z Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

.1. VAN PAIN*G M. D 
2221 So. Kedzic Avė.I Vai. 1—2; 7—9 po piet.

■IBM

kas yra reikalinga.

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di į jo rankas 
savo sveikatą 
ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymą, 
nes tik tokis 
gali suteikti tą,

Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 
Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir anai y tikai i šką ek- 
zaminavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

Dr. C. H. Hair

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

nuo

Gyvenimas yra 
tuščias, kada prar 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 

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

Telephone Yards 4317
. Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL 1
Praktikuoja 15 metai

Ofiaas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Teiefofias Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

BĮ B. GLASER
Praktikuoja 29 metai 
^Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St., kertė 32 St 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Telephone Yards 5032 

Dr, % Stupnlcki 
3107 S. Morgan St. Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

p/J. Vileišis, Maj. žadeikis ir Kun. žilius, .............................. $3004)0
New Haven, Conn. per Maj. žadeikj, ......................................... 355.00
Ihompsonville,, Conn. per Banį, ............... 120 0(
Melrose Park, III................. x............................ZZZZZZZZ 150.00
Elizabeth, N< J. per Kun. J. Jakštj, .............................................  558.65
Lawrence, Mass. per Jankauską,  ........     200.00
Niagara Falls, N. Y. per Kun. Vaiciekauską, ir 3000 markiu .... 297^50 
Millinocket, Me. per .Urbelį, .... .......................................  _ 185.00
Millinocketr- Me. per Makauską, .......................................   10.00
Seattle, Wash. per šlapicką, .... ..................................  8.00
Chelsea, Mass., per Kaminską, ....................,................................. 15.00
Thompsonville, Conn. per Vileišį, .................................................  340.00
Hartford, Conn. per Vileišį, ..............................................;.......... 423.00
Spokane, Wash, per Prank.................................................................... 5.00
Chicago, III., per Šveikauską, .......................................................... 10.00
Plainsville, Pa. per Vasylių, .į........................................................................ 5.00
Lawrence, Mass. per Jankauską, .............................................   100.00

Lapkričio I
4, St. Louis, Mo. per Damasevičių, ................... •.......... 10.00
4, Chicago, III. per Valančių, .....................................................   8600.00
4, Athens, III. per Jurkoni, ...................................... f............ 48.50
4, Providence, R. I. per Bankauskį..............................  :.......  375.50
4, Latvrence, Mass. per Jankauską...... .................................................. 350.00
4, Rockford, III. per Vosylių.......................................................................  10.00
4, Canton, O. per Mielerį, ......................     180.56
4, Bridgeport, Conn. per Jackevičių, ............................... ....."...............? 10.00
4, E.' St. Louis, III. per Bidiką, .............................................................  365.00
4, Homestead, Pa. per Buinosky, .......................................................... 31.00
4, Providence, R. I., per Karpavičių, ...............   150.00
4, Elizabeth, N. J. per Kun. Jakštį, ............................... .č^.„.......... 1823.05
4, Bristol, Cohn. per Bokuną, ................................................................. 301.50
5, Cambridge, Mass. per Venclauską, ...............................   525.00
5, Cincinnati, Ohio, per Fretie, ........................................   62.00
5, Simsburg, Conn. per Mikalauską, .................................................... 1 130.00
5, Binghamton, N. Y. per Svareikį, ...........   145.56
5, Rockford, III. per Latvčną, ................................      10.00
5, Shelton, Conn. per ledelį ..............................   40.00
5, Trenton, N. J. per Velyvį, .....  *..........................*...........   81.50
6, Benton, Wis. per Kunčių, .........................................    30.00
6, Lafayctte, Colo. per Bagdoną,-.......................................................   33.00

Labu, .......................................... 16394.32
Pasiųsta Lietuvon:

Spalių 26 — Lapkr. 1, 500,000 auks. — $7,100.00
Lapkr. ? 693,548 ” — 8,600.00 15700.00

Lieka kasoje, .......   $694.32
Prašome Amerikos Rietuvių rinkti ir toliaus aukas Gynimo Komitetui ir 

gelbėti Lietuvai. i . .

39 So. State ir kampas Monroe,
12 flioras, ruimas 122, 

Chicago, III.
Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.

Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

Naujas 
Europos žemlapis 

su« 
Lietuvos Rubežiais 
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją 
Parodo

Naujų Europos 
Padalinimų 

f 
Kaina 35c

Bet dabar mes pardavinėsi- 
me atpiginta kaina— 

tik po 25c.
Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

NEGERKIT 
MUNšAINO — 
TAI NUODAI

J DR. YUSKA į
J 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118■ Wg Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki n
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

■■■ l !■ i‘. * ■■» — ■ O Iii—|H>| -.i.--. . iiiijiMIB

PRANEŠIMAS-

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 VV. 47 St., Tel. Boul. 160
Valančios: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
, Res. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

........... , V
įIMBOMiaivaiaBiBii
■ Tel. Boulevard 2160
• Dr. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
g VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
a 3303 So. Morgan Street, 
J* . Chicago, III.
i ■fliisiie mm u m mm ■■■

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 *



Lietuviu Rateliuose
JUBILEJINIS ŠERNO 

BANKETAS.
Rašytojui Juozui Adomai- 

čiui-šernui pagerbti jo 25-me- 
tinės litaratinio darbaviinos 
Amerikoj sukaktuvėse, Šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietę, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrison Hotelyj, 
Clark ir Madison gv.

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

Kun. M. X. Mockus
Paveiksluotos Prakalbos 

apie
Velnią, Kristų ir Antikristų

Utarn. Lapkr. 30, 1920, 
Mildos svet 3138 So. Halsted St. 

(Bridgeport). Pradžia ’__

Darbininkas nudurė darbi 
ninką.

kių dokumentų pas jį nerado, 
kurie rodytų kuomj ir iš kur 
jis yra.

po pietų American 
Express kompanijos 
Witt Benmont, neg-

$500 bausmės už nešiojimą 
revolverio.

Lili avė., vakar po pietų be
lėkdami aulom obilium Lincoln 
gatve apvirto rave ir aibiniu už
simušė. S

Munšainas užmušė žmogų.

Curtis A Co., 208 South LaSa- 
lle Street, knygas ir surado, 
kad trūksta $48,500 vertės bo
nų. Suareštavo vieną iždinin
ko pagelbininką, kuris, spėja
ma, žinąs kur tie bonai yra.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
MOTERŲ | Už STORAGE LĖŠAS

REIKALINGA mergina arba našlė 
be vaikų dėl mažos šeimynos; mokes
tis gera ir bus savininkė to namo, 
nes aš esu našlys. Meldžiu atsišauk
ti:

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Vakar 

Raihvay 
ofise De 
ras, nudurė Čiaudo J. Graves
už tai, kad Gravės prie tūlų 
kompanijos viršininkų įtarė 
Redmondą pasigrobi me tūlų 
daiktų, kone nesenai iš ofiso 
buvo dingę. Todėl Redmond 
ar tai iš gėdos, ar tai dėl ne
teisingo jo apkaltinimo, išsit
raukė peilį ir septynis sykius 
įmezgė jį į Graves krutinę ir 
pečius.

dienomis policija įsis- 
darytr medžiokles 
ir bitą relinėse, kad

David Kushion, 40 
mimo, nedėlios naktį 
mimša.:no ir perėjęs prie savo 
namų, 1108 Peoria st., kieme 
sugriuvo ir mirė.

Herbert

Plėšikai išplėšė dvi aptiekas.

į D. F. Lehmann aptiekę, 310 
E. 58-th st., išėmė iš registerio 
$150 r pasiėmę vienuolikę ga
lionų degtinės, nuvažiavo sau. 
Už valandos laiko jie apiplėš* 
Donald Snyder aptiekę, 5301 
Indiana avė. Pasiėmė $95 ir 
keletą galionų degtinės. Pas
tarojoj vietoj da iš privat'ško 
žmogaus, Leonard Bull, atėmė 
$18.

Nubaudė moterį.

Eilėn AUgood, 5728 Turner 
avė., praeitą pėtnyčię teisėjo 
Barrett kriminaliam teisme li
ko nuteista nuo vienų iki pen- 
k ų metų j pataisos namus. 
Tai dėlto, kad ji pametus savo 
vyrą su keturiais vaikais, nu- 

7:30 Ll° gyventi su William Holtz. 
AUgood apskundė Holtz’ą, rei-

^il?rakalbose k“i,n i Mockus. P“’ kalaudamas nuo jo $10,0(10 užrodįs puikiausius paveikslus surinktus 
—Ryme, Madride, Paryžiuje, Jaruzoli-1 
me, Waršavoje, Vilniuje, Lisbon, B rus- j 
selyje, Berline ir kitose įžymiose vie-1 
tose. Kun. Mockus rodys paveikslus' 
apie Velnią, Kristų ir Antikristų, taip 
gi paaiškįs gyvu žodžiu kas jie yra Į 
per vieni ir kokie yra santikiai tarp 
jų. šitie paveikslai bus rodomi pirmu 
ir paskutiniu sykiu Chicagoje. Pertai, 
visiems lietuviams, Chicagos gyven
tojams privalu į tas prakalbas atsilan- 
kiti. Neatsilankiusijei gailėsis.

Kviečia visus 1 kp. L. L. F. Komitet.

pa viliojimą jo pačios.

Rado žmogaus lavoną.

Mick’gan ežere vakar rasta

metų se-
prisigėrė

Hoover Chicagoje.

Paleistas iš kalėjimo žmogžu- 
dis nušovė kitą žmogų.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
• mes turime dabar savo pardavimo 
kmabryj 12 puikiausių ir vėliausios

ir užtai 
nubaus* 

teisinosi, 
ant jo

dienomis Herbert

Šiomis 
magino 
smuklėse 
išgaudžius plėšikus ir kitokių
rūšių piktadarius, tarp kurių 
pakliuvo ir Jack Brothers. Pra
eitą subatą pas jį buvo rasta 
kišenių jo revolveri s 
jis teisėjo Prindville 
tas $500. Brothers 
kad buvo pasikėsinta
gyvasties, tad jis nešiojosi re
volverį delei saugumo, bet tei
sėjas jam atkirto, kad papras
tiems žmonėms yra uždrausta 
nešiotis revolverį, kad ir delei 
saugumo, neturint iš valdžios 
leidimo,

Norįs būt “Anton Yokuboski”.

Šaunus lietuvis kavalierius, 
Antanas Karolis Dvilaitis, an- 
dais nuėjęs apskrities kortan 
ir paprašęs, kad pons džiodžė 

įleistų jam permainyti savo var
dą ir pavardę. Jisai, gird1, da
bar norįs būt ne Antanas Ka
rolis Dvilaitis, o Anton Yoku
boski. Busimasai Anton Yo- 
kuhoski jMisisakęs, kad “ant
rojo krikšto’’ priežastis esanti 
sekama: jisar turįs “lenkiško 
kraujo” panytę... Taigi, dėl 
jos ir dėl savo laimės šaunu- 
sai Antanas dabar ir norįs būt 
ne lietuviu Dvilaičiu, o dobro- 
dzieju Anton7Yokuboski.

šiomis
Hoover lankosi Chicagoje tiks
lu, kad parinkus aukų sušelpi- 
mui 3,500,000 badaujančių kū
dikių centralinėj ir rytinėj Eu
ropoj. Praeitą subatą jam bu
vo parengti iškilmingi priėmi
mo pietai. Blackstone Hotelyj, 
kuriuose dalyvavo didelis bū
rys (’hieagos turčių. Laike pių- 
tų Hoover pasakė jiems ilgą 
ir gana graudingą prakalbą, po 
kuriai buvo .rinktos aukos 'ir 
tapo surukta $200,000.00. Ju
lius Rosemvald buvo pirmu pa
rašyti $50,000 čekį. Hooverio 
tikslu yra surinkti iki sausio 
1 d. 1921 metų $23,000,000.\ *

Subatos naktį Joseph Carvil- 
lc, nesenai paleistas iš kalėjimo 
už nužudymą Joseph Hurley, 
mirtinai peršovė 
Tyncn, 3244 
Avė. Tynan nuvežtas
ligoninėn ir sako, kad jo gy
vastis yra kritiškoj padėtyj. 
Carville areštuotas.

W-lliatn
Einerald

pavieto

Pranešimai
“Velnias, Kristus ir Antikristas”, 

Kun. Mockaus paveiksluotos prakal
bos, Utarninkc, lapkr. 30, Mildos svet., 
3138 So. Halsted St. Pradžia 7:30.

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

Išvogė gražną iš automobiliaus

Persk iros atsiėjo $30,000.

T. Pullman 5482

AKUSERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 & State Str.

Chicago, III.

metų, 6812 Wayne avė. Prie
žastis jo mirties da nesužino
ta. Sako, kad |>astaraisiais lai
kais jis buvęs labai susirūpi
nęs. 'Manoma todėl, kad grei
čiausia jis pats tyčia nusiskan
dino. II. H. Ingalls buvo vedė
ju New Brunsvvick Fire Insu
rance kompanijos, 175 W. 
Jaekson Boulevard.

Dr. James M. Neff jau tris 
kartus buvo apskundęs savo 
pačią, kad gavus perskiras, bet 
visos jo pastangos buvo tik 
bergždus darbas. Apie 7 metai

Grąžuos agentas Paul Cohn, 
1519 Mihvaukee avė., praeitą 
subatą atvažiavo su biznio rei
kalais pas graznos krautuvnin- 
ką John Greenfield, 1628 Cli- 
fton Park Avė., pastatęs auto
mobilių krautuvės priešakyj ir 
palikęs prepšį su gražna auto- 
mobiliuje, įėjo krautuvėm Iš
ėjęs gi rado automobilių ten, 
kur jis jį paliko, bet krepše, 
kuriame buvo apie $10,000 ver
tės grąžuos, jau neberado.

Liet. Moterų Draugija Apšvieta ne
dėlioj, gruodžio 5, rengia pramogų 
vakarą West Side Auditoriume (prie 
Tylor ir Racine gatvių). Vaidins vei
kalą “Gims Tautos Genijus”. Visas 
vakaro pelnas skiriamas Lietuvos gy
nimo reikalams. Todėl kiekvienas, 
kuris nori, kąd mus gimtasai kraš
tas butų atliuosuotas nuo pasvaigusių 
lenkiškų grobuonių, tegul atsilanko. 
Tikietų galima nusipirkti (iš kalno) 
sekamose vietose: Naujienų ofiso, 
Metropolitan State banke (prie 22 ir 
Leavitt gvių), Draugo redakcijoj, 
Bagdžiuno banke (2116 W. 22 gvė), 
adv. K. Gugio ofise (3323 S. Halsted 
gvė), Universal State banke (3252 
S. Halsted gvė) ir Aušros knygyno 
(prie 30 ir Halsted gvių pas V. Mišei- 
ką.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

$35,000 vertės stako,

dė savo M. Neff 
antru 
trečiu 

visur vis

Rado

Herman 
rence avė., 
volgęą pro

japono lavoną.

Sydney, Australijoje; 
kart Spokane, Was.; 
kart Paryžiuje, z r 
pralošė. Gi ketvirtu kart jis da 
pamėgino apskųsti ją Chica
goje, teisėjo Sabath korte — 
ir i'šioše, bet turėjo užmokėti 
jai net $30,000 grynais pin> 
gaiš. Dagi pačiame korte!

Suspendavo 6 policistus.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitarpi
nės Pašelpos priešmetinis susirinki- 
mass įvyks seredoj, 1 d. gruodžio, 
7:30 v. vak. Liuosybės svetainėj. Vi
si draugai būtinai turite susirinkti 
laiku, nes bus renkama valdyba atei
nantiems'metams. Kurie persikėlėt j 
kitas vietas, malonėkit priduot savo 
adresus— X. Shaikus.

pa- 
Micbi- 
šimtus 
tuojau 
stot'es 
išvilko

Rado negyvą — besėdintį 
kedėje.

Coskie, 811 Uw- 
vakar po pietų paž- 
langą į ežerą, 

matė ką tai plaukiojant
gan ežere — apie tris 
žingsnių nuo krašto. Jis 
pranešė Suminerdale 
policijai, kuri atėjus
kraštan tūlo japoniečio lavoną, 

vyriškų ir Lavonas nugabentas pas gra-
1 Klaner, 4717 Broadway,

ir gražiausios mados visokios mieros * J
ir spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — kur jis bus pavieto daktarų iš- 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50 ckzeininuotas. Apart laikrodė- 

Vaikams siutai ir overkotai $5.00 japonų kalbos užrašu, klto- 
ir augščiau 

Taipgi mes turime daugybę mažai 
dSvStų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augliau .

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

kur jis bus pavieto daktarų iš-

Praeitą subatą John Schneck, 
1959 Osgood avė., pranešė sa
vo kompanija;*, kad kur nors 
yra a tsili tursavusios gaso per- 
vados. Schaneck todėl reikala
vo, kad gaso kompanija atsiųs
tų žmogų ir sutaisytų perva- 
das. Bet iki gaso inspektorius 
atėjo, tai Schneck jau buvo už
troškęs; atėjęs inspektorius jį 
rudo besėdintį pr,:e lango —

Pavogė Z piniginę

Praeitos nedėlios

šėpą.

rytmety)

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,

Laikrodžiai,

JEWELRY 
STORE

AuksybS, Colum- 1 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai. s

4537 S. Ashland J 
Avė., Chicago, III.

Mirė Antanas Vaičiulis, 28 d. 
Lapkričio, 9:20 vakaro. Buvo 
33 m amžiaus, išgyveno Ameri
koj 10 metų, paėjo iš Padevačio 
sodžiaus, Kvėdarnos parapijos, 
Kauno rėd., nevedęs, paliko tė
vą, brolį ir tris seseris Lietu
voj. Prigulėjo į šv. Ąntano iš 
Padvos draugystę, kuri rūpinasi 
jo palaidojimu. Lavonas! guli po 
No. 3142 W. 42nd Place. Laido
jimas įvyks Seredoj, 1 d. Gruo
džio, 9 vai. ryto į Nekalto Pra
sidėjimo Bažnyčią ir iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Visi draugai 
ir pažįstami malonėkite dalyvau 
ti laidotuvėse.

Antanas Toliušis.

krautuvėje ir išsinešė visą pi
niginę šėpą (safe), kurioje bu
vo sudėta v’sos subatos biznio 
įplaukos; paskui nusinešę ją 
ant tuščio loto, prie Paterson 
road ir Fra n cisco avė 
plėšę išsiėmė pinigus.

ir at-

Prapuolė 16 metų mergelė.
Praeitą utarninkę John Btr- 

ger’o namuose, 7(M N. Wells 
st., atsilankė tūla nepažįstama 
moteris, kad pasimatyti su jo 
16 metų dukterę, Loise Berger. 
Už pusės valandos ji išėjo ir...

Policijos viršininkas Fitzmo- 
rris praeitą subatą suspendavo 
šešis policistus, nutraukdamas 
jiems algą už 29 dienas užtai, 
jie neatliko savo pareigų; jie 
buvo pasiųsti pavieto ligoninėn 
sergėti Carl Stepinę, kurį pe
reitą sąvaitę policija buvo pa
šovus ir paguldžius ligoninėn,

vieni jų buvo išėję iš kamba
rio, kuriame gulėjo kalinys, o 
kiti jų buvo sumigę, ir Gari 
Stepina pasinaudojęs šia pro
ga pabėgo.

Landis uždarė 72 saliunu.

Federalis teisėjas Landis už
draudė 72 saliim i įlinkam par
davinėti degtinę. Po 
Landiso uždraudimui, 
nužymėti saliunininkai

šiam 
jeigu 

bus 
pagauti pardavinėjant degtinę,
jie turės užsimokėti $5,(MM) 
baudos arba atsėdėti vieną me
tą fedėrąliame kalėjime.

Užtroško gaisrininku virši-

ninkas.

East Cbicagos gaisro depar
tamento viršininkas Glyde Spen 
cer pasimirė vakar po pietų. 
Užpere'itą naktį jis bejieškoda- 
mas dviejų gaisrininkų gaisro 
apimtam name, 1407 Olcot 
Avė., pats liko durnių ir lieps
nų ^.apsvaigintas ir tapo atras
tas sukniubęs ant grindų tų 
vyrų, kurių jis lindo į lieps
nas jieškoti. Išvilktas ant tyro 
oro jis truputį atsigavo, bet 
v ištiek į antrą dieną turė jo 
mirti.

Tėvo ir sunaus vestuvės 
diena.

viena

M R. JOE PELWALIS,
818 W. Washington Avė., DuBolš, Pa. ’ “'"TM /'“"“m "P ,r ™TS’08____________ _________’ •_____ ’ į mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų

| Taipgi turime 85 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola (iž $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge- 

Pristatymas dykai.
SOUTH WEST STORAGE 

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

Nedėliomis iki 4 vai.

| IIHldOJS o smoLij SCK
REIKIA patyrusių moterų prie ir2ov,)' kaiP "“■JM- 

skirstymo vilnonių atkarpų- Nuolati-’ 
nis darbas; alga $17.00 į savaitę.

/jUMBINSKY BROS & CO.,
2261 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

--Įirmrut- r- J-U- j-vr-iLfu~ix

REIKIA patyrusio janitoriaus pa
galbininko $75 į mėnesį, valgis ir kam 
baris Nepatyrusiam $60 į mėnesį, 
valgis ir kambarys. Vedęs žmogus 
nedaugiau kaip su vienu kūdikiu — 
$90 į mėnesį patyrusiam. Atsišaukite 
nuo 11 vai iki 12:30 pietų ant se
kančio antrašo:

1421-23 E. 65th PI., į skiepą.

REIKIA tuojaus patyrusio bailerio 
dirbti skudurų dirbtuvėj.

CHAS YOUNG & CO. 
664 Austin Avė.

Netoli Milwaukee ir Halsted Sts.

REIKIA bučerio, kuris mokėtų pil
nai savo darbą ir suprastų bizni taip
gi grosernės Turi turėti gerus paliu
dijimus. Nedėlioms dirbti nereikia. 
Atsišaukite laišku į Naujienas pažy
mint No. 178.

REIKIA BUČERIŲ. Atsišau-

kitę:

1215 S. Halsted St.

REIKALINGAS barzdaskutis 
vakarais — gera mokestis.

• 3357 S. Halsted St.
Blvd. 5009.

nas.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

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 nedėlioj.

2810 W. Harrison St.
PARSIDUODA nauji rakandai: 

setas, gramafonas, lovos ir daug ki- 
i tokių daiktų ; labai pigiai. Matyki- 
> te vakarais ir nedėlioj.

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

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.
——!■■■■. ■■■Mi .JXJ—lia

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 

pagyvenimų, 6 kambariai, antras me
dinis namas frame, 4 kambarių, apšil-

kyti karvę ir automobilių. Viskas 
pirmos klesos ir Visi parankamai. Pi
giai.

B. RUTKAUSKAS, 
7259 So. Talman Avė. 

Chicago, III.

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių ................ ,T___ ..
pardavėjų į Insurance biznį. Alga irjdomas, namas aptvertas^ galima lai- 
komišinas.

Atsišaukite:
CHICAGO MUTUAL CASUALTY

COMPANY
431 So. Dearborn St.

Room 911-912.

-------- .—. REIKALINGAS darbininkas prie
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI Darbas ant visad08’

STOCKMENS SADDLE HOUSE 
LIVERY 

4129 Emerald Avė., Chicago.
Phone Yards 1076

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

ANICETAS SALTANIS, 
3524 So. Union Avė., 

Chicago, TU.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA saliunas, tirš- 
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos I faį lietuvių apgyventoj vietoj 

nu° 25 iki »» Apltrt keturi blokai nėra kitomo tikėjimo. Kuri mteresuotųsi ap- 1 
sivedimu, malonėkit prisiųsti savo fo- sabunO. 
tografiją, kurią aš ant pareikalavimo 3490 So Auburn Ave# 
sugrąžinsiu.

PETER PAULAITIS --------------------------------------------------
4505 S. Hermitage Avė., Chicago, III. NEPRALEISKIT TOS PROGOS 

2-nd floor rear. Parsiduoda groseme ir bučemė labai
------------------------ ——— ------ --------- geroj vietoj, su namu ar be namo 

PAJIEŠKAU dėdės Petro Petkaus ir kaip norite. Turi būti parduota į 
brolio Jono Petkaus, Kauno rėd., Tau- trumpą laiką ir parduosiu už prieina- 
ragės apskr., Šilalės par., šilų kai- mą kainą. Yra visi nauji intaisy- 
mo. Girdėjau gyvena Illinois valsti- mai; namas naujas ir gera vieta dėl 
joj, bet dabar nežinau kur. Malonės biznio . Pardavimo priežastį patirsi- 
atsišaukti, nes turiu) labai svarbų rei- te ant vietos. Arti Western Elec- 
klą iš Lietuvos.--------------------------------tric Co.

K. PETKUS, 2112 S 48th Avė., Cicero, III.
2008 W. 23rd St., Chicago, III. -------------------------------------------------

----------------------------------------PARDAVIMUI saliunas. lietu •,
PAJIEŠKAU Jono Gikio, Kauno . nn<yvvpnfm- 

rėd., Vilkmergės pav., švedasų par., V11I apgyvento] Vietoj 
Gikiij sodžiaus. Turiu svarbų reikalą; svetainė SU krėslais, mitingams 
kas žinote malonėkite pranešti už ką .
busiu labai dėkingas. 11 Danams.

PETRAS JANICKAS, 1900 S. Union Avė.’
930 W. 35 PI., Chicago, III.______________ _______

PA.IlKSKAtr Stepono Abramai- I PARDUODI; s a.1 i u n i>i-
čio, Kauno rcd., Šeduvos par., Pavar- gjaį Pardavimo priežastiį pa-
tičių kaimo. Tunu labai svarbų rei- * .
kalą, nuo jo motinos ir seserų iš Lie- tll’Slt ant Vietos.
tuvos. Malones atsišaukti arba ži- g601 w North Aye ęhicagO, III. 
nanti pranešti ant sekančio antrašo:1 

ANNA GALSKIKfi-SULSKIENfl
33 N. Edward St., Kcnosha, Wis. PARSIDUODA cash registe- 

ris pigiai; labai 
Matyti galima 

ATIDUODU mažą mergaitę augini-1 IIalsted St. ant 
mui gerai šeimynai. Mokėsiu gerą L. _. ... 
mokestį. Atsišaukite tuojau laišku | MlChnieW!CZ. 
arba ypatiškai, dienomis.

714 W. 24 PI., 2 fl. iš fronto

REIKIA TĖVU mažai vartotas, 
visada, 3113 S. 
antrų lubų. M.

RANDA1
ANT RANDOS saliunas su ketu

riais kambariais, elektro "Šviesa, ga
ru apšildoma.

958 69th St., Kampas Margin St.
A. MASLAUSKAS,

344 E. 120th St., Chicago.

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

3218 So. Halsted St., Chicago, III. 
Tarpe 32 ir 33 gatvių.

REIKIA DARBININKŲ

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

BARGENAS.
Savininkas parduoda namą ant še

šių pagyvenimų po 7 kambarius, garu 
apšildoma. Namas randasi South 
Side gražioj vietoj, netoli parkių. Itan 
dos neša į mėnesį $270.00 Atsišau- 
kit: 3300 So. Union Avė.

Tek; Boulevard 5049.

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

Tmpgl Mes turime didžiausius ir genau- 
1 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, pasižiu- 

• reti ir pasikalbėti dėl
Paterns daromos sulig mieros, vi

sokio stiliaus ir didžio ii bet kurioi 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.
f VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.

1 Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokšjimais. 
Klesos diehomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygšlSs.

Tel. Seeley 1643.
I) SARA PATEK, pirmininH.

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

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

Susirėmė du karai.
I^ake gatvės karas besisku

bindamas grįžti daržinėn įrė
mė į užpakalinį galą kito karo 
taip smarkiai, kad aštuoni 
žmonės liko sužeisti, o kiti 
stipriai sukrėsti. Pats Lake ka
ro motormanas irgi biau^iai 
sužeistas: sulaužė abidvi ko
jas.

retai pasitaiko, 
sūnaus vestuves 
dieną, ir da gi 

veda lygaus

MOTERŲ^
REIKIA — lietuvi:škos virė

jos. Turi būt patyrus tame

Labai 
tėvo ir 
tą pačią 
su sunum
žiaus merginas. Taip yra atsi
tikę su John Thomsen ir jo 
sunum Fulton’u. Jiedu kartu 
gyvena 3330 Evcrgrecn Avė. ir 
abudu kartu ėmė šliiubą 
prie vieno altoriaus: John 
Thomson su panele Cbristine 
Olsen ir jo sūnūs Fulton su 
panele Mary Witt.

kad 
butų 

tėvas
am- Į darbe.

ALFA BUTAKES’ 
Michigaii Restaurant 

10822 So. Michigan Avc.

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

Tel. Garfield 3539

Užmušė belėkdami auto- 
mobilium.

James Hylan,2524 Sheffieltl
/ avė., ir Frank J. Lawler, 1048

i

Pavogė $48,500 vertės bonų.
Valdžios revizoriai praeitą 

sąvaitę perkratinėjo Clement 
x f ' .

REIKIA patyrusios moters 
rinkimo skudurų.

CHAS. YOUNG & C0.,
6G4 W. Austin Avė.

Netoli Milwaukee & Halsted St.
Tek Monroe 2833.

prie

Drapanų Siuvinio Mokykla 
(Clothes Craft College)

Puikiausia mokina: sustatymo, mo- 
tuvių tirštai apgyventa. Kito tokio biz- ■ dėlių braižymo, moteriškų drapanų 
nio tame mieste nėra. Priežastis pai- • siuvimo ir moteriškų kepurių išdirbi- 
davimo —savininkas važiuoja ant for- mo. Ateik pasikalbėti.
mų. - 86 S. State St.

K. JAMANTAS, ' TeJ.: Central 3028.
1739 So .Halsted St., Chicago, III. -------------------------------- —------------

PARSIDUODA bekamė ir savastis. 
Biznis išdirbta per daugelį metų, lie- ’

PARSIDUODA kukninis pečius vi
sai geram stovyj. Norintieji pirkti, 
matykit savininką po 7 vai. vakare.

3126 S. Ix>we avė.
Ant 2-ų lubų iš priekio.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS 

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

1926 So. Kedzie Avė.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
savaitę laukia tavo, po pasimokinirnui 

, kelių savaičių. Lankyk musų moky- 
; klą laikydamas savo paprastą darbą 
, kol išmoksi, šimtai lapų laukia darbi
ninkų. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

|— 1
Angliškai Mokiname

svetimšalius, kalbamuoju budu.
Atsišaukite arba adresuokite

LEWI8 & CLARK UNIVERSITY, 
537 So. Dearborn St, 

Chicago, III.


