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True translation filed with the post- master at Chicago, III., Dec. 1, 1920 as required by the act of Oct. 6, 1917

Kariavimas Lietuvoje su Lenkais apsistojo
■ES?

Musių paliauba Lietuvoje True translation filed with the pnst- 
muster at Chięago, 111., Dec. 1, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija padairusi karinę 
sutartį su Turkija.

Kaor stovis streiko 
apygardoje.

Kasyklų savininkai deda visas 
pastangas suardyti uniją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Leninas iškirto tautu 
lygai šposą.

Pusė pinigu apsigink 
lavimui.

Nori perimti gyvulių 
skerdyklas.

Rusai gavo Anglijos pirklybinę 
sutartį

Leninas ir Turkijos nacionalis
tai susitarė kariauti išvien prieš 
talkininkus Azijoje. Rusija 

duosianti pagelbą turkams.

Rusai vienijasi su turkais prieš talkininkus

Nesisklausęs nė lygos pasiėmė 
sau mandatą ant Armėnijos. 
Wileonas irgi sutinka tarpinin

kauti Armėnijai.

Musių paliauba Lietuvos persikeis sugrįžus Konstanti
nui ant Graikijos sosto. Mano
ma, kad sugrąžinimas ex-kara- 
liaus galbūt pagelbės patraukti 

i vadą 
Mustapha Kėniai Paša prie tal
kininkų ir panaudoti Turkijos 
kareivius naujam frontui prieš 
Busiją — Armėnijoje.

fronte
Tautu lygos komisija suatabd- .. 
žiusi kariavimą tarp lietuviy ir J““]'!11'

lenkų gaujų.

LODONANS, lapkr. 30— šį
vakar atėjusi iš Kauno į Lon
doną žinia sako, kad tautų ly
gos kontrolės komisija pada
riusi mūšių paliaubą (laikiną 
sustabdymą kariavimo) tarp 
Lietuvos ir Vilnių laikančių 
gen. želigowski’o spėkų.

Mūšių paliauba įeina galėn 
tuojaus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 1, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai Lenkijoje 
badauja.

WASHINGT()N, lapkr 30. — 
Jeigu nebus gauta pinigų nu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai grąsina 
Cechijai.

Renka kariuomenę čecho-Slo- 
vakijos parubežyje.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Iš Pragos atėjusi žinia sako, 
kad Lenkijos kareiviai yra ren
kami prieš Čecho-Slovakiją ir 
kad 20 Lenkijos emisarų (šni
pų) tapo t areštuota Teschen 
distrikte.

Lenkiją rusų, didelis skaičius 
jų mirs nuo badavimo, sako 
gautosios iš Legacijos žinios.

Pabėgėlių padėtis yra despė- 
ra tiška. Tūkstančiai buvo šel
piami Rusijos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus Lenkijoje ir su
sidedančio iš rusų Paryžiaus 
komiteto. Legacija priduria, 
kad Lenkijos valdžia pagelbėjo 
aprūpinti butus ir įkurti mo
kyklas ir virtuves, bet negali 
duot* pinigų ir maisto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija gavo pirklybos 
• sutartį.

'*"S» • '

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 1, 1920 
m raęuired by the act of Oct. 6, 1917

Armėnai atsiėmė Kars.
Armėnija betgi esanti galutinai 
sunaikinta ir jos gyventojai 

išsisklaidė.
Anglijos raštas sutarties įteik, 

tas Rusijos atstovams.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Anglijos raštas pirklybos sutar
ties su Rusija, kaip skelbia 
darbininkų dienraštis Daily He- 
rald, tapo įteiktas Rusijos de
legacijai Ix>ndone.

Atgaleiviai vilkinami su 
sutartimi.

Krasinui, 
gal įvyks 
kurie VI

[Specialė Naujienų ir Federuotosios 
Presos kablegrama].

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Reakcinė grupė valdžioje, va
dovaujama lordo Curzon, vis 
dar viską daro, kad tik suvil- 
kinus įteikimą pirklybinčs su
tarties su Rusja sovietų plrk- 
lybiniain atstovui 
pasitikėdama, kad 
kokie nors nuotikiai 
sai suardys tarybas.

Kabineto susirinkime pėtny- 
čioje toji grupė bandė įdėti į 
sutarties raštą naujas sąlygas, 
bet tai jai nepavyko.

Tikimąsi, kad sutartis bus 
įteikta Krasinui pradžioje šios 
sąvartos. Net ir tame atsitiki
me priešingoji grupė darys 
viską, kad suvilkinus pasirašy
mą sutarties, pasitikėdama, 
kad politika Mažojoj Azijoj

KONSTANTINOPOLIS, 
30. — Pasak Armėnijos 
raščių, armėnai, sumušę 
kijos nacionalistų spėkas, atsi
ėmė Kars. Turkai delei stokos 
transporto ir žiemos šalčių ap- 
laikė didelių nuostolių. Vienas 
laikraštis sako, kad 7,000 tur
kų sušalo. Nauja mūšių pa
liauba patogesnėmis sąlygomi s, 
negu senoji, tapo pasirašyta 
lapkr. 18 d.

Armėnijos nebesą.
KONSTANTINOPOLIS, lap. 

30. — Gautoji nuo Amerikos 
konsulo Tiflise Charles S. Mo- 
sher žinia sako: “Armėnija 
nustojo gyvavusi kai|>o neprik
lausoma šalis. Veik visi gyven
tojai praktiškai tapo išnaikin
ti bado. 100,000 pabėgėlių ne- 
bepakęsdami daugiau vargo, ei
na į visas puses šaltyje ir snie
ge.

“'Purkai Tiflise pareiškė, kad 
jie nenori sutriuškinti Armėni
jos. Jie sako, kad jie sutinka 
duoti lengvas sąlygas, bet jie 
turi pirmiausia a t si žvelgti į 
Turkijos aspiracijas.

“Amerikos šelpimo
yra saugomoje ir ]>o Turkijos 
protekcija daro viską, kad iš
gelbėjus dar išlikus'.us kelis
armėnus.”

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.

lap. 
laik-

spėkos

Rado laivo laužus.
ASTORIA, Ore., lapkr. 29 — 

Netoli Cape Johnson rasta iš
mestus ant kranto laužus bur
kos Piirie, kurią audra nune
šė į jurą. Buvę ant burkos 23 
žmonės greičiausia yra žuvę*

[Iš Federuotosios Presos]
NEW YORK, lapkr. 30. - 

Angliakasių viršininkai prane
ša, kad M ngo paviete, West 

Į Virginijoj, kur nesenai atvyko
GENEVA, lapkr. 30. Nuo i federaliniai kareiviai, tapo pas- 

korespondento iŠ Konstantino- , kelbtas karo stovis, kad tik 
kaip nors suardžius angliaka
sių uniją ir vėl pavergus ang- 
l'akašius. ,

Kad iššaukus karo stovį 
kompanijų mušeikos pradėjo 
terorizuoti ir net žudyti turis
tus angliakasius ir streikierius. i 
Traukinyj tapo nušautas unijos 
narys ir kun’gas Elkins ir mir
tinai pašautas jo brolis. Juos 
nužudė mušeikos, kada jie va-

kokią Rusijos sovietų preunie 
ras Leninas padarė su 
jos nacionalistų vadovu 
pha Kėniai Paša prieš 
ninkus.

Sutari's susideda iš 8 
rafų. Pirmas paragrafas 
rina nepaliečiamybę ir 
girną Turkijos valdžios
prieš 'karinėje teritorijoje. An
tras užtikrina Turkijos kont-

Musta- 
talki-

puro g- 
užtik- 
atstei- 
visoje

jos ir Arabijos. Trečias sutei
kia Maskvai parankumus ves
ti propagandą visoje Turkijoje.

4. Rusija ir Turkija sutaria 
sujungti spėkas išluosavhnui 
mahomęton’škų šaižų, kaip In
dija, Egyptas, sAlžiras, Morok- 
ko ir Tunis, nuo svetimos 
kontrolės, gvarantuojant jų

Penktas paragrafas nepaduo
damas.

6. Rusija prižada finansinę 
ir pirklybinę pagelbą Turkijai.

7. Rusija sutinka tuojaus 
pasiųsti du anurijos korpusus, 
ir daugiau, jei reikės, pagelbė
jimui nacionalistams.

8. R/usija ir Turkija sutaria, 
kad kariavimas prieš talkinin
kus turi tęstis.

x ('Lapkr. 25 d. Associated 
Press žinia sakė, kad sovietų 
valdžia pranešu Mustapha Ke
rnai, jog ji skaitys tolimesnį 
turkų besiveržilmą į Armėniją 
kaipo priežastį karui. Ta žinia 
sakė, kad čičernas pareikala
vęs pasitraukimo turkų ant de- 
šinioja kranto Arpa-Čai' upės ir 
oficialiai pranešęs nacionalistų 
valdžiai Angoroje, kad Brest 
Litovsko sutartis skaitoma 
daugiau nebeveikiančia).

Sudegino miesto salę.

Policijos deginimas miestelių 
ir namų Airijoje tęsiasi.

CORK, lapkr. JM). — šiandie 
sudeginta graži1 
Nuostoliai siekia 
Taipjau sudeginta 
kliubo namai.

Policija veikė visą naktį ir 
buvo girdėtis šaudymų ir bom
bų ekspliozijų. Daug namų ir

Im’esto šalie. 
$1,000,000. 
Sinn Fein

lėšta. Dalis gyventojų skub’ai

Policijos deginimai namų šią 
sąvaitę miestui pridarė nuos
tolių už $5,000,000.

Dubline policija sudegino 
sfnn f ei nerių banką.

Kihnichael miestelis beveik

degintas. Jis yra netoli vietos, 
kur vakar užmušta 15 polici
jos kadetų.

Ardee miestelyj policija įsi
veržė į tris siniKfeinerių natmus 
ir juose nušovg tris žmones.

Bombos Londone.

LONDONAS, 
šiandie nežinia 
bomba suardo 
Londono tilto,
dvi bombos. Policija griebiasi 
ypatingų priemonių apsaugoti,

lapkr. 30. — 
keno padėta 

dirbtuvę arti
Rasta ir kitos

■ ... j .

Keli mušeikos suimti ir vic 
nas jų prisipažino, kad 
gauna $8 į dieną ir išlaidas 
ardymą unijos. 
Unija pasiūlė taikintis

jis 
už

su 
kompanijoms, bet kompanijos 
tą pasiūlymą atmetė ir vieton 
to pareikalavo karo stovio, 
kad pagelba jų ir žmogžudžių 
mušeikų sutriuškinus uniją. 
Unijos viršininkai sako, kad 
bežiūrint ką nė darytų kapita
listai, jiems unijos sutriuškinti 
nepavyks.

Francija glaudžiasi prie 
popiežiaus.

Nutarė siųsti pas popiežių 
savo ambasadorių.

387 balsai prieš 
valdžiai pasitikė-

Leygues tvirtino, 
nutarimas siųsti

PARYŽIUS,. lapkr. 30. — 
Atstovų butas šiandie 397 bal
sais prieš 209 nutarė atsteigti 
ambasadą prie Vatikano. 
Butas kartu 
195, išreiškė 
jimą.

Premjeras 
kad valdžios
Francijos ambasadorių pas po. 
piežių yra vien tik klausimas 
užrubežinės politikos. Girdi, 
“Vatikanas yra moralė spėka, 
kurios Francija negali nepai
syti,” bet vidurinė politika 
lei to nepersimainysianti.

de-

8 žmonės areštuoti.
CHICAGO. — Vakar polici

ja padarė antpuolį ant l.W.W. 
raštinės ir suėmė ten 37 žmo
nes, taipjau paėmė daug lite
ratūros. Po perklausinęjimo 
visi areštuotieji, išėmus 8, ta
po paleisti. 8 gi įmones sulai
kyti tolimesniems tardymams.

ŠIANDIE
gruodžio 1, Aušros svetainėj 
bus prmoji d. P. Grigaičio 
lekcija ir LSS. VIII Rajono 
(mokyklos atidarymas. Pra
džia — 7:30 vai. vakare. Vi
si vietos kuopų nariai pra
šomi ateiti. — Valdyba.

» ........ . .........

PINIGŲ KURSAS

GENEVA, lapkr. 30. — Ar
mėnijos mandatą pasiėmė Ru
sijos premjeras Leninas. Kuo
met tautų lygos diplomatai Ge- 
nevoje svarsto Armėnijos klau
simą ir net šauk asi 
Valstijų pagelbos 
juos, sovietų valdžia 
visus dalykus j savo 
paskelbė “Armėnijos 
respubliką.”

Jungtinių 
išvaduoti 

pasiėmė 
rankas ir 

sovietų

TOKIO, lapkr. 30. — Kabi
netas šiandie patvirtino biud
žetą 1921-1922 meaims, siekian
tį 1,568,000,000 yenų, kurių 
kuone pusė, būtent 738,000,000 
yenų eina apsiginklavimui. Lai
vyno biudžetas siekia 498,000,- 
000 yenų, iš kurių 144,000,000 
yenų eis naujų karinių laivų 
buadvojimui. Armijai skiriama 
245,000,000 yenų. (Yena yra 
apie 50c.).

Ta'ip tai šalįs rengiasi prie 
“amžinos taikos,” kurią skel
bia tautų lyga.

Japonai skerdžia 
krikščionis.

Prašo teismo paskirti globėją 
skerdykloms.

skerdyklų

išleistas Mustapha Kernai palie- 
p'inas tuojaus pasirašyti mu-

tada pasiuntė sekamą lako
nišką pranešimą, kuris tapo pe
rimtas stiprios bevielines sto
ties Genevoje:

“Rusijos valdžia pripažino 
Armėnijos respubl ką ir palie
pė Mustapha Kernai sustoti ka
riavus.”

Gavimas tokio pranešimo su-

tuose. Delegatai nors pasmer
kia Lenino “begėdystę,” kad 
jis išdrįso vykinti taiką ten. 
kur lyga neįstengė, vienok tu
rėjo pripažinai, kad Armėnijos 
mandatas, ant kiek kitos val
stybės yra paliečiamos, dabar 
yra miręs dalykas.

Tuo pačiu laiku dabotoja’ 
nurodo, kad jei Jungt. Valsti
jos butų priėmusios mandatą, 
kada joms jis buvo pasiūlytas, 
dabar butų turėjusios stoti ka- 
ran su Rusija.

Anglų rateliuose kalbama, 
kad nežiūrint 'Lenino pasiėmi
mo mandato, siūloma, kad 
gen. Leonard Wood butų pas
kirtas komąnduotoju lygos ek
spedicinių spėkų Armėnijoje.
Wilsonas sutinka tarpininkauti 

Armėnijai.
WASHINGTON, lapkr. 30.— 

Prezidentas' Wilsonas priėmė 
tautų lygos pakvietimą būti 
tarpininku Armėnijos padėty-

Prezidentas priėmė pakvieti
mą su sąlyga naudoti moralę 
įtaką ir sako, kad jis negali 
panaudoti spėkos be sutikimo 
kongreso.
Sutikdamas tarpininkauti už

baigimui atkreipto prieš Armė
nijos žmones kariavimo, jis 
parašė lygos susirinkimo pre
zidentui Hymans, kad jis tai 
daro tik užtikrinus, kad di
džiosios valstybės duos moralę 
ir diplomatinę pagelbą ir pasi
tikėdamas, kad lyga nurodys 
kelius sustabdymui kariavimo^ 

J>:s priduria, kad jis negali 
panaudoti Jungt. Valstijų ka
rines spėkos ar duoti materialę 
paramą, nes tai priguli nuo 
kongreso, kuris dabar nelaiko 
posėdžių ir kurio nesistatymo 
jis negalįs pranašauti.

Vakar, lapkr. 80 d., užsienio pinigų 
taipa, perkant Jų ne mažiau kaip už 

doleriu, bankų buvo skaitoma 
^..erikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .................... $3.49
Austrijos 100 kronų ............... $0.33
Belgijos, už $1 ............. frankų 15.50
Danų 100 kronų ............... $13.50

Finų 100 markių .................... $2.50
Francijos, už $1 .......frankų 16.47
Italijos, už $1 ............... lirų 27.20

Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
Lenkų 100 markių ................ $0.20
Olandų 100 guldenų................. 30.35
Norvegų 100 kronų ........... $13.56
Šveicarų 100 frankų ...........  $6.861

.švedų 100 kronų ................. $19'3°! knv.rvp/Uini .iirVokiečių 100 markių ............  $1.50 Knygveaziai u kicikai.

Organizuos raštinių darbi
ninkus.

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 30. 
. -Geležinkelių ir laivų klerkų 
brolijos prezidentas paskelbė, 
kad Almer'kos Darbo Federaci
ja rengiasi pradėti visoje šaly
je kainlpaniją suorganizavimui 
kompanijų raštinių darbininkų. 
Bus organizuojami stenografai

Skerdžia chiniečius krikščionis 
atimtoj nuo Chinijos 

provincijoj.

TOKIO, lapkr. 30. — Kana
dos ministeriai Manžurijoje

apie japonų kare.vių skerdy
nes Chien Tao. Presbiterionų 
misionierius Yong Jung mies
telyje, Dr. Martin sako:

“Japonai prisiuntė į čia Chi
nijos dalį 15,000 kareivių su 
aiškiu mieriu išnaikinti visus 
krikščionis, ypač jaunuosius. 
Kaimai metodiškai kasdic buvo 
deginami’ ir visi vyrai sušaudo
mi. Yong Jung yra apsuptas 
visos eilės kaimų, kurie nuken
tėjo nuo ugnies ir skerdynių.”

Dr. Martin pamini 32 kai
mus, kuriuos ištiko skerdynės, 
ar kurie liko sudeganti. Jis sa
ko, kad viename kaime 
užmušti 148 žmonės.

Gautosios žinios nuo 
misionierių patvirtina šį 
nešimą.

liko

kitų 
pra-

Ponzi nuteistas.
BOSTON, Mass., lapkr. 30.— 

Charles Ponzi, kuris priiminėjo 
nuo žmonių pinigus, žadėda
mas tuos pinigus su 50 nuoš. 
pelno sugrąžinti į labai trum
pą laiką, šiandie federaliame 
teisime prisipažino prie kaltės 
—naudojimo krasos prigaviu. 
giems tikslams — ir tapo nu
teistas penkiems metalms ka
lėj iman.

Prieš jį, be to, yra paduota 
apie 85 atskiri kaltiniam!, taip
jau užvestos bylos valstijos ' 
teismuose.

WASHINGTON, lapkr. 30.— 
Valdžia šiandie padavė prašy
mą distrikto augščiausiam teis
mui, kad tasis paskirtų globė
ją parėmimui ir pardavimui 
gyvulių skerdyklų nuosavybių. 
Peticija sako, kad
savininkai, nors ir prabėgo jau 
devyni mėnerfai, dar nepada
vė tinkamo plono, kaip kad 
jie buvo pasižadėję padaryti.

Globėjai, sulig prašymu, tu
rėtų paimti visą sekrdyklų sa
vininkų turtą ir visus Šerus ir 
paskui tai parduof.

9 mėn. atgal, kada valdžia 
užvedė bylą išardymui mėsos 
trusto, kompanijos sutiko ir 
prisižadėjo užimti vien tik gy-

tų pašalinių biznių, kurie da
bar yra su skerdyklom h sujun
gti, nes mėsos trustas dabar 
kontroliuoja veik visą maisto 
ir kitų butinCatįsių reikmenų 
gaminimą visoje šalyje; jis net 
turi savo geležinkelius ir laik
raščius. Trustas savo pažadėji
mo vienok dar neišpildė, todėl 
tai ir valdžia prašo globėjų 
skerdykloms).

Pienas atpinga.
CHJCAGO. — Nuo Šiandie 

pienas pareidavines 1c. pigiau 
už kvortą, negu pereitą mėne
sį. Prieš kelias dienas duona 
irgi atpigo po 1c. ar 2c. ant ke
paliuko.

Suėmė du “slakerius.”
SAN ANTONIO, Tex., lapkr. 

29. — Čia tapo suimti Tom ir 
Joe Caplis, sūnus turtingo 
ūkininko iš Shreveport. Juos 
suimta po dviejų metų jų kla- 
joj’jno po Pietinę Ameriką, 
Meksiką ir vakarines valstijas. 
Jų tėvas taipjau suimtas. Juos 
visus kaltinama suokalbyje 
peržengti drafto įstatymus.

Naujienų pinigų siun
timo skyrius atdaras 
kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, suba- 
tomis iki 9 vai. vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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
mones Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

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

L.

f n



I NAUJIENOS, Chicago, Hl
Lenkija, tas froneuzų buržu*>|

Kas Dedasi Lietuvoj
vystyklais, norėdama sudaryti 
“galingų“ Lenkiją* ir per jų 
apsaugoti savo kapitalus ir sa
vo “laimėjimus“ >nuo gresian
čio iš rytų pavojaus — nuo re-

Darbininkai vi- voliucinių Vokiečių ir Rusų. Į 
Pati į savo tinklų įsipainios

__ •_____ ... — A • _  • •

ROKIŠKIS.

Rokiškio klebonas per pa
mokslų įsakė nedėldicniais žmo 
nėm neiti už krotų. Tik neži
nau, delko klebonas neišprašo 
visokių šlektamorų ir dvarpo
nių; ar jiem ten galima* Gal 
demokratiškai sutvarkė, kad su 
dvarponiais nesi maišytų 
ninkai, kurių dvarponiai 
kenčia ir bažnyčioje.

SALOČIAI.

Pasvalio apskr.

Sereda, Oi uodžio 1 d., i920
-----— r II,

H®

JOHN KUCHLNMLAS

Hl . fl|| m Bmigi Išmokėti
Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as- 
meninis, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus
Janauskas, 
Kneitienei,

K. Trumpickaitė, 
I). Kontautienei, 
M. Gloserienė, 
K. Bitautienei, 
M. Užaudiehė, 
B. Mikalauskienė, 
M. Jurenaitis, 
M. Dezutienė, 
V. Dačiulienei, 
J. Sarulis, 
J. Simonaičiui, 

Niurkienei, 
Auškanienei, 
Levenienei, 
Rasiulienei, 
Lapenų i, 
Laskauskui?

kurie, patys įsigiję dvarus, no
rėtų būti musų dvarininkais 
ir “lordais“. Darbininkuose 
apatijos nėra.
soj Lietuvoj pasiryžę, kovot su
nešama jiems iš Varšavos per ir pasismaugs tariamoji “tau- 
Vilnių dvarininkų diktatūra;, tų sąjunga“, sudaryta iš bur- 
kaip ten ji nesivadintų — žuazinių ligšiol karų laimėju-1/ 

baltoji ar juodoji. Tiesa, susi- šių valstybių.
darbi- pratę darbininkai žiuri į tą ko- 
neuž- vą kaipo Į darbininkų klasės 

kovą su sa<vo engėjais ir nau
dotojai. Ežerėnų padangės 
draugais skundžiasi, kad musų 
narsioji žvalgyba tebesižvalgo 
apie tariamuosius “bolševikus“, 

• o ne apie dvarininkų šnipus ir
visokius agentus, kiurių >knibž- sį kapitalo siaubunų-dievaitį. 
da visi Lietuvos dvarai. Ra
seinių srities dvarų darbinin
kai pasiryžę eiti išvieno su Lic 
tuvos Gynimo Komitetu, jei, 
darbininkams bus pripažinta 
teisė kontroliuoti dvarą ir dva
rininką. žemaičių darbininkų 
jaunuomenė noriai kimba ko
vot su priešu, bet nenori, kad 
jai variantų P. sėbrai.
Lietuvos darbininkai kovoja 
dėl žemės ir laisvės — ir ko
vos. Ir laimės!

O santarvės diplomatus mes 
galim nuramintu “Iriom ų eks
perimentų“ turi jie užtenkamai 
ir namie. Į juos težiūri. Turi 
Italuos, turi Angluos, tyrės ir 
dar daugiau.
per suki! mą laimėjo algų pa
kėlimą ir. teisę kontroliuoti dar 
bo vedimų fabrikuose. Algų pa- 

; kėlimų iškarto laimėjo
streikavę du milijonų anglų 
angliakasių. . Bet algų pakėli
mu, fabrikų, įmonių, 
kontrole susipratę, organizuo
ti darbininkai nepasitenkins. 
Kaip teisingai pastebi vienas 
socialistų laikraštis, anglų pro
letariatas kovoj su darbdaviais, 
buržuazija ir valdžia stovi su
sivienijęs, kietai disciplinuotas 
ir gerai Organizuotas su aiš
kiais kovos tikslais ir tikra 
taktika. Ir jis padarys dar 
vieną “įdomų eksperimentų“— 
angį i j kasyklų nacionali
zaciją. Buržuazinė migla 
apvilko diplomatų akis, ir jie 
nemato ir nematys, kol “eks-

I perimentai“ ne virs gyvais įvy
kiais.

Darbininkų kova dar nepa-
I baigta.

Žlugs imperialistinė klerika- 
lihiai-buržuazinė dvarininkų

Ta “tautų są
junga“ arba kaip jų vadina 
“tautų lyga“ yra tikra buržua
zinė liga, kuria užsikrėtę di
džiosios kapitalistines pasaulio 
valstybės skaldo ir engia ma
žąsias ir silpnąsias tautas, 
smaugia darbininkų judėjimų, 
kad tik prisotinus savo išalku-

išme-Ūkininkas M. Balkus 
tė iš savo buto darbininkų R. 
Leveiką su visais baldais ir 
vaikais ant kiemo.

Tas ,buvo dar vasarą, nors 
lietus plakdavo, bet visgi, kai
po darbininkas (? Red.) ga
lėjo kentėti po atviru dangu
mi.

šiandien jis gyvena ūkinin
ko Misiūno klojime. Pas mus 
butų yra, pavyzdžiui du-trys 
žmonės gyčena ruimingai dvie
juose galuose, yra daugybė 
kaTiibarių. bet jiems nuominin
kų nereikia, jie pinigų turi, 
nuomos nereikalauja, o 
šų taipgi neužjanČia.

Pas mus labai alų ir 
nę varo. Miesčiuke yra
tas bravarų, šventadieniais dau
gybė girtų, bet musų milicija 
nemato, tur būt akys “grieš- 
nos“, ar taip kas nors.

Pas mus taipgi yra susipra
tusių keletas draugų, kurie 
skaito ir platina “Socialdemo
kratų“ bet už tai labai perse
kiojami klerikalų, o jų pas 
mus netrūksta. — Siuvėjas.

(S.-d.)

varg-

degt i- 
kele-

Pirmyn, nė žingsnio 
a'gal!

Kauno vSocialdeimolkratas“
* rašo:

Musų buržuazinėj spaudoj 
vis tankiau girdis aimanavimu, 
kad žemes reformos įstatymas 
sudaro Lietuvai pavojų. S t ei- i 
giamojo Seimo žemes Refor
mos įstatymai išrodo užsienių 
diplomatams “perdaug radika- 
lingi“ (“Lietuva“ Nr. 237). Jei 
mes vykdytume žemės refor
mą pamažu, tai, girdi, vakarų 
Europa žiūrėtų į tai kaipo į 
“įdomius eksperimentus.“ Da
bar “pažangiečiai“ visur skel
bią nieku neparemtų gandų, 
kad Steigiamasis Seimas be 
lyginimo ims dvarininkų 
mes.

Kam tie gandai, kam 
manav'mai? Kaip gi 
yra?

Kų galutinai mano su 
reforma padaryti musų Svirno 
dauguma —7 krikščkmys-demo- 
k rato i ir liaudininkai ir ką jie 
galų gale padarys, tur būt, jief 
ir patys nežino; vena t'k aiš
ku, kad jie prisibijodami už
sienio dip’omatų malonėtų nu
sileisti dvarinirikams. Mat. 
“vienas gerai informuotas as
muo, ž'nąs apie santarvės ntv- 
sistatymų Lietuvos klausimu“ 
nori įtikinti, kad žemės refor
mos sumanymai “apskritai prie 
šingi santarvės nusistatymu:**, 
kad “Lietuva savo žemės re
forma padalytų krašto viduj 
sau priešų“ (suprask dvari-* 
ninkus, kurie ant pačios “Lie
tuvos“, tesudaro vos tris nuo
šimčius visų krašto gyventojų 
ir valdo keturias dešimfs 
nuoŠ., taigi kone puse visos 
Lietuvos žemės!), kad “dabar 
pastebima lietuvių apatija ko
voj su lenkais taip ipat gali 
būt aiškinama kaip tojo žemės 
reformos sumanymo vaisius“.

Apatija, nenorėjimas kovot, 
kurs tankiai pereina tiesiog į 
krašto išdavimą, yra tik pas 
musų valstybės įstaigose ir ka
riuomenėje tarnaujančius len
kus dvarininkus ir senojo ca
ro režimo Šalininkus rusus. 
Apatija yra pas tuos musų 
“tautiečius**, “pažangiečius”,

at- 
že-

tie 
ištiesi]

ai-

žemės

juos težiūri. Turi

Italų darbininkai

ir* su-

dvarų

Tikrų laisvo apsisprendimo 
teisę pavergtoms tautoms ir iš- 
liuųsavima darbininkų klasei 
suteiks ti šoriai ištinę tvarka. Ir 
mes savo darbų varysime, ko
vosime, kol savo neatsieksime. 
Musų obalsis — pirmyn, nė 
žingsnio atgal!

CHICAGO, ILK 
Telephone Central 8684

Valandai 9 ryto Iki • vakare, 
Su batonai a: 9 Iki 1 po pietį * 
VEDU VISOKIAS BYLĄS 

VIB1OSB TBISMVOSE, 
Egaatnlnioja Abstraktu* 

gerkaat
arba parduodant narna, tetą arba 1 
terma Ir dirbu vteokfaa IiOgalii- 
kua Dokumentus. Suteikiu pata
rimu* ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų.

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

Vilium Metropolitan State Man
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Learitt 

Tai. Canal 2552.

Tii. Randolph 2898

gavo

FRENCH LINE
Compagnie Generole 

Trnnsatlantique
Tiesiai Hamburgan

Specialis išplaukimas > 
Dubeltavaia šriubais laivo

Niagara
Seredoj; Sausio 5, 1921.

Kabineto ir trečios klesos kainos
.abai prieinamos. \

Laivakorčių ir kitų informacijų 
klauskite vietinio French Line agen 
to.

<
ADVOKATAS

Ofisau vidurmiestyji 
ASSOCIATION BLDtt.

19 So. La Šalie St.
Valandos 1 9 ryto iki 5 po pietį. 

PanedSllaia iki 8 vakare. 
Nedėliotai! ofieae uždarytas.

Turėk pakanka
mai pinigų kitoms 
Kalėdoms! Įstok 
musų Kalėdinin 
Taupymo Kliuban 
—tapydamas kas 
savaitę po biskį. 
Ateik, pasikalbėk 
su mumis apie 
tai.

Pinigai yra siunčiami į Lie
tuva ir i visas kitas dalis 

svieto. Laivakortes 
ant visų linijų.

V.
T.

L.
o.

P. Jeneliunienei, 
K. Maskunienei, 
J. Misevičius,
A. Sereikiui,
J. Rusplauskis, 
V. Micevičiui, 
S. Vilevičei,
K. Drygortui,
B. Mikolauskienei, 
K. Zurlevič,
A. Turai,
A. Kazlauskienei,
B. Januškiene,
K. Varonienkieni, 
E. Mišeikienei, 
V. GakuiJ 
E. Melenienei, x 
A. Pet'kevičiai, 
J. O. Adomaitis,

A. Jurpaliui,
L. Kvedarienė,
J. Markevičenė, 
R. Bokontienė,
M. Dobilaitei,
O. Jankauskienei,
K. Siumai, 
K. šontai, 
K. Masiuliui,
O. Bružienė,
P. Apkavičienė, 
j. Rudžunas,
R. Valatkaitė,
S. Ješinskiui, 
J. Liubinaitei,
T. Šūkis,
J. Vilminiui, 
M. Pokštai, 
V. Kigienei,

99

99

Sveria nuo 7 iki 8 svarų, miera 
66x76. Iškimšta tyriausia balta va
ta Ypatingai staras viršus, Khaki 
spalvos su mažu nuošimčiu kviet- 
ypatmgai tvirtos kaldros, kunos 
kuotų pamarginimų. Gražiausios 
ypatingai tvirtos kaldros, kurios 
yra goresnėmis, nei kaldros, kainuo 
jancios nuo $8.00 iki $11.00. Šios 
kaldros išleistos vienu mėnesiu pina 
taikos pasirašymui ir daugybe jų 
nebuvo išvežta iš vietinių stočių. 
Praktiškai visos yra pirmos klejos 
stovyj. Musų kaina $8.75 viena.

Taipgi mes turime keletą tūks
tančių daliniai suterštų Kaldrų, bet 
tos pat rųšies, kaip ir augščiau, bet 
labai gerame stovyje — ne skylių 
nei siolių, po $2.40 viena, šitos pa
skirta kaipo kleson No. 2 kald
ros ir jei norėtum jų, reikalauk 
kaldrų No. 2.

Taipgi, armijos čeverykai $2.90 
ir augščiau.
Armijos Overkotai $8.75 vienas.» ... --

Ypatingai Storos Armijos 
Kaldros.

Nuo lietaus apsiautalai $9.- 
75 vienas.

Blanketai $4.90 ir $5.90.
Auto robes $4.90 vertės 
$12.00

Marškiniai $2.75 vienas ar
ba 2 už $5.00.

Kingsley 
Army Shoe Co.

3852 Cottage Grove Avė.
4 North Clinton St., 

3602 S’outh State St.
9226 So. Commercial Avė. 

Chicago, III.
Visos krautuvės atdaros kas va

karas iki 8:00. Iš miesto gyvento
jai, gali prisiųsti po $1.00 kaipo de
pozito už kiekvieną dalyką, užsimo
kės tavorą aplaikę. Siųskite užsa
kymus ant Cottage Grove Avė. krau 
tuvės antrašo.

Central Mannfacturing 
Oistrict Bank 
1112 West 35th Street 

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

Atdara Pancdėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

3140 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Pancdėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalbar- 
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mhšinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai actų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmų i 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkea, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi apteikęs

Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE CO., 

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

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

J. Jozenienė, J. PalepŠaičiui, Z. Juciui ,
E. Regelskienė, M. Pačkauskienės, A. čepaičiutei,
0. Cimoluonskienei, M. Kielienei, P. Janczevska,
V. Brazauskienei, A. šarvui, Z. Astrauskienei,
V. Dantienei, B. Povilaitei, E. Dransučiui,
J. Grijralaičiui, Mat. Daunoravičiai, K. Januškai,
J. Čepulių, A. Kiltinienei, A. Seleckis,
B. Ribinskienė, M. Vaicekauskienei, K. Kazlauskiui,
V. Koplonui, M. Novickienei, F. Jonkienei,
M. Tvirbutaitė, A. Brazauskaitei, M. Pagojienei,
J. Vasiliauskiui, V. StuŠinckiui, A. Radavičienė,
A. Spetilienė, V. Vaugauskiui, . ' P. Verbilienė,
Kazius. K. Baltuškai, P. Engelhardt, A. Stanevičiui,
I. Vaitekučiui, M. Babalauskiui, K K. Tamašauskienei,
A. Stačkięnei, M. Skupui, P. Putriui,
O. Palšaitieųei, K. Varneliui, K. žiuriui,
P. Samulioniui, • K. Jakomienei, x O. Dakšienei,;
J. Samulioniui, E. Arlauskienė, M. Norkienei,.
E. Gečienė, J. Žukauskienės, B. Jucienei,
V .Jankūnui, J. Blauzdžiui, F. Kuzminienei,
A. Srubai, B. Purvinienei, < Z. Bostikui,
M. Varekojui, A. Augei, A. Savickiui,
B. Rubliauskiui, M. Balčaitienei, K. Juknevičienė,
O. Rumpienė, A. Tarvisai, P. Urbučiui,
M. šliušnienė, D. Banevičiui, J. Obešiunui,
P. Rakauskenei, K. Ruzgai, J. Marozas,
K. Jutelienei, M. Cibtflskiui, E. Šimkienei,
T. Kielienei, J. Paplzuskui, M. Rimkaitei,
U. švelnienei, , D. Graniauskienei, V. Varniukei,
A. škučiukei, K. Lapinskio, M. Tamkienė,
A. Tamašaičiui, M. Jonaitis, A. Bukaveckienei,
J. Trabui, M. Uizokui, M. Gumbaragienei,
K. Strimskis, K. Rodzevičius, A. J. Palioniui,
P. P. Liukpetriui, K. Mikolaičiutei, A. Stikliuvienei,
0. Gružauskienė, P .Kukelkai, V. Druktenienei,
J. tarška, B. Vasiliauskien, ,J. Sebeckiui,
J. Augulis, V. Glebauskienei, T. Pajodžiui,

RANDASI “NAUJIENŲ”PAĖMĖJŲ PARAŠAIS 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramones Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinig-ų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KVITAI SU

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i K&uną i porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje. v ,

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutims būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų- Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, " Chicago, Illinois
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KORESPONDENCIJOS
McNAUGHTON, WIS.

Lietuviuv ūkininkų kolionijoj.

vietos ūkininkai ima 
organizacijos naudų, 
už darbo, ir dabar,

Jau ir 
suprasti 
nes ėmės 
kaip matyti, gerai vyksta. Lap
kričio 21 <1. pas Petrą Sima
nauską įvyko darbštesnių jų ūki 
ninku susirinkimas, kur tajio 
suorganizuotas McNaughtono 
Ūkininkų Susivienijimas, ku
rto galės visi vietos ūkininkai 
priklausyti be skirtumo tautos, 
tikybos, lyties ir politinių įsi
tikinimų. Nors šį sykį nedaug 
buvo atsilankę į susirinkimą 
(mat labai snigo, dėlto kiti ir 
negalėjo atsilankyti) bet tikiu, 
kad ateityje visi stos iš vieno, 
kad apgynus save, nes ir spe
kuliantai nesiskirsto pagal tau
tas, bet visi sykiu engia žmo
nes. Tvarkos vedėju paskirta 
S. A. Dementis, kurs plačiai 
aiškino tokių susivienijimų nau 
dingumą ir kaip ūkininkai ga-

lūtų savo produktus brangiau 
parduoti, o sau re’kalingų daik 
tų pigiau pirkti sujungtomis 
spėkomis. Valdybon , įėjo šie 
ūkininkai: Stasys A. Dementis, 
pirm., P. P. Simanauskas sek., 
Juozas Juškevičius ižd'in. Val
dyba įgaliota rūpintis rengimu 
paskaitų ir rinkimu literatūros 
ukininkystės klausimais, o kas 
mum nebūtų priimtinas, tai 
kreiptis per Nauj. j p. A. Dvylį,

apie savo veikimą, tai gale*- 
[tume susijungti ir darbuotis 

1 iš viena kaip savo taip ir vi
suomenės naudai, nes dabar 
yra daug tokių firmų, kur per 
daug išamuloja atvykusius iš 
miestų vargšus darbininkus. 
Suvienytum spėkom mes galė
tume nuo to apsisaugoti.

Del informacijų kreipkitės į 
sekretorių p. P. Simanąuską.

—Naujienų Skaitytojas.

nes Naujienose yra ūkininkų 
skyrius, bbt kol kas nelabai 
turtingas; gal dėlto, kad lie
tiniai ūkininkai mažai tėra 
sustorganizavę ir mažai tera
šo į savo skyrių.

Susirinkimai bus kas antras 
nedeldienis mėnesyje, pirmą 
valandą po pietų. Sekamas 
mitingas 'bus 12 dieną gruo
džio pas p. Simanauską. 
lankykite visi ūkininkai 
j ienų skaitytojai.

Butų gerai, kad ir iš 
kolionijų ūkininkai praneštų

Atsi-
Nau-

Ką Nuveiks Tautų Lyga 
dėl Lietuvos?

Mes nežinome
BET MES ŽINOME

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

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ LAIKO SAVO 
PINIGUS

PEOPLESBBANK
. Ar tamista esi vienas iš jų?

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

nei žodžio angliškai, kadangi

• ČIA SUSIKALBAME LIETUVIŠKAI

PEOPLES g BANK
Didelis Bankas

ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.
h,

A*

AMERICAN

WATERBURY, CONN.

Reikalavimas apyskaitos.

Waterbu-rio Progresyvių 
Draugijų Sąryšis jau kelintų 
kartą buvo raginamas tų drau
gijų, kurios sąryšiui priklau
so, kad jis reikalautų iš New 
England Work$rs’ Association 
Lietuvos Skyrimus apyskaitos 
aukų, kurios buvo visuomenės 
siunčiamos Waterburio strei- 
kieniams. Reikalaut pilniau
sios apyskaitos visų įplaukų ir

Taigi Progr. Draugijų Sąry
šis laikytame mėnesiniame su
sirinkime lapkrič’o 26 dieną tą

nutarė viešai per laikraščius 
tokios apyskaitos pareikalaut. 
Tatai nutarta padaryt dėlto, 
kad kįla visokių gal pamatuo-

vietos New Engianti Workcrs’ 
Ass’n. Liet. Skyriaus vadovų, 
kas, žinoma, labai kenkia or
ganizavimui darbininkų, kurių 
dvasia ir taip jau yra nupuo
lus pralaimėjus streiką ir iš
takus nedarbui.

Deltogi, varde Sąryšiui, pri
klausančių draugijų, kurtos su
sideda iš tų pačių darbininkų, 
ir yra gausiai rėmusios strei
ką iš savo iždų ir atskiriems 
nariams aukojant; tai'pgi var
de plačiosios Amerikos lietu
vių visuomenės, kuri taipjau 
gausiai rėmė streikuojančius 
Waterburio darbininkus, rei
kalaujame, kad kalbamasis N. 
E.’ W. Ass’n. Lietuvių Skyrius 
viešai paskelbtų pilniausią apy
skaitą visų aukų — visų įplau
kų ir išlaidų. Tuo bus pada
ryta galas visokfems 
giems
dains, nes kitaip jie gali turėt 
skaudžių pasekmių ' darbinin
kams ateityje: jie gali padary
ti tai, kad ateityj nors ir svar
biausiame reikale sunku bus 
prisišaukti visuomenės para
mos ir pagalbos.

VVaterburio Progr. Draugijų 
Sąryšio Sekretorius,

Stasys Senkus.
P. S. — Ši atsišaukimą mel

džiame visų pakraipų laikraš
čių atsispausdinti, nes aukas 
visi ir iš visų rinko. — S. S.

teisin-
ar neteisingiems gan-

Patogios valandos

Subatoj 9 v. ryto iki 8 v. vak. 

Utaminke 9 v. ryto iki 4 v. v. 
lltarnininko vakarais 6 iki 8 v.

Kitoms dienoms 9 v. r. iki 4

vai. vak.

Keiiaoie

DentistS
Reliable

CŪRISTMAS CLUB
50

Geriausias Darbas

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

Yards 344

VSF KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

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

HEROLD J. BESKIN

Mgr. Pinigų Siuntimo Skyriaus.

Tas doleri? arba du, kuriuos lengvai PRALEIDI kas savai
tę, bus užmokesčiu į musų KALĖDINĮ KLIUBĄ. Įstok o turėsi 
nuo $50 iki $100 iki kitų Kalėdų — panašiai, kad atrastum pa
mestus.

Tamista gali pradėti by su kokia suma nuo VIENO CENTO 
ir augščiau.

PADAUGINANTIS KLIUBO PLENAS
Sekanti “lentelė” paaiškina, kiek pasidėdamas, kiek susi- 

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

savo taupymą 1, 2, 5 arba 10c kas savaitę. 50 savaičių bėgyj: 
lc Kliubas išmokės $12.75 5c Kliubas išmokės $63.75
2c Kliubas išmokės $25.50 10c Kliubas išmokės $127.50

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

25c Kliubas išmokės $12.50 ' 
50c Kliubas išmokė?'N$25.00 
$1.00 Kliubas išmokės $50.00 

$20.00 Kliubas
Jei norite savo KŪDIKIUS išmokinti savo užsitikėjimo, pri

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

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

Įstok ŠIANDIEN — Įstok

$2.00 Kliubas išmokės $100.00
$5.00 Kliubas išmokės $250.00

$10.00 Kliubas išmokės $500.00 
išmokės $1,000.00.

T

^^ESTjSlDEsAfNGsBĄNK
97ię ’Bank^oC^afety and įiendly Semcdl 

RoosevelRoaclJat Halstal'Street Chicaoo
a .. . _________________-sO

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

A K USER K A 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 

hos- 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo 

viso- 
ligose 

ir

silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą 
kiose
moterims 

merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

F. AD. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be .prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuotl 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia^

Generalinis 
j) ra nešė 

Liberties 
departa- 
instruk-

geriausias draugasKūdikių
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne

nutildamas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksnaas kol 
negaus:

BAMBINO
Vaikai myli Ji! Jie nori jo daugiaus!

Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Ncprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Bust Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

■E1NARD LINE

Maino savo žodį.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — 
prokuroras Palmeris 
Ameriican Civil 
Union, kad juitsicijos 
montas nedavė jokių
ei jų, kad žmonės nebebūtų tei
siami remianties špionažo įsta- 
tyais. Tas griežtai prieštarauja 
paties Palmerio užtikrinimams, 
duotiems Amerikos Darbo Fe- 
der. nigs. 13 d., kad daugiau 
niekas nebus teisiamas už per
žengimą špionažo įstatymo ir 
kad jis apie tai jau yra pasirū
pinęs.

Palmerio atsakymas Unijai 
buvo duotas delei pastarosios 
paklausimo apie bylas Edgar 
Heynold iš Mobile, Ala., ir 
John- Jasinski ir Isaac Jndon 
iš Chicago, kuriuos kaltinta 
peržengime špionažo įstatymų.

KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS į
■ Laivas SAXONIA 14,300 tonų, Gruodžio 9. ,i
' Kabinete kaina $180.00 pridedant $5 karės tak- *

sų. 3-ia klesa $125.00. • t
TIESIAI Į HAMBURGĄ

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

Yra agentas Jūsų mieste. Nueik pas jį.

Vėl prašo leisti mirti.
Hš Federuotoslos Presos]

| Washington. — Karo prieši
ninkas delei sąžinės, Benjamin 
Sahnon, kuris jau keturius me
nesius yra prievarta' maitina
mas kalėjime, vėl parašė pre
zidentui Wilsonui laršką, pra
šydamas leisti numirti, 
j į nesenai perkelta 
prieglaudos, kada 
pripažino, kad jis 
proto, į ligonbutį,

į jam neleidžiama susinešti ne
tik su savo draugais, bet ir su 
savo advokatu.

Nors 
iš bepročių 

gydytojai 
yra sveiko 
bet dabar

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake.

• • • 1 I '
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 

mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų įr prūsiškų ar
monikų ir balalaikų.

Taisėme laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ashland Avė., Chicago, III.

v , Tel.: Drover 7309.

SILPNOS 
MOTERIS

Negali turėti vilties būti tvirtomis, 
koliai neturi tiršto, raudono kraujo, 
panašios rūšies, kaip organiška gele
žis — Nuxated Iron — pagelbės ati
taisyti. Nuxated Iron panaši gele
žiai jūsų kraujuje ir panaši geležis 
špinatuose, lęšiukuose ir obuoliuose, 
kuomet metališka geležis kaip tik to
kia, kokią išimi iš acido rūgšties. 
Nuxated Iron nekenkia dantims .nei ne 
sugadina vidurių; yra visiškai skir
tinga, nuo paprastos metaliŠkos gele
žies. Ji greitai pagelbsti, padaro tirš
tą, raudoną kraują, padaugina nusto
jusį, nervus prašalina ir suteikia nau
ją stiprumą ir'energiją. Virš 4,000,- 
0000 žmonių naudoja kasmet jį. Par
siduoda visose vaistinėse. Apsisaugo- 
kit substitutų. Tikrieji turi įspausta 
raidės N. I. ant kiekvienos pilės. Vi- 
siuomet stengkis gauti tikrą

NUXATED IRONt\ <• Ri <: bu Enjutauce

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

■RBi. h -

Serganti vy
rai ir moterįs.ra^r;—>y>. .-/..(v . w.'jtįįH 
kodėl kenčia- .
te ? Kam tai -
eikvot laiką i)
pinigus be jo-1 :v.ĮĮIM < 
kios naudos?*, '

Neatsižvel
giant kuomi.
sergat, tai ga- i '
Ii būt negavi- '
me atsakančių ; JP/ 
Į.yduolHj Iri 
matai, kad tau 
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano moderniška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiŠkas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

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

Dearborn St., 2 flioras, Delawart 
Bldg., Roomai 200-201. t 

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

Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

f ■■■■■■■■■■■■■■■■na*'
■ Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS :
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
■ Gydo visokias ligas moterų, vai- j
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

I 3259 So?-Halsted St., Chicago. ■
7 ■ M M ■ id H

---------- -------------- -----------------------—.R

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

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

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

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

>■ - - ■ -------------------------- -------------------

PALIKTA STORAGE’Y 
$35 Dykai deimanto adata 

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

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

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirs 800 iš
gydymų užrašuose, 

leisk apžiūrėti diplomui)-Ateik ir 
tani ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

, LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

> Akįs t Kurčios .. Ansp
Skaudamos Akįs Tekančios Ausis
" ’- Akįs Ūžiančios Ausįs

Akįs) Užkimštos Ausįs

l'«’ 'IV .r> IRBBCTIM—
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 

Telephone Van Buren 294

D R. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

.Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 iy.J; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedčlioms 10—12 dieną

Silpnos ..

Raudonos 
Žvairos .

Skaudama Gerki?Skaudama Nosis
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis
Užkimšta Nosis Papūtus

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

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

niais nuo 10 iki 12.

Kataruota Gerklė
Gerklė

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN"J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

/—11 1,1,1.. ..........................
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas 

10301 S. Michigaa Av., Roaeland 
Valandos: 9 iki 9 vakare

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

d nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
1 . -<
Z— .......- ...................................

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3801 S'o. Kedzie AvcM 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 piet kasdienuą; 
Nedaliomis: 10 iki 12 pietų 

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

pietų Nedaliomis.

.Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St„ Chicago.'



NAUJIENOS JOKIŲ BOLŠEVIKIŠKŲ 
REVOLIUCIJŲ NEBUVO 

LIETUVOJE.
PubHshed Daily axc«pt Sunday by 
the Lithuaaian News Pub. Co., Ine.

Editor F. Grigaiti.

1789 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506 
Canal 676

šimtai organizuotų darbininkų, 
jų tarpe plumberiai, stimfite- 
rial. mitui n inkai, karpenteriai 
ir plytnešiai. Apie 4,000 darbi- 
ninkų bus pakista, jei ištiks 
generalinis streikas. Namų bu- 
davojimo kontraktoriai nutarė 
remti elektros kontraktorius.

Iš 100 paklausimų, .kuriuos

Subscription Rate*:
$8.00 per year ia Canaga.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clas* Matter 

March 17th, 1014, at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedžldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams --------------- --------
Pusei metų ............. ...........
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams..... .... .
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje — per nešiotoju*:
Viena kopija_________ r
Savaitei ___________ ___ ...
Mėnesiui .... ....... . ......... __

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams...... ...........   $7.00
Pusei metų____________  4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ________    $8.00
Pusei metų .............. ... -______ 4.50
Trims mėnesiams ......    2^15

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.50

. 2.25
, 1.75
. 1.00

03
18
75

Apžvalga
TAUTŲ APSISPRENDIMAS.

BrooklyniŠkis chamunistų 
organas rašo: - . *

“Mes netikime stebuklų 
buržuazinio "tautų apsispren
dimo* ”.
O Rusijos bolševikų diplo

matas, Joffe, sako. 
Russia”, lapkričio 27

“Sovietų valdžia 
vienai 
tautų 
pą”.
Taigi

(“Soviet

nėra nė 
išdavusvalandėlei 

apsisprendimo princi-

tą patį dalyką, kurį 
bolševikai pripažįsta, 

kaipo aavo principą, lietuviški 
chamunistai niekina, kaipo 
buržuazišką. Tuo būdu išeina, 
kad Rusijos bolševikai yra 
buržuaziško principo gynėjai.

Lietuvos komunistų prgu- 
Vias “Tiesa” rašo, kad Lietuva® 
je nebuvo jokio bolševikiško 
sukilimo ir net nebuvo bolše
vikiško judėjimo; buvo tiktai 
šnekos apie sukilimą, bet iš tų Į išsiuntinėjo pirklybos komera 
šnekų neišėjo nieko, štai 
“Tiesos” žodžiai:

“Tuo tarpu ne tik revo
liucijos, bet dargi revoliu
cinio judėjimo, mes visiš
kai dabar neturėjome. Tie
sa, turėjome susipratusių ir 
susiorganizavusių darbinin

kų, turėjome nemaža palan
kių miuns lietuvių kareivių. 
Turėjome taip-pat aš prad
žių gerą tarptautinę padė
tį... Bet (darbininkų mi
nios) pasirodė da permažai 
pribrendusios galutinai ko
vai dėl savo išvadavimo iš 
kapitalo, dvarininkų ir buo
žių vergijos, permažai susi
pratusios, permažai prisiruo- 
šusios ir susiorganizavusios. 
Dėlto negalėjo paimt vald
žios į savo rankas”.
Tai taip, girdi, buvo Vil

niuje. O Kauno ir Suvalkų gu
bernijose esą tas pat: tenai ir> 
gi ne tiktai revoliucijos nebu
vo, o ir nematyt revoliucinio 
judėjimo.

O jeigu taip, tai Lietuvos 
komunistai apgaudinėjo Lietu
vos darbininku^, stengdamiesi 
jiems įkalbėt, kad tenai tuo-1 
jaus busianti revoliucija. De
lei tos išsvajotos revoliucijos 
komunistai stengėsi sulaikyt 
darbininkus nuo dalyvavimo 
Seimo rinkiniuose ir nuo kovos 
už kasdieninius jų reikalus. Ši
tokia agitacija jie padėjo Lie
tuvoje įsigalėt tiems ponams 
ir “buožėms”, kuriuos jie da
bar keikia.

Bet kur stovi šiandie Ame
rikos lietuviai komunistai? 
šimtus kartų jie yra skelbę sa
vo spaudoje ir savo “jjrakal- 
bose”, kad Liehivoje įvyko re
voliucija ir tapo įsteigta “ta
rybų valdžia”. O dalbar mato
me, Tai d tai buvo grynas me
las. Tą melą skleidė visokį ka
pitalistiški geltonlapiai, daž
niausia. inspirupjami lenkų 
agentų, idant lenkai turėtų 
progos užpulti Uetuvą. Beiš- 
kia, “Laisvė” 'ir Įianašųs cha- 
munistiški šlamštai, apgaudi
nėdami savo skaitytojus, tar
navo tų agentų tikslams.

Jie ir šiandie tą daro, pur
vais drabstydami tuos žmo
nes, kurie kovoja prieš lenkų 
Žulikovskį.

saiindytojams, tik du samdyto
jai atsisakė remti kovą už 
“open shop.”

Kontraktoriai ketina nenusi
leisti darbininkams, nors tas 
reikštų ir suvėlinimą su namų 
budavojimu.

lai- 
ju- 
pa-

Schlossberg sugrįžo.
[Iš Federuotosios Presos] 

New York. — Du dideli 
vai su rubsiluviais pasitiko 
roję laivą Aifiiitania, kad
sveikinus grįštantį ant jo savo 
darbuotoją Joseph Schlossberg, 
generalį sekretorių Amalgama- 
ted Clothing Workers of Anie- 
ricą, kuris keturis mėnesius 
važinėjosi po Europą ir tyrinė
jo ten darbininkų padėtį..

Išlipus iš laivo Scldossber- 
gui buvo parengtas bankietas, 
kuriame varde unijos pasvei
kino jį jos prezidentas Sideny 
Ilillman. Pats Schlossberg sa
vo karštoj kalboj kvietė darbi
ninkus gelbėtis nuo didelio pa
vojaus, kuris gręsia iš pusės 
besistengiančių pasigriebti kon 
trolę ant viso pasaulio reakci
nių elementų.

Schlossbei’gui delei nežino
mos priežasties neleista išlipti 
Anglijoj, kad
Southhamptono.,' Kada jis at-

išplaukus iš

vardą itnnnigracios. agCmtuJ, 
jam pranešta, kad jam nebus 
leista išlipti. Agentų rankoje 
buvo lapelis popieros, ant ku
rios buvo užrašytas jo vardas, 
bet nepaduota priežastis jo 
pašalinimo. Vienatiniu užsi
minimu buvo Anglijos valdi
ninko klausimas: “Jus e,sate 
redaktorius ‘Advance*, ar ne?” 
“Advance” yra oficdalinis 
ganas rubsiuvių unijos.

or-

Šalina iš darbo darbininkus. 
..... *f IŠ Federuotosios Presos]

Minneapolis, Minn. — Tūk
stančiai darbininkų ir darbi
ninkių kasdie netenka darbo 
dėlei ‘“biznio nupuolimo”. Nie- 
kurios dirbtuvės atleidžia net 
iki 60 nuoš. savo darbininkų. 
Viename .atsitikime vieton at-

PROFESINĖS SĄJUNGOS 
LIETUVOJE LEGALIZUOTOS.

26-am Kauno “Socialdemo
krato” numeryje skaitome to
kį pranešimą:

“Lietuvos profesiniai or
ganizuotų darbininkų dūmei.

“Šiuomi pranešame drau
gams darbininkams, kad 
spalių m. 20 d., 1920 m. ta
po legalizuotas Lietuvos 
Profesinių Sąjungų Ccntra- 
I nis Biuras, kuris nuo le
galizavimo dienos pradeda 
savo darbuotę visoje Lietu
vos teritorijoje.

“Draugai! Visokiais orga
nizacijos reikalais kreipkitės 
į Liet. Prof. Sąj. Central:nį 
Bi^irą, kuris iš savo pusės 
pasistengs kiek galėdamas 
jums padėti.

“Lietuvos Profesinių Sąjungų 
“Centralinis Biuras”.

Taigi Lietuvos valdžia paga
lios pripažino ekonominėms 
darbininkų organizacijoms tei
sę gyvuoti. Per dvejetą metų 
joms reikėjo kovot, 
vus tą teisę.

Profesinių sąjungų 
jimais valdžia labai 
darbininkų judėjimui
je. Viena blogiausiųjų 
politikos pasekmių buvo 
kad profesinėse sąjungose pra
siplatino bolševikiška dvasia, 
kuri labai trukdo jų veikimą. 
Nuo tos kūdikystės ligos jos, 
žinoma, ilg niui išgis.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

ji darbininkai, Ibet už daug že
mesnę algą.

Aplankius dirbtuvės patirta, 
kad išdirbinių uzdaininės 
(vvholesale) kainos puola, bot 
to puolimo nematyt sankrovų 
kainose.

kad ga-

persekio- 
pakenkė 
Lietuvo- 

tos 
ta,

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Gal steigs immigracijos biurus 

Europoje.
[Iš Federuotosios Presos]

Washington. — Jungt. Vals
tijų immigracijos biurą galbūt 
bus įsteigti centralinėj ir pie
tinėj Europoj, kaip kad jie 
yra įsteigti Kanadoje. Imm.ig- 
racijos biuro generalinis ko- 
misioiYcrius Caminctti išplau
kė į Europą, kad surinkus rei
kiamas žinias, kurios pagelbė
tų kongresui nuspręsti apie 
steigimą tokių biurų.

Darbo departamentas mano, 
kad tas klausimas dėl tų tūks
tančių imntgrantų, kurie da
bar pasiekia Ameriką ir pas
kui pasirodo, kad jie - negali 
įvažiuoti į Juntines Valstijas, 
delei ko labai nukenčia imndg- 
ranto šeimyna. Tie gi biurai 
duotų visus reikiamus nuro
dymus ir ištirtų ar tokis im- 
migrantas gali būti įleistas į 
Jungtines Vals>tiijas, taip kad 
jis išvažiuodamas į ilgą kelionę 
jau tikrai žinotų, kad jis bus 
įleistas į šią šąlį.

Visos siuvėjų unijos vienysis.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Visos šalies 
siuvėjų unijų susivienijimas į 
vieną didelę sąjungą bus pa
darytas. konvencijoj, kuri įvyks 
šiame mieste gruodžio 6 d. 
Taip paskelbė International 
Ladies Garment Workcrs uni
jos prezidentas Benjamin Cshle 
singer. Didžiosios unijos, ku
rios sudarys tą sąjungą bus 
International Ladies Garment 
\Vorkers, Amalgamatcd Glo- 
tliing Workcrs, United Cloth 
Hat and Cap Makers, Interna
tional Fur Workers Union ir 
galbūt Journeymen Tailors 
Union ir United Garment Wor- 
kers.

Nutarimą sušaukti tą konfe-

Kovoja su unijomis.
Cincinati. — . “Opcn shotp” 

karas prasidėjo Cincinati tuoj 
po rinkimų. 22 elektros kont- 
raktoriai nutarė samdyti tik 
ne lininius darbininkus. Delei 
to tuojaus metė darbą keli

siuvėjų pildomoji taryba savo 
susirinkime Balti niore.

Tarj) kitų svarbių tarybos 
nutarimų yra autoriza vimas 
atidaryti kooperatyvines dirb
tuves, kad parodžius darbinin
kų sugebėjimą kontroliuoti sa
vo industriją, tuo pačiu laiku 
pagamint geresnius drabužus 
ir už pigesnę kainą. Manoma, 
kad New Yorkas ar Chicago 
bus parinkti tam eksperimen
tui.

Pcreiškimas, •kad dabartine

už nukapojimą algų ir prailgi
nimą darbo valandų yra pa
sekme jų pačių pragaištingos 
pelnagaudystės karo metu,

Schlesinger pasakė, kad jo uni
ja pilnai sutinka “atitaisyti” 
algas, jei falbirikantai iš savo 
j>nses leis <.larl>iiiinlkuins i>cr- 

tvarkyti jų plonus. “Kodėl tik 
vienos algos turi būti atitaisy
tos?” klausė jis.

Kova su provokatoriais.
[Tš Federuotosios Presos]

Minneapolis.— Kovai ten pro
vokatoriais darbininkų unijose 
Minneapolis Trades and Labor 
Assembly nutarė atidaryti pub
likai savo susirinkimus ir kiek
vienas žmogus ir kiekvienos 
organizacijos atstovas gali atei
ti į jos susirinkimus ir pasida
ryti stenografinius užrašus 
kiekvieną susirinkimą. Mano
ma, kad atidarius /susirinki
mus samdytojams nebęjeikės 
laikyti provokatorių, 
kad išlaikius savo darbą 
klaidingus pranešimus

kurie 
duoda 

apie

KANADA.
Nedarbas Kanadoj.

[Iš Federuotosios Presos] e
Montreal. — Kanadoj “liuo- 

sųjų* rankų” rinka" žymiai pa
didėjo. * Nedarbas jaučiama 
ypač pianų ir kitose panašiose 
industrijose. 1

Kainos maistui gerokai nu
puolusios. Spekuliatoriai beje 
bandė atsiekti susitarimo ir 
kiek galima palaikyti augštas 
kainas. Jos žygiai kol kas ne
sėkmingi.

Šaukia visos Amerikos 
darbininkų suvažia

vimą.
LAURENOE TODD.

[Federuotosios Presos koresp.J

Washington. — Dvylika Ame
rikos sausžemio šalių bus atsto
vaujama trečioje metinėje kon
vencijoje Pan-Amerikos Darbo 
federacijos, kuri įvyks? Mexico 
City prasidedant nuo sausio 10 
d. Joje bus svarstoma sustipri
nimas darbininkų judėjimų tose 
šalyse ir jų pozicija linkui Mask
vos ir Amsterdamo darbininkų 
Internacionalų.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers, 
vice-prezidentai Woll ir Rickert 
ir iždininkas Tobin, kaitų su 
. ohn Frey iš molderių unijos, 
sudarys delegaciją iš Jungtinių 
Valstijų. Jie atstovauja anti- 
socialistinius elementus Ameri
kos Darbo Federacijoje ir gali
na tikėtis smarkių susikirtimų, 
kada socialistų delegacijų iš 11 
otiniškosios Amerikos respubli
kų pradės kritikuoti socialcs ir 
ekonomines gompersinių teori- 
,as. Čili, Peru, Ecuador, Co- 
umbia, Panama, San Domingo 
ir centralinės Amerikos šalįs 
rems Meksikos delegatus tame 
susikirtime.

Net jeigu delegatai ir norėtų 
vengti svarstyti Amerikos Dar- 
jo Federacijos pasitraukimą iš 
A msterdamo Internacionalinės 
Unijų Federacijos, t tas dalykas* 
bus iškeltas to fakto, kad stip
rus Argentinos darbininkų so
cialistų ir kooperatyvų judėji
mai prisidėjo prie Amsterdamo 
ir pareiškė, kad Pan-Amerikos 
Darbo Federacija yra nereika
linga. Ųruguay yra da? radika- 
liškesnis, sprendžiant iš atsaky
mo, kokį jis prisiuntė į pakvie
timą prisiųsti delegatus j Mexi- 
co City. Uruguay ir Argentina 
didžiuojasi savo tiesioginiu ir 
brolišku susirišimu su Europos 
darbininkų judėjimais, bet Uru
guay vadovai nueina tiek toli, 
kad jie atsisako vienytis su ko
kia nors užrubežine darbininkų 
grupe, kuri rėmė pereitą karą.

Ikišiol Brazilija dar nepriėmė 
pakvietimo. Tas faktas, kad 
jos darbininkai daugiausia kal
ba vien portugališkai, kliudo jos 
dalyvavimui konferencijose, kur 
vartojama vien ispanų ir anglų 
kalbos, Brazilijai, taipjau ir Ar
gentinai pasiųsta antras pakvie
timas.

Santikiai taip Meksikos dar
bininkų šalininkų valdžios ir 
Jungt. Valstijų aliejaus speku- 
liatorių galbūt taipjau bus svar
stoma konferencijoje.

Skaitytoju Balsai lai sekė ir jų veidmainingus 
žodžius priėmė už gryną pini- 
rji.

l*o tai medžioklei, žmones, 
kurie karštai komunistams 
pritarė, pradėjo žiūrėti į juos 
su neužsitikčjimu ir baime; 
jie net viens kito pradėjo bau
gintis, nes jie pamatė, kad vie
ni komunistai tuni pilniausią 
laisvę viešai kalbėti ir rašyti, 
o kiti yra skaudžiai baudžia
mi tik už pasiklausymą jų ci
niškos demagogijos.

Toliaus žmonės pamatė, kad 
komunistai koliodamiesi, plus- 
damiesi ir biauriai šmeiždami 
diena iš dienos socialistus ir 

Ručiniai obalsiai pradėjo trauk-1 kitus sau nepatinkančius žmo-

[f/* lirtlKitaa itame
nuomone Redakcija naaiMka.]

NegalSda- 
dabar pa- 
tautos —

NEVYKĘS IZMAS.

Tarp visų kitų izmų, kokie 
tik buvo mėginama prigydyti 
Amerikos lietuvių visuomenės 
dirvoje, tur būt komunizmas 
šiandie turi liūdniausias pasek
mes. Jis pakilo labai triukš
mingai ir tokiam sujudimo 
momente, kad jas susyk paga
vo nerimaujančios liaudies dva
sią. Jo skambus, žavus, revo-

tikslo neatsiekė. Maža to, puo
likai gavo į kailį.

Pasvaigusioji lenkų bajorija 
įpuolė despoz'ocijon. 
ma nugulėti rusus, ji 
simojo ant silpnesnės
Lietuvių. Pabėgusių Lietuvos 
dvarininkų kurstoma, ji pasirin
ko Želigovskį, kurs ir įsilaužė 
Lietuvon, kad ten išgelbėjus pra 
sigėrusių dvarininkų žemes ir 
kad lenkų valdžia turėtų kuo 
pasigirti svetimųjų valstybių 
reakcininkams, kurie duoda jai 
ir maisto ir ginklų, be ko nusi- 
bankrutijus Lenkija negalėtų 
tęsti savo imperialistines avan- 
turas.

Reikia tečiaus manyti, kad ir
te įraukti prie savęs nedaug nes* ,KT(>rt*kriris, Tie-.^Lietuvoj lenkų plėšikai nudegs
temąstančiasi nesvarstančias, Pe,’ma*nys jų pozicijos ir pa
ko tai laukiančias minias. Kur Odiniuose žmonėse simpatijos 
tik komunistai pasisukdavo, Kolionee tai ne ar-
visur žmonės pasitikdavo juos ^llHlenJas', 
su didžiausioms ovacijoms ir va(luotis tiktai draugijos išma- 
šturmingais aplodismentais H08’. ° darbo žmonių vadai.
<aipo naujus svieto išganyto- Šitokiais savo darbais komii1- 
jus, kurie drąsjai į nieką neat- pdstai tarp Amerikos lietuvių 
sižvclgdami kiekvieną kartą komunizmą palengva numa- 
šaukšte vandens didžiausias au- rįno- komunizmo jie pada- 
dras kėlė, o ypatingai tuo lai- Iv(” chamunizmą, kuris dabar

tarpu,‘kada pasibaigė jųpJ’di pilniausiam savo buinu- 
jirmas (ir jau paskutinis) su-|,n(’'

savo nagus. Ginkluotąsias Že
ligovskio vergų gaujas sugebės 
atremti Lietuvos liaudis, kuri

Kelionėmis gali (labai gerai nusimano ką reikš-

savo buinu- 
Paskutinį smūgį jie su

važiavimas ir liko sutverta netpnv^ komunizmui prikergda- 
dvi komunistų partijos. Čia In* braino-chubganizmo 
au jų riksmui nebuvo saiko, r^11’ Icnkbernyste, stodami at- 

Jų “oratoriai*;: Stilsonas, ju. viriais žulikovskio banditų ap- 
kelis, Šarkunas, Žalpis, Šimbe- |^nG.ittls- Daugelis žmonių yra 
is, Bimba, Krasauskas ir visa | ishik»nę, ir teisingai, kad dar- 

l ' ten, kur 
-I jis gauna kepurę pasikabinti. 
ja Į Bet nežiūrint kokių žmogus 

įsitikinimų nebūtų, jeigu jis

eile kitų išdidžiai ir didvyris-1 bminko tėvynė yra 
<ai kryžiavos ant pastolių iš- 
giildinėdanu žmonėms “naują 
mokslą”, ir nors dažniausiai 

ir rimta nepasa- 
visgi klausytojai

tų jau nusibankrutijusios dvari
ninkų Lenkijos “globa”. Ji reikš 
tų nieką kita, kaip vergiją. Lie
tuvos laiudis dabar kaip vienas 
vyras sukilo prieš Želigovskio 
plėšikus. Eina mirties kova. Že
ligovskio baronams jau nebesise
ka. Tenka manyti, kad toliau 
jiems dar labiau nesiseks.

Bet kad ta naujoji Europos 
žandaro avantura butų juogrei- 
čiau likviduota, kad Želigovskio 
gaujos butų išvytos iš Lietuvos, 
tam pasidarbuoti turime ir mes, 
Amerikos lietuviai darbininkai. 
Mes turime daryti visa, kad 

kyodaugiau prisidėjus prie Lie
tuvos liaudies, kovų, prie to,

nieko nauja 
kydavo, bet 
jiems plodavo tarpais taip, kad 
net sienos drebėdavo. Net lir 
tokie dzievašninkai, kaip Jonas 
K. Plungis, kuris da nesenai 
Shenandoaryj su dideliu ro
žančium rankose klupsčius sta
cijas ėjo, paliko karštas “nau
jo mokslo” išpažintojas ir 
“garsus oratorius” New Yorko 
apiolinkėje. Laikraščiai: Lais
ve, Musų Tiesa, Moterų Bal
sas, Žarija savo revoliucingu
mu, rodėsi, net patį orą buvo 
sujudinę.

1 A » «•

Visos šitos komunistų sumo
bilizuotos spėkos jdačįaii sėjo 
neapykantą ir urmu siundė 
žmones kilti labinus prieš So
cialistų Partiją ir visas šalyje 
unijas, negu kad prieš viešpa
taujantį kapitalizmo taislą; ir 
visi tie žmonės, kurie tik ne
pritarė šitai jų “revoliucijai”, 
tuojau tapo visos šalies plotu 
apskelbti išdavikais, oportunrs- 
tais, ctc. Net ir kumšties spė
ka jau buvo prieš juos pradė
ta vartoti. Ir kasžin prie ko 
jie butų priėję, jeigu reakcinin
kas Palmeris nebūt įsikišęs į 
jų biznį. Jam užteko padary
ti tiktai viena ablava, ir šitie 
narsus revoliucionieriai sulin
do į surpaipes.

Bet Palmerio medžioklė dar 
nėra toji svarbiausia priežas
tis, kuri suparalyžiavo visą ko
munistų judėjimą. Valdžios 
persekiojimai tikroms darbi
ninkų organizacijoms ne taip 
daug kenkia: jie tik paskatina 
darbininkus prie uolesnio vei
kimo ir didesnio branginimo 
savo principų. Mes matėm 
kaip buvo karo melu su pra- 
moniečiais; juo labiau juos 
valdžia sekiojo,'j uo-% labinus jų 
organizacija augo.

Svarbiausia priežastis komu
nistų smukimo buvo tai Frai- 
nos 'judošybe. Fraina sukom
promitavo juos su pirmu jų 
suvažiavimu Smolnam Insti
tute, Chicagoj. Be Friduos ir 
kitų šnipų, laikraščiai plačiai 
skelbė, kad tame jų suvažia
vime dalyvavo šnipai su oli- 
crališkais mandatais, šie šni
pai buvo sugabiausi ir suma
ni ilgiausi vadai ir jie parašė 
Komunistų Partijai tokią plat
formą, kad paskui komunistai 
turėjo išsižadėlii net savo gar
bingo vardo, kurį jie taip iš-

jų naujų metų nakties med
žioklė, kurioje
vadų neįkliuvo apart tų neiš
manėlių, kurie tuos vadus ak-

ncii vienas tii

n

mato, kad jo draugų ar brolį kad apvaiius Lietuvą nuo impe- 
yra banditai užklupę ir smau- „alistinių plėšikų.
gia, ir jis galėdamas kuo nors 
pagelbėti, negali į tai ranka 
numoti. O musų komunistai 
kaip tik taip ir daro: jie netik 
kad ranka numoja ant savo žū
stančių brolių, bet dar pagelb
sti (banditams, niekindami tuos, - 
kurie tiesia pagalbos ranką jų | 
broliams, šitokius jų darbus 
lietuviai darbininkai žino kaip 
reikia apvertinti. — Klevas, i

Tai musų 
pareiga. Musų padedama Letu- 
vos liaudis likviduos Želigovskio 
avanturą taip, kaip kad ji lik
vidavo Bermonto avanturą.

—A. Karsokas.

Kazimieras Gugis] 
a ▲ nvn TT A fTT A Q

EUROPOS ŽANDARAS.

Veda vUokhu rtikalua, kaip krimtnaliikum 
taip ir civiliikaota teiimuoat. Daro 

visokius dokumsntus ir popisrast
Namų Ofisas!

IMS S. Halsted lt
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310 n

Mierto Ofisui
W7 R. Beartam t> 

111143 Unlty Bite
TeL Centrai 4411

Tik keli metai kaip Lenkija 
pasiliuosavo nuo to jungo, kurį 
jai buvo uždėjusi Rusijos carų 
valdžia. Bet tuo palyginamai 
trumpu laiku Lenkijos valdžia 
jau spėjo pasižymėti tokiu pat 
brutalumu kaipir nuverstieji 
Rusijos despotai. Pirmiausia len 
kų kariuomenė (ne be valdžios 
sutikimo) paskerdė kelis tūks
tančius nič nieku nenusižengu
sių žydų. Tomis skerdynėmis 
piktinosi netik svetimose valsty
bėse gyvenantys žydai, bet ir vi
si pažangus ir kultūringi žmo
nės. Ir jeigu šiandie Lenkijoj 
taip dažnai nebepasikartoj a sker 
dynės, tai tik ačiū visai eilei pro
testų, *kurių surengė žydai, gy
venantys svetimose valstybėse 

ii' tam, kad prieš tas lenkų val
džios barbarybes ėmė kelti bal
są ir pažangieji tų valstybių 
elementai — ne žydai. Nėra 

abejonės, kad šitas nedoras len
kų valdžios daiibas kruvinomis 
raidėmis bus įrašytas į istorijos 
lapus.

Bet tai dar neviskas. Lenkų 
valdžia, kuri dabar patapo Eu
ropos žandaru, taipgi užėmė se
nosios Rusų valdžios vietą, savo 
pareigas eina ytin uoliai. Ji, 
aliantų buržuazijos padedama, 
jau netartą mojosi ant Rusijos. 
Tikslas buvo toks: sutriuškinti 
Rusijos revoliucijos laimėjimus, 
uždėti geležinę kurką ant tos 
šalies darbininkų judėjimo. Bet 
kad Rusija yra milžiniška šalis 
ir tos šalies darbininkai jau su
spėjo apsiginkluoti, tai nusku
rusieji lenkų legionininkai savo

T
(

... Ai'

A. Petrath 8. Fabijoną* H 
A. PETRATIS & CO. I

Mortgage Bank į 
REAL ESTATE-INSURANCE | 

European American Bureau Į 
Sianėia Pinigas. Pardaoda i, 

Laivakortes. -
NOTARU UiA8 L

809 West 851 h St., Chicago, UI. fį 
Kampa* Halsted St.

Telephone Boulevard *11

—*■—— ■■ l <
DR. A. MONTVID

CHICAGO
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 

26 East Washingtoa 8L 
Manhall Field Annea 
18th fl. Kaimas 1827 

Telephon* Central 8862 
Valandos i nuo 10 iki 12 ryta, 

2121 North W ėst era Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telef. Albany 8710 
.......... .........■<——.........

i

Talephon* Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedtliomis pažai sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, UI.

•

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTIŠTAS

1821 So. Hulstcd St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

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

V..i i|lv.v,a*vl, i^-r-Trrri—r^^.sr.—,~wi 11

.. .......... .................................. ■■ ■■
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, 111.

Phone: Boulevard 4121.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

taip Lietuvos.
•Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Y. flu
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AUTOMOBILIAI
LIETUVOS GYNIMAS

Amerikos Lietuvių Darbai Lle 
tuvos Gynimo Reikalu. Lietuva Saukiasi Prie Dr. A. R. Blumentlial

Chicago toj a i paskiau ėmė agituot žmo
nes kad Šitą pinigų nesiųst per

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

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

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. 
Amerikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegra- 
mu atsiųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune 
ir 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

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ) 

414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass

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

RIES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.

Cunard Line
Tik 9 dienas į 

Hamburgą ir Liepoją 
Per Angliją

AOUITANIA .
Gruodžio (Dec.) 14.

Trečios klesos kainos j:
HAMBURG .......... $125.00
LIEPOJ V .............  $145.00

Karės taksy $5.00
Kreipkitės į artimiausią 

Cunard Agentūrą.

ę, Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi loti tą žino. <

Vyrai ir moterjsj^enčia 
niežėjimą nuo ptrakanų, 
o kenčni bereikalingai* 
nes t^ niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. '

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. * . .
o Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutjp. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •

F. AD. RICHTER & CO., 326*330 Broadway, New Yjrk

Tel. Monroe 2804 >
DR. W. F. KALISZ

S pečiai urnas: Moterų ligos ir Chirurgija
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiecją suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant iimokSjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

T()WN OF LAKE. — Drau- Lietuvos Misiją, nes giirdi Mi- 
gystė Šv. Stanislovo V. ir K. 
laikytame lapkr. 14 d. susirin
kiine nutarė Lietuvos gynimo 
reikalams ]>aaukoti iš kasos 
$1(X).(X), taipjau atskiri nariai 
aukojo dar iš savo kišenių: po ...
$2: Jonas Viskontas ir Antn-‘ buriuos čia žmonės su
uos J. Kareiva; po $1.25: A. renka Lietuvos valstybės, Lic- 
Juška; po $1.10: St. Zalandau-1tl,vos repams. Tie
skis; po $1.00: F. Kauba, J. agjlatoiini, kur agituoja, kad 
Hilnkauskas, V. landžius, F. Pini«8‘ nebut« siunčiami per* 
Jueevičia, J. Juškcvičia, J. Do- Misijų, matyt patys nori savo 
meikis, A. Ancerevičia, M. Ja- I n?«lls P"k.išt. Pr!c. surinktų pi- 
darfas, A. Lekavičia, A. Lakas, Ą_ -
M. Bendis, F. Veriga, V. Alek- įmonės aukoja 
sandravičia, J. Sakalauskas, A. 
šnokas, M. Šeputis, K. Stani
šauskis, A. Venckevičia, F. Pu- 
leikis, A. Badayičiu. Viso na
riai aukojo $25.85; viso labo 
su draugijos auka $125.85: Pi
nigai tapo perduoti vietiniam, 
komitetui. Reikia pastebėt, kad 
šv. Stanislovo draugija auko
ja Lietuvos reikalams jau ne
be pirmas kartas.

— Fr. Rauba, 2518 W. 46 PI.

Amerikiečių
Kad arčiau susipažinus su dabartiniu Lietuvos padėjimu, 

mes visi privalome susirinkti krūvon

Kitur

ST. CLAIRSVILLE, 
čia susiorganizavo

O. — 
Lietuvių 

Piliečių Sąjungos Skyrius. Vi
si užsimokėję už šiuos metus 
mokesties po ^ieną dolerį dar 
suaukojo Lietuve® gynimo rei
kalams, šitaip: Po $10: Bene
diktas Varncckas, Kazimieras 
Varneckas, Antanas Uškurė- 
nas, Jurgis Amlbrazas, Juozas 
Sheliekis, Jonas Vaina, Juozas 
Varncckas;1 Po $5: Jonas Shel- 
kauskas, Jonas Gabraitis, Pet
ras Dapkis; Po $1: Antanais 
Pranskevičius, Adelė Pranske- 
vičiutė, Kazimieras Ramcškc- 
vičius. Viso labo $88.00. Pi
nigai tapo tiesiai pasiųsti Liet. 
Piliečių Sąjungai. [Aukos Lie
tuvos gynl’mo reikalui reikia 
siųsti ne sąjungoms ir ne ko
kiems partijų fondams, bet 
tiesiai Lietuvos Misijai, 257 W. 
71st Street, New York City.
— N-nų Red.].

Adelė Pranskevičiutč. 
—L----

SO. MILYVAUKEE, Wis. — 
Lietuvai nuo užpuolikų Žuli- 
kovskių atsiginti aukojame:

Po $5.00: K. Maiinauskis, F. 
Jurkus, A. Targonsk/s, J. Mar
kevičių, B. Pūkis, J. Pūkis, J. 
Mitka, Ant. Kalvinas, J. Sinke- 
vičia, A. Kalvinas, J. Jasunas; 
Po $3.00: Ant. Joniks, S. Skre
butis, M. Mitka, R. Mitkienė, 
Wasser.man Bros, (žydas); Po 
$2.50: J. Statkus, K. Statkie
nė; Po $2.00: F. Kartonas, R. 
Degutis, J. Ųrlakis, M. Kastra- 
v.:ckls, JA Skundimas; J. Mase- 
lionis, G. Maselionienė, G. ša
pelis, J. Silenskis, T. Bieslekier- 
skis, J. Kieturakis; Po $1.00: 
J. Lukauskis, II. Liškevjčienė, 
J. Vertelka, F. Tumas, S. P 
likon.'s, D. Urlakis, Jonas Mit
ka, J. Busz, G. Mauras, J. Var
nelis, M. Sinkevičiene, S. Be- 
keraitis. Smulkių 50c. Viso 
labo $109.50.

Aukos pasiųstos Lietuvos 
Misijai į Ncw Yorką.

Kolektorių i1:
Adomas Targonskis

E. Kalvinas.

'au

PROVIDENCE, R. I. — Lap
kričio 11 d. buvo čionai sureng 
tas bendrom s spėkomis pro
testo mitingas su prakalbomis. 
Kalbėtojas buvo kviestas Lie
tuvos Misijos narys gerb. J. 
Žilius, bet negalėjo atvykti, nes 
buvo kitur kviestas kalbėt. 
Tat turėjom pasiltenkint to
kiais, kokių turėjom. P'rmas 
kalbėtojas buvo vietos 'kini. A- 
Tamuliunas, antras Lithuanian 
Boostcr redaktorius p. Šeiniis 
iš Bostono, trečias adv. Kali
nauskas, taipgi iš Bostono. 
Prasidėjo rinkimas aukų, ku- 
i los tuoj ir pasipylė. Viskas 
butų buvę gerai, tiktai kalbu-,

sija pinigus nesiunčianti į Lie
tuvą, o laikanti pas save. [Žino 
nes tegul nesiduoda fylaĮdint. 
Lietuvos Misija yra oficialu 
Lietuvos įstaiga ir jai nėra iš- 
rokavimo laikyti pas save pi-

Tie

Visi pinigai, kokius tik 
Lietuvos gy

nimo reikalams, turi būt siun
čiami tik per Lietuvos Misiją 
(257 W. 71st St., Ncw York 
Citv), o ne per ką kitą N-nų 
Red.]. '

Aukautojų ir aukų sąrašas 
toks: Juoz. Sabas $60.00; Juoz. 
Dragūnas 50.00; Albinas šar
kas 30.00; Motiejus Nasolis 
20.00; Alcx Deltuva 20.00; Po 
$10.00: Leonora Sapka, Jonas 
Akulevičius, Mot. Kudzmickas, 
Jonas Bacevičius, Juoz. Jasu- 
levičus, Jok.
Bossilas, 

Pranas 
Dzeki'vičius, 
čius, Step. 
Avižonis, 
vi čius, Kum. 
Jon. Dvareckas, Jom. Petraus
kas, Juoz. Karpavičius, Ant.
O. Avižinis, August. "šerkšnas, 
A. Tninauskas, Jurg. Bernota- 
vičia. Juoz. Tii'hfba, Alex. Ka- 
čavičius, Stas. zalabauskas; 
Po $6.00: Jonas šiniukonis; 
Po $5.00: Ignas Jančauskas, 
Simonas, Cvirka, Hiliaras Miš
kinis, Alex. Dzckatviičius, Vinc. 
Normantas, Mot. Mackevičius, 
S. Urbonas; Po $2: E. Mackevi
čienė, Vinc. Miškinis, Anelė 
Baliukoniutė, Knc. Menuhinas, 
Bernard Staniulis, Ona Lele- 
niutė, Ant. Petrūšis, Elzb. Kli- 
mašauskienė, Petr. Bužinskas, 
Jonas Ginevičius, Pranas Gu
doms, Vacį. Gicavičius, Pranas 
Palackas, Mar. Tamuliene, Jo
nas Džeke vičius, Mik. Kuca-^ 
vičiiijs, Julius Babaliauskas; 
Po $1.00: Juoz. Taraška, Vinc 
Verbickas, Adom. Rakauskas • 
Juoz. Cickcvičius, M:k. Mar
kevičius, Ant. Bubnis, Jonas 
Kreivis, Ignacas Jurgevičius, 
Vinc. Vilbikas, Jadv. Stoniniu,
P. Brankomis, Juoz. Reizis, 
Šias. Russas, Dam. Bernotavi- 
čia, Tgn. Bagdonas, Sclv. Spie- 
teliunas, Dam. švedas, Juoz. 
Sakis, Jon Vilbikas, Dom. Na- 
ineika, Mork, Curila, Simon 
Noreika, VacT? Dilijonas, Juli
jona Noreikiene, Juoz. Jurgele
vičius, Juoz. Židonis, Ant. Juod 
viršis, Alex. Ali ūko n is, Božė 1 
Jungevičicnė, Vinc. Baukairs- 
kas, Pan. Zlotas, Morta Bur
nota vičienė, Jurgis Kairis,.

Viso su smulkesnėmis atiko- Į 
mis, kurių vardai neužaršyta, 
$569.67.

Turiu pasakyti, kad tai ne 
pirma Providence lietuvių ^au
ka Lietuvos reikalams: Ibe ši
tos sumos šį rudenį jau esa
me surinkę ir pasiuntę dar 
$725.50.

—Vincas J. Bankauskas.

Rutkelis, Jurgis
Vfoicas Mineikis, 

Karpavičilus, Vinc.
Ignac. Yušfcevi- 

Bazukevičia* Ant. 
Antanas Dzeke-

A. Tamulinmas,

Bandymo valandoje
. ' K j

“Dydvyriai”, kur kure, ir Did
vyriai, kur nekūrė.

.. K

Viename Amerikos lietuvių 
laikraštyj skaitome štokią žinu
tę atsiųstą iš Kauno:

“Bračiulis, česnulis ir Pilė
nas jau dumia į Ameriką, nes, 
girdi, bijosi lenkų. Dar len
kai toli buvo, tik kažinkokįe 
pliurpalai paleido paskalą, kad 

' lenkai jau esą arti Kauno, ir 
tas tuos žmones taip nugąsdi
no, kad tuoj išsirūpino frasu^ 
ir jau kuria Amerikon. Toks 
bailumas nedovanotinas. Pa
sveikinkite tokius su ‘vaka
rienėmis...- ”

Petnyčioj, Gruodžio 3,7 vai. v
IN VIENĄ Iš DIDŽIAUSIŲ TEATRŲ

PEOPLES TEATRE _
47ta gatvė ir Ashland Avė. . ,

Ir išgirsti pranešimus ką tik sugrįžusio iš Lietuvos, kuris 
dalyvavo Steigiamajam Seime, dirbo prie Lietuvos Valdžios ir 
dabar jisai yra nariu Lietuvos Narsuolių šaulių Sąjungos. Tas 
žmogus yra mums labai gerai žinomas, ADVOKATAS P. BRA- 
CHULIS.

Kalbės taipgi PULKININKAS, kuris karės laiku atsižymė
jo Francijoj, vėliau važinėjo po Europą ir dabar kątik sugrįžo iš 
karės fronto. Kalbės taipgi Advokatas K. JURGELIONIS ir 
kiti žymus kalbėtojai, dainuos šv. Cicilijos Choras, vadovaujant 
p. V. Daukšai. Prie to bus rodomi KRUTAMI PAVEIKSLAI 
gan juokingi ir kiti iš karo laukų. Už tat malęniai esate kvie
čiami Chicagos ir apielinkių lietuviai kas gyvas į PEOPLES 
TEATPvĄ, kur prie gtažaus programo puikioj vietoj išgirsim įdo
mių dalykų ir smagiai laiką praleisim. O kas labiausia, kad 
pasirodysim savo priešam susirinkdami in skaitlingus Aurius, 
kad mes užjaučiam savo Tėvynei ir nesibijom tokio žvėriško 
priešo, o prie to likęs pelnas nuo to vakaro eis Tėvynės gynimo 
reikalams. Atlikę pinigai bus pasiųsti į Lietuvą per atstovy
bę Amerikoje į 48 valandas.

Visus lietuvius kviečia skaitlingai dalyvauti šiame vakare.
i ' ,

Kviečia,
TOWN OF LAKE SKYRIUS.

Pastaba: Vengimui didelio susigrūdimo prie Teatro durių, tikietus nusi
pirkite iš kalno, kurių kaina tik 50c. Jų galima gauti sekančiose vietose 
ir pas Komiteto narius:

Pas p. J. J. Elias, 4600 So. Wood St.
A. J. Kareiva, 4537 So. Woo<LSt.
P. Pivarunas, 4(122 So. Marshfield Avė .
J. J. Zolp, 4601 So. Marshfield Avė.
J. Viskontą, 4635 So. Wood St. s
Taipgi Naujienų ofise, 1789 So. Halsted St.

Prašomo visuomenę pirkti tikietus iš kalno.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir pa

žįstamiems, kad persikėliau į nau
jų vietą. Todėl užkviečiu atsilan
kyti į mano naują vietą ir apžiū
rėti tavorą.

Parūpinau vėliausios mados auk
sinių ir deimantinių žiedų; karolių 
gramafonų ir visokių auksinių ii 
sidabrinių papuošalų.

J. WENCKUS,
3327 So. Ęalsted St.,

tltiikM ir Tsritiikes Yascs
12th STREET
Tel. Kedzfe 8902.

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

CHICAGO, ILL.

žinutė nepamini, kad su tais 
didvyriais kartu kure ir gerbia-' 
mas musų kompozitorius Mikas 
Petrauskas.

-1
«

Chicago, III.___ _—>

Gerbiamas ponas Bračulis jau 
Chicagoj, — ir vakarienė turėta.

Gerbiamas ponas Pilėnas, at
kūręs Anglijon, niltupė vėl, tur- 
3ut, Skotlandjarde. Ar Skot- 
landjardo šnipiškys suruošė jam 
vakarienę, nežinia.

Gerbiamas musų kompozito
rius Mikas Petrauskas užkliuvo' 
\ondone, iš kur šaukiasi į ame
rikiečius ir Chicagos Birutę; kad 
išanksto ruoštų jam vak.... ne,
concertų.

Gerbiamas ponas cesnutis — 
na, dievai jo nemato: ape jį: 
gal katalikų federacija, ar tau
tos fondas, ką pasakys.

Tai “didvyriai”, kur buvo grį
žę Nepriklausomuos Lietuvos gy
venimą kurti....

Je kure.... laukan, lenko šešė-
iui pasirodžius.

Bet ne visi toki “didvyriai”.
Yra ir didvyrių.
Amerikos dainiškas Sodeika1 

nekūrė Amerikon: įstojo Gele-' 
žinio Vilko būrin.

Amerikos muzikas ir kompozi
torius , Stasys Šimkus nękurė 
Amerikon: įstojo Geležinio Vilko 
jurin, kartu su Sodeika.
x Amerikietis-chicagietis Marce- 
Inas Gugis nekūrė Amerikon: į- 
stojo Geležinio Vilko būrin.

Maskvos operos dainininkas ■
Kipras Petrauskas, gerbiamojo! Tie vyrai ir didvyriai.—Et

PARUKOS
PLAUKAI

ARTISTAMS
Musų teatrų lošėjai dažnai ne>- 

gali susirasti tinkamų plaukų— 
PERUKŲ (angį. wigs) savo ro
lėms. Dabar yra PROGA nusi
samdyti ar pirkti labai gražių 
perukų, labai pigiomis kainomis. 
Galimu pasiųsti ir į kitus mies
tus.

Jieškodami perukų ir kitų da
lykų teatrams ir pagražinimams 
kreipkitės pas

Marinello Beauty Shop
Ponia J. Norkienė

8129 So. Halsted St. Chicago, III.

—......-u...........  .

musų kompozitoriaus Miko Pet
rausko brolis, niekur nekūrė: į- 
stojo Geležinio Vilko būrin, kar
tu su augščiau minėtaisiais, len
kų žulikovskius pliekti ir Lietu
vai Vilnių vaduoti.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vai

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

Telephone Yards 4317 
' Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
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 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN ]
14 RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, I 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau- I 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius I 
elektros prietaisus.
io?ufia?s ir Labar»torija: 1025 W. I 
18th St., netoli Fisk St.
• VALANp°S: Nuo 10—12 pietų, I 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

t Dienomis: Canal I 
Telephonai: •< .T ^110 arba 857

I ’ Naktimis: Drexel I 
950 - Drover4136 I 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. I 
fcVAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak. |
—■ —...........................................................................................- ■

j 0.L I. ii. 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—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.
-----------1______ __________

DR. YUšKA ■
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

■ Tel. Boulevard 2160 ■
S Dr. A. J. KARALIUS B 

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto g 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

g Chicago, III.

. ................ —J
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS 
Lfetuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 

iki 8:80 vak. ------------- —--------- _>
DR. JOHN N. THORPeJ

Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield ar. | 

Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki | 
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

» Tel. Prospect 1157
... ' - U
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Lietuviu Rateliuose
JUBILEJ1NIS ŠERNO 

BANKETAS.
Rašytojui Juozui Adomai- 

čiui-šernui pagerbti jo 25-me- 
tinės litaratinio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse, šerno 
Draugų Barelis taiso baukietą.

8 vai. vakare Morrison Hotelyj, 
Clark ir Madison gv.

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

vakarą 
buvo su- 
pramogų.

liet, so-! čia, 
Drama- 
vaidino

bašnipkuose” mat įpinta tiek 
daug gyvo ir sveiko juoko, 
kad visa tai matydamas ir pa- 
skutmis “užikietėjeilis” nepa
jėgs atsilaikyti “pagundai“ — 
juoksis “be galo ir krašto“.

Tai ir gerai. Iki šiol inusų 
scenos mylėtojai ir patys pra
mogų rengėjai buvo pasidarę 
savo rūšies “užkietėjėliais”. 
Tokim's “menkniekiais”, kaip 
kad komedijomis, jie kaipir 
neįdomavo. Todėl nieko ste
bėtina, kad gan dažnai musų 
“gerbiamoji publika” ir iš 
“labai graudingos” dramos pa
sidarydavo sau komediją: ka
da vaidintojas karžygis nuga
li savo mirtiną priešą ar pats 
pasidaro saughlą ir jau lau
kia, kad “gerbiamoji publika” 
tučtuojaus “graudžiomis aša
romis” apsipils — ji, kaip ty-

CICERO
Pramogų vakaras.

d. Ciceros Lie
ki i ubas buvo 

šaunų vakarą- 
dovanu. Pa-

tuvių Pašalpos 
surengęs ytji 
balų. Buvo i 
sakysiu, kad šis vakaras pavy
ko kuogeriausia: Žmonių buvo 
gana daug ir visi gražiai užsi
laiko. Kliubui liks kelios de
šimtys dol. pelno.

i kvatoti... Vėliau, sunervuota- 
sai vaidintojas piktai1 bažijasi:

— Sakykite, koks tos pufo* 
likos atbukimas! Ne iš šio 
nei to — ėmė niauroti...

O “gerbiamoji publika“, kai 
užsibaigia “teatras“, irgi turi 
ko pasakyti:

— Et, visa butų buvę geni, 
kad nors kiek daugiau tų “fo- 
nių“...

šį kartą buvo kas kita. Ir 
vaidintojams neteko nervuotis 
ir “gerbiamoji publika“ jau
tėsi visai patenkinta:

— Ot, dabar tai turėjome 
“teatrą!“ — sako prietelis X. 
Man ir gomurys paskaudo...

Kitas vėl:
— Sakyk prieteli, kodėl tie 

rateliečiai iki šiol mums nepa
rodė tų gyvųjų nabašninkų?

kodėl? Aš kadir penkta 
dėjimą Charles Strumiių Į kartus eičiau pažiūrėti jų. Je, 
svetainėje, 158 E. 107 St.,į tai buvo fonių...
kampas Indiana avė. Ketver-

“Gyvi Nabašninkai”
Praeito nedėldienio 

p. Meldažio svetainėj 
rengta ytin šaunių 
Bengė jas Chicagos 
cialistų Vyrų Choras, 
tiško Batelio nariai
triveiksmę komediją “ 
bašninkai”. Be vaidinimo bu
vo ir koncertinė dalis. Ją iš
pildė pats choras ir tūli pa
vieni dainininkai, rodos, pa
ties choro nariai.

Apie veikalą ir patį vaidini
mą tenka pažymėti tek, bū
tent: Dramatiškas Ratelis nors 
kartą davė publikai progos 
į va les pasijuokti. O juokėsi 
ji “be galo ir krašto”. Ir bu
vo ko juoktis. “Gyvuose Na-

llllllllll!!lllllllllll!!lllllll!lllll!llll!l^
Pranešam visiems Rose- 

lando ir apielinkės ' lietu
viams. Tik-ką parvažiavęs 
iš Lietuvos adv. F. B. Brad- 
čulis ir Juozas Vidmonas aiš-, 
kins dabartinį Lietuvos pa-, Je,

Nenoriu būti pranašu, bet
ge, Gruodžio 2 d., 7:30 vai. jeigu ratelicčiai dar kartų už-

simanytų vaidinti gyvuosius 
nabąšn inkus, tokia Meldažio 
ar C. S. P. S. svetaines tikrai 
butų permažos... Praeitą ne- 

’ dėldienį duotasai vaid/inimas 
> geriausias 

garsinimas. Gyvuosius nabaš- 
ninkus vaidino sekami Dr. Ra- 

! lėlio nariai 
Stasiūnas, 
J Buragas, J. Jančis 
mėžienė.

Dainos, ir paties 
pavienių dainininkų, 
atlikta gan gerai, 
kad musų draugų choras jau 
pilnai susitvarkęs. Kokie mė

liai atgal ir jam mat teko nu
kentėti dėl komunistiškų triuk
šmadarių. Keli tų triukšma- 
darią sukurstyti dainininkai 
tuomęt sukėlė rrrevoliuciją — 

I pribėgo iš eporo. Teko jieško- 
■ ti kitų. Šiandie chore ir vėl 
susidarė skaitlingas būrelis ga
bių ir energingų draugų-daini- 
ii nkų. Geriausio jiems pasi- 

TTXi„ . x sekimo! — Taškas.Užtikrintas kainų numusiniaa nuo, 
kiekvieno siuto ir ovtrkoto. YPA-1 
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50. t

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

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

ir augščiau !
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
Augščiau ' i

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

“MUNŠAINO” i 
NEGERKITE

vakare.
Kviečia

Roseland,

visus atsilankyt 
P. Bonų Stotis, 
III.

lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll^  rateliečiains buvo

T. Pullman 5482

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

J. Sankunas, J. 
IMrai'čiutė-Miller, 

ir F. Ke-

choro ir 
taipjau 

Pasirodo,

NESIDUOKIT APSIGAUT '
Mes užlaikome visokios rūšies su

ženklintų kazyrų, kaulukų ir tt., dcl 
įvairių štukorių. Su pagelba mus ka
zyrų, galima padaryti stebėtinų špo
sų. Del platesnių žinių kreypkites šiuo 
adresu:

P. SENKUS,
Box 2, Horrin, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Vladislovas Kučinskis 25 metų 
amžiaus ,Amerikoje gimęs ir au
gęs, tapo užmuštas Sinclair Oil 
Co. Paliko moterį Oną ir 2 metų 
dukterį Eleonorą; taipgi paliko 
tėvus, 2 broliu: Juozą ir Mykolą 
ir seserį Marijoną.

Laidotuvės atsibus Ketverge, 
gruod. 2, 9 vai. iš ryto į Aušros 
Vartų bažnyčią, 23 PI. ir Dakley 
Avė.

Kūnas randasi po No. 2342 W. 
24th St.

Giminės, draugai ir pažįstami 
meldžiami atsilankyti.

Lieka dideliame nubudime
Moteris Ona,
Duktė Eleonora,
Tėvai, broliai sesuo ir kiti gi- 

minės bei draugai.

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 Chictu- 
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

be buvo k’lęs nemažas skan
dalas. Tai dėl finansų. Mat, 
kliubo iždininkui atsitiko ne- 
laimė-bankrutas. Delei to dau
gelis jau manė, kad ir kliubas 
turės pairti. Bet visa užsi- 
ba’gė kuogeriausia. Pastara
jame susirinkime buvusis kliu
bo iždininkas per dabartinį 
kliubo pirmininką gražino vi
sus kliubui priklausomus pini
gus. Taigi, su tuo užsibaigė 
visos tūlų žmonių abejonės.

— Korespondentas.

Nubaudė už daugpatystę.
Morris Brown, 1516 S. Ho- 

man Avė., vakar liko teisėjo 
Fisher nubaustas vieniems me
tams kalėjimo dėl to, kad jis, 
turėdamas dar gyvą pačią Ru
sijoj, apsivedė su našle Anna 
Stowliski.

Dominykas Dudinskas 1.00 
Domicėlė Butnmiutė 
Antanas Bitautas .. 
Jonas Lomsargis ... 
Antanas Trijonis .. 
Jonas Pančius .... 
Paulius P. Baltutis . 
NN ...........................
S. Rzesikas .............
Mare Z-olpienė........
Silvestras Zolpis 
Jonas Petruscvičia . . 
Statys Valančius .. 
Teodorius Turskis .. 
J. J. Bagdonas ....

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0<> 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 

10.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1 .(K) 
1.00 
1.00

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU <ISd«s Petro Petkaus ir 

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

K. PETKUS,
2008 W. 23rd St., Chicago, III.

NAMAI-žEMe
VYRŲ

REIKALINGAS barzdaskutis 
vakarais — gera mokestis.

3357 S. Halsted St.
Blvd. 5009.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

PAJIEŠKAU Jono Gikio, Kauno 
rėd., Vilkmergės pav., Svėdasų par., 
Gikių sodžiaus. Turiu svarbi, reikalą; 
kas žinote mulonekite praneftti už ką 
busiu labai dėkingas.

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

REIKIA tuojaus patyrusio bailerio 
birbti skudurų dirbtuvėj.

CHAS YOUNG & CO.
664 Austin Avė.

Netoli Milwaukec ir Halsted

PARDAVIMUI
Sts

PA J IEŠKAU Stepono Abramai- 
čio, Kauno rėd., Šeduvos par., Pavar- 
tičių kaimo. Turiu labai svarbą rei
kalą, nuo jo motinos ir seserų iš Lie
tuvos. Malonės atsišaukti arba ži
nanti pranešti ant sekančio antrašo: 

ANNA GALSKIKE-SULSKIENE, 
33 N. Edvvard St., Kenosha, Wis.

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

3400 So. Auburn Avė.

PAJIEŠKAU pusbrolio Petro Pla- 
takio, paeina iš Kauno rėdybos, Tel
šių apskričio, Alsėdžių miestelio. Pats, 
arba kas jo adresą žinantis, kad loska 
duokit žinoti, nes jo motina yra la
bai bloga ir nori nuo jo girdėti.

A. H. KASPER
2044 W. 35th St., Chicago, III.

REIKIA TĖVŲ
ATIDUODU mažą mergaitę augini

mui gerai šeimynai. Mokėsiu gerą 
mokestį. Atsišaukite tuojau laišku 
arba ypatiškai, dienomis.

714 W. 21st PI., 2 fl. iš fronto.

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

2112 S 48th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietu • 
vių apgyvento] vietoj. Taipgi 
svetainė su krėslais, mitingams 
ir baliams.

1900 S. Union Avė.

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minulės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro 

‘ akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
li, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na- 

1 mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. tycINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

$275
$425
$550

1404

JJEŠKO KAMBARIŲ

Primušo pačią ir jos brolį.
Frank Monte, 1534 Taylor 

St., praeitą nedelsią susibarė su 
savo švogeriu ir pradėjo kumš. 
čiuotis; čia tuoj Monte’o pati 
pripuolus pradėjo juodu skirt 
ir taikint, bet Monte parsibloš- 
kė ją ir jos brolį 
taip, kad paskui 
šaukt' ambulansą 
juos ligoninėn.

REIKIA kambario, be val
gio, vienam vyrui. Busiu kam
baryj nuo 9 ryto iki 5 vakare.

P. LUKIS
434 W. 50 PI.

PARDUODU saliuną labai pi
giai. Pardavimo priežastiį pa
ti rsit ant vietos.
3601 W. North Avė., Chicago, III.

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.

Pranas Krasauskas . 
V. K. Bušinskas ...
C. Pavietas .............
D. J. Kvedaras ....
Joseph J. Elias .... 
Dr. C. Kasputis .... 
V. Jucius ................
J. D. Grigaliūnas . . 
Dr. A. Ziniontas ... 
Petras Sarpalius .... 
A. Kartauas ............
Stasys Šokalskis .... 
Stasys Alekna ..........
Pranas Kibortas ....
F. A. Poška .............
Petronėlė Petraitienė
A. D. Kaulakis.........
B. Gečas .................
Natan Kantor ..........
Otto Kraus ..............
A. L. T. Sandara 25 Kp. 10.00 

tAntanas Lalis .......... 12.00
Viso .................. $100.00

Visliems aukojusiems Dėdei 
Šernui aprengti sakau širdingą 
ačiū. Dėdė šernas šiuo tarpu 
pilnai aprengtas. Mano suma
nymas, radęs žmonių užuojau
tos, pavyko gerai.

. ' Dabar dar • reng-anias jubi- 
11 ka )( 1 liejaus bankietas paminėjimui 

25 metų gerb. musų rašytojo 
šerno darbavimos Amerikos

Apkaltino kunigo sūnų. lietllviy larpc< šilas 1)ankie, 
Liuteronų kumgo sl,nils’ tas, kaip ir kiti musų -užjau- 

\\ illiam C. a va al Ljino (|arj)aį jiegų netekusiam 
naktį sučiuptas besilaužian E. I ašyt(>jui, tuf-lų taįpjau
H. Ecklund naniuosna, . . pasckinį,nga8j. 0 pasekmingas
Berkeley Avė. ai <() P/J į)US fįk tada, jai mes skaitlin- 
ieija sako, kad jis jau jra 1 I a|sį|ankvsįine pagerbti ju- 
įlėšęs iš krautuvių ir pnvatis- ]ietuviy raštij()s kur-_
kų namų daugiau kaip už .. n-d š 
$12;>,000 dolerių grąžuos ir | Baukietą rengia šerno Drau

gų Būrelis Morrison Viešbuty
je, prie Clark ir Madison gat- 
v'ų, seredoje, gruodžio 8 die
ną, 8 vai. vakaro.

A. L. Lukas, Š. D. B. narys, 
911 W. 33rd St., Chicago, iii.

Areštavo už mainymą 
klastingų čekiu.

C. H. Walcott vakar areš
tuotas už mainymą klastingų 
čekių. Policija sako, kad jis 
dėjosi labai dideliu patriotu: 
apsitaisęs orlaiviu inkų leite
nanto drabužiais ir važinėda
vo automobiliuje 
tam:
Service Unit”. Tap 
bundamas per pereitą 
vaičai Chicago j o, jis 
daugelį žmonių.

paženklin-
S. Army Aeronautic 

besidar- 
porą sa- 
apmove

Karas pražudęs Amerikos
dorą.

Chicagos diocczijos vysku
pas C. P. Anderson praeitą 
nedeldienį po pamaldų St. 
Luke episkopatų bažnyčioje 

“Doriška, protiška iT 
demoraližacija ištiko 
po karui. Visi karės 
patyrimai ir pasiau- 

nedave mums jokios 
apart panardinimo

Ameriką 
laukuose 
kojiniai’, 
naudos, 
mus sui>

ant kranto, 
ir išmaudęs

Drąsus berniukas.
Gerald Brooks, 4 metų am

žiaus, 5715 Kenniore avė., be
žaisdamas su savo vyresniuoju 
9 metų broliu Randolph’u ant 
tilto, krito vandenin. Bando 1- 
ph’as tuoj šoko 
sugavęs išvilko 
Parvedęs namo
š’ltoj vaiioj paguldė į lovą, 
> --------------

Rado nudurtą žmogų.
Tony Maskernow, 2615 W. 

47-th st., andai rasta ant kam
po 45 ir Hermitage gatvių nu
durtas peiliu. Eagan stoties 
policija mano, kad tai ne ple
šku daubas, nes jis nebuvo ap
vogtas.

Apyskaita iš surinktu 
. auką aprengimui 

Dėdės Šerno.
Aukojo:

Adolfas L. Lukas .... $5.00 
W. J. Stankūnas .... 5.00 
Mikas Messar ...........    5.00

Pranešimai
Liet. Moterų Draugija Apšvieta ne

dalioj, 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, kad mus gimtasai kraš
tas butų atliuosuotas nuo pasvaigusių 
lenkiškų grobuonių, tegul atsilanko. 
Tikietų galima nusipirkti (iš kalno) 
sekamęse vietose: Naujienų ofise, 
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.

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 į 
kitas vietas, malonėkit priduot savo 
adresus— X. Shaikus.

Lietuvių Moterų Draugystė Ap- 
švieta” laikys priešmetinį susirinkimą 
šiandie gruod. 1 d. Mark Wbito 
Square didžiojoj svetainėj, prie Hal
sted gt. arti 30 gatvės kaip 7:30 vai. 
vak. Malonėsite visos narės pribūti 
laiku. —H. Bučinskienė sekr.

Bumside. — Apšvietos ir Dailės 
Draugija laikys savo priešmetinį su
sirinkimą ketverge, gruodžio 2 d., kaip 
7:30 v. v., J. Mačiukevičiaus svet., 
1036 E. 93rd St. Visi nariai kvie
čiami atvykti, nes bus renkama nau
ja administracija ateinantiems me
tams.— Uršulė Kuosaitienė, Rašt. 555 
E. 92nd PI.

Chicagos socialistų dogiei. — L. S. 
S. VIII Rajono mokykla ir vėl tapo 
atsteigta. Lekcijos duodama kas se- 
redos vakarą — Aušros svetainėj. Mo
kytojas — Naujienų redaktorius P. 
Grigaitis. Lekcijos prasideda kaip 
7:30 v. v. Todėl visi vietos liet, so
cialistai šiuo raginami lankyti mokyk
lą.

Neužmirškite, lekcija bus1 šinadie.
— Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks ketverge, gruodžio 2, kaip 7:30 
v. v. M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23 PI. Visi nariai prašomi atvykti 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų. — A. Jusas, Sekr.

JIEŠKO PARTNERIŲ <
PAJIEŠKAU kelių vyrų su 

$500.00 prisidėti pre kompanijos 
naujo išradimo maliavojimo še
pečių (brush\ Atsišaukite pas 
Gasparaitį 3313 Canton St., ar
ba pas M. Kornilą 3738 So. Ked
zie Avė.

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

3218 So. Halsted St., Chicago, III.
Tarpe .82 ir 33 gatvių.

PARSIDUODA bekarnė ir savastis. 
Biznis išdirbta per daugelį metų, lie
tuvių tirštai apgyventa. Kito tokio biz
nio tame mieste nėrą. Priežastis pai- 
davimo —savininkas važiuoja ant for
mų.

J IEŠKO DARBO

K TAMANTAS
1739 So .Halsted St., Chicago, III.

J1EŠKAU darbo bučernėj ar
ba grosemej. Apie užmokestį pa
sitarsim ant vietos.

PETER URZA,
840 W. 33rd Str., £hicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

••-■M* •***.*••*'' -• ■•a«. . 1 •

REIKIA patyrusių moterų prie 
skirstymo vilnonių atkarpų- Nuolati
nis darbas; alga $17.00 į savaitę.

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

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

Atsišaukite:
2138 S. Halsted St.

~^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.

RAKANDAI

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie namų darbo $12.00 į 
savaitę valgis ir kambaris. Atsi
šaukite tuojaus:

1730 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą

žinusius rakandus už r.pskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davonportą ir tt. Taipgi, gro
jikų pianą ir didelę dubeltava spring- t 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

VYRŲ
REIKIA bučerio, kuris mokėtų pil

nai savo darbą ir suprastų biznį taip
gi grosemės Turi turėti gerus paliu
dijimus. Nedalioms dirbti nereikia. 
Atsišaukite laišku į Naujienas pažy
mint No. 178.

Už STORAGE LĖŠAS
IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

REIKIA BUČERIŲ. Atsišau

kite:

1215 S. Halsted St.
. » '

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojimo arklių. Darbas ąnt visados, 
gera mokestis.

STOCKMENS SADDLE HOUSE 
LIVERY

4129 Emerald Avė., Chicago.
Phone Yards 1076

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

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

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

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

išVAŽIUOJŪTFMIESTO.

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
pardavėjų į Insurance biznį. Alga ir 
komišinas.

Atsišaukite:
ŲIIICAGO MUTUAL CASUALTY 

COMPANY
431 So. Dearbom St. 

Room 911-912.

REIKIA su žifklėmis dirbti 
vyro į geležies atmatų kiemą. 
ARCHER IRON & METAL CO.

2592 Archer Av.
. netoli Halsted St.

REIKALINGA gerų Karpinterių 
$10 už 8 valandas dienos darbą. At- 
sišaukit tik geri karpinteriai, pilnai 
suprantanti savo amatą ir norinti 
dirbti.

J. A. JOKANTAS,
3934 S. Rockwell St.

Tel.: McKinley 5277

REIKALINGAS pirmaiankis 
duonkepis. Gera mokestis.

T. VITKAUSKIS, 
2935 W. 25 St.

BARGENAS’.
Savininkas parduoda namą ant še

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

Tel.: Boulevard 5049.

MOKYKLOS

mo ir Designing .Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

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

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

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

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininke.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 j
Liberty Bonds pri* I savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
stebuklingas barge-1 kelių savaičių. Lankyk musų moky-

klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi, šimtai šapų laukia darbi
ninkų. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St

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 nedalioj.

2810 W. Harrison St.
PARSIDUODA nauji rakandai: 

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

-708 West 30th Street 
ir Union Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 

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

B. RUTKAUSKAS, 
7259 So. Talman Avė.

! Chicago, III.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearborn St, 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poUti- 
kinės ekonomijos pilietystšs, dailia- 
rašystės ir tt.

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

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdšm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo Ir tt. dienomis ir vakarais, (savi
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garmant Designing
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