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Lenkai turi 250,000 kareiviu Lietuvoje
Nori pasigriebi Klaipėdą ;

Nesutikimai tautų lygoje

Gal ir Danija siųs kareivių Lietuvon
Lenkai nori pasigriebti 

Klaipėdą.
Išakija atvirai duoda želigow- 
skiui maistą ir amuniciją, sa- 

ko K. Bielinis.

RYGA, lapkr. 15 (suvėlinta)
- IJetuvos Steigiamojo Seimo ' 
ir Seimo finansų komiteto na
rys socialdemokratas K. Beli- 
n's, kaltina kad pati I^cnkijos 
valdžia surengė gen. Želigow- 
skio užgriebimą Viln'aus.

“Tik iš Varšuvos gen. Želi- 
gowskis gali maistą ir amu
niciją gauti savo kareiviams,” 
pasakė d. Bielinis.

“Lenkijos valdžia oficialiniai 
vadina Želigowskį sukilėliu ir 
užsigina ryšių su juo. Tečiaus 
ji išleido oficialinį pranešimą, 
sakantį, kad jos kareiviai stovi 
prie Vilniaus vartų.”

Bielinis užginčija lenkų tvir
tinimams, kad buk Želigovs
kio armjios 1 
iš baltgudžių, lietuvių, ukrai
niečių ir rusų, kurie borėjo 
sugrįžti į Vilnių. Aptenč, sakė 
jis, trįs divizijos, atkirstos nuo 
Lenkijos armijos, susideda di
džiumoje iš lenkų.
I>enkų pavojus visai Pabaltijal

Jis sako, kad tikruoju Lenki- 
joes tikslu yra įsigyti, be Dan- 
zigo dar kitą uostą prie Bal
tijos jurų ir kad ji tuo tikslu 
norėtų užgriebti Klaipėdą ar 
Liepojų. “Tokios aspiraiejos 
par<xto Lenkiją pavoju visoms 
Pa balti jos valstybėms,” pasa
kė Bielinis.
Lenkijos valdonai — Lietuvos 

dvarininkai.
“K ta priežastim: kodėl Len

kijos valdžia yra užinteresuota 
Lietuvos užėmimu yra tai, kad 
daugelis augščiausių Lenkijos 
viršininkų, jų tarpe Lenkijos 
prezidentas gen. Pilsudskis ir 
užrubežinių reikalų ministeris 
princas Sapieha, yra savininkai 
didelių dvarų Lietuvoje.

“Interesai1 tų Lenkijos dva- 
rin'nkų lošia didelę rolę Lenki- j 
jos-Lietuvos konfliktuose. Ke
liuose atsitikimuose negalima 
buvo susitarti apie demarkaci
jos Uniją, kadangi buvo įmai
šytas kokio nors Lenkijos aris
tokratijos nario dvaras.”

I 2,000 dol. Lietuvai gintiAnglijos, Francijos, Ispanijos 
Belgijos ir Skandiilav jos 
reivių gali likti kiek užmušta. 
Tada visas choras uinti-sovicti- 
nių karo šunų bus pakistas ir 
Europos kapitalistai padės pa.s- 
kut'nes pustangus, kt»<( sut- 
riuškinus darbininkų rcspublL panaudoti ekonominę blokadą 
ką, ktiri kapitalistams yra ga- prieš sulaužantį santarvę narį, 
na pavojinga.

Prie šitos teorijos tautų ly
gos liksiu pritiifka ir pashily-

ka-
partijos pritaria siuntiniui ka
reivių į V In aus plebiscito apy
gardą.

Pritaria blokadai.
♦

Blokados .subkomisija vien- 
tiulsiui prieitig Ktilutiruį plcnsj

Kom a ja mano, kad toks p!e-

True trannlation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Dec. 4, 1920 
as requircd by the act of Oet. 6, 1917

Talkininkai grąsina 
Graikijai.

O tai vis delei karaliaus
Konstantino.

■LONDONAS, gruodžio 3.

Sekmingas Town of Lake lie
tuvių susirinkimas ir graži Su
ka I.ietuvoH gynimo reikalams.

True translation filed with the post- Paulinu u paouuiy-
master at Chicago, III., Dec. 4, 1920 ma», kad Amerikos valdž a ar 
as i'cjuired by the act of Oet. 6.1917 į Anlclikos Raudonasis Kryžius

Vilnius gali sukurti [ suteiktų $20,000,000, • !• 1_ • e in rt?' 1 u 1 iilr liesinu <10 (Mnaują didelį karą.
Lenkai nori įtraukti Rusiją į 
karą; turi 250.000 kareiviu Vii- Į 
niuje, prieš 150,000 Lietuvos 

kareivių

1(1 OUK ZA Ilgi us- i cialiai 
kareiviai susideda,!

Apkaltino kompanijos vir
šininkus.

rias duotų lygai galingą •ginklą Vyriausioji talkininkų taryba) 
š nusideddAčiiis narius ir šiandie viešai paskelbė, kad ji j 

neleistų internacionaliniams nebeduos daugiau (' *

, kad pa- 
; siuntos likusius 40,000 Vrange- 
lio kareivių nuvertimui sov.e- 

' lų valdžios Armėnijoje.
i Europos šalįs, kurios yra 
į užinteresuotos p’rmiausia at- 
steigime ekonominio gyveni
mo visame kontinente ir ku
rios pripažįsta, kad be Rusijos 
taikos, Europos kapitalistinės 
valdžios turi mirti viena po 

i kitos nuo ekonominio bado, 
■ yra susirūpinę. j Jos žiuri iš 
šalies, bejiegės, kada Vilniaus 

nrndin.q“ "iš ekspedicija yra rengiama. Jos 
J ‘ .. Jaukia pasekmių Rygos tarybų,

V S.1 ir pavasario.
toje *
na u- -------------------- -— ---- —

prięš 
neleistų j 
ginčams išs. vystyti į karą. Bet 'finansinės pageltos, jei pldbis- 
tą pieną dar svarstys ginklą- cjfu podėlio j bus sugrąžintas 
vimosi komisija. buvusi*! karalius Konstantinas.

Priims Cotsa Rica. , Kartu taipjau griebsis terito- 
Naujų narių priėmimo komi- , pialių represi jų.

sija š.nnd'e vienbalsiai reko-j Konferencija taipjau nutarė 
mendavo priimti į lygą Costa formaLa: užprotestuoti

Nurodyta, kad Jungt. Graikijos
Valstijos ir 12 _kitų šalių pripa- 200,000,000 drachmų 
žino de jure 
dŽią.

Yra progų
į savo vietą 
Bet Graikija 
savo vietos taryboje.

Rjca.

CUslCAGO. — Bendrojo Lie
tuvos Gynimo Komiteto vietos 
—Town of Lake — Skyrius 
vakar vakaro erdviajame Peo- 

Graikijai 1 P^es teatre surengė didelį ma-

ri priklausyt Vilnius — Varša- 
var ar Lietuvai... Juk tai pasi- 
ty^iojitnas ! Už tolc| darbą j uos 
butų galima pavadinti didžiau
siais prakvosfais...”

Trumpai sakant, p. Karoso 
kalbos branduolys buvo toks: 
pasaulio galiūnas, didžiųjų val
stybių diplomatais Lietuvai 
nėra ko pasitikėti. Ji gali pa
sitikėti tk pati savim — sa
va liaudimi, savo darbo žmo- 

“Juo didesnę turime

LAURENCE TODD.
[Fcderuotosios Presos, koresp.]

WASHINGTON, gr. 3. — 
Augštas diplomatas Waslung-«

| tone išreiškė ba’mę, kad tautų
i,lygos pasiuntimas į Vilnių
ternacionalinčs
5,(XX) kareivių
prie visų atstovaujamų

! maišytoje armijoje šalių
|jo karo prieš Kus i,. Kadangi j Trup tr„n8ll)ttoo file(l wHh
to diplomato šalis yra užmte- master at Chicago, III., Dec. 4, 1920

requirod by the act ef Oet. 0, 1917

Argentina gal pasi
trauks iš Tautu 

Lygos.

resuota atsteigimu pirklybos 
ir pramones centralinėje Euro
poje, tad jis kalbėjo konfiden-

as

Jis parodė ant žemlapio, 
kad IJetuvos. Sost nė . Vilnius ' (jaj 
yra Arti sovietu Busijos rūbe-' tarybos. Danija baliuos apie 
žiaus ir netoli Busijos linijų, siuntimą kareivių Lietuvon. 
Vilniuje ir jo apylinkėse yra 
“nelegalinės” • genA Želigowskio 
Lenkijos spėkos, siekiančios 
250,(XX) kareivių. Kadangi tai 
yra pusė visos Lenkijos spėkų, 
kok as ji turėjo laike pereitos 
vasaros karo, tad yra neabe
jotinai aišku, kad Varšuvos 
valdžia remia Želigowskj.

Lietuvos gi spėkos siekia nuo 
1(K),(M)O iki 150,000 kareivių. 
Jos betgi negali nuveikti len
kų. Taigi yra nesuprantamu 
dalyku, ką tikisi atsiekti tau
tų lyga su savo sau jale 5,000 
kareivių. Tas nesuprantamu
mas dar labiau didėja delei pa
siūlymo paskelbti blokadą 
prieš 'Lietuvą ir Lenkiją, kad 
privertus jas sustoti kariavus. 

| Abi pusės sako, kad negali 
būti tikrosios plebiscito apy
gardos, tokios, kok*ai lyga no
rėtų leisti balsuoti apie jos 
priklausomybę kuriai nors tų 
šalių. Bet lenkai neprotestuoja

1 taip smarkiai,
1 lietuviai. Tautų lyga nuolatos 
lenkėsi lenkams, kada tik tieji 
parodydavo spėką, kaip tas bu
vo ir prie Vilniaus okupacijos.

Manoma, kad visas tas ne
suprantamas dalykas išriša se
kamai. Lenkai ir rusai dar nė
ra padarę galutinos taikos. Jų 
delegatai Bygoje visai nesusi
taiko. Lenkai gi tik nori viską 
vilkinti, kad laimėjus dau-

bus pašalinta Graikija

BUENOS AIBES, gr. 3. — 
Pereitą naktį čia patirta, kad 
tautų lygos susirinkimo atme
timas Argentinos įnešimo, kad 
visos šalįs butų priimtos tau
tų lygon, galbūt reikš Argenti
nos pasitraukimą iš lygos. Kal
bama, kad laukiama kablegra- 
mos nuo Argentinos delegaoi-i 
jos viršininko ir užrubežinlų 
reikalų ministerlo Pueyrredon, 
pranešančios valdžiai apie tą 
nuosprendį.

Sprendžiama, kad minteteks

kaip tą daro

PITSBURGH, Pa
Federalinis grand jury šiandie ’ giau laiko. Francijos genera- 
ąpkaltino Herbert Du Puy, bu-, linio štabo augštieji oficieriai 
vusį prez:dentą ir George A.' tuo tarpu kalba apie naują ka- 
Turviile, buvusį sekretorių rą prieš sovietų Rusiją pava- 
Crudble Steel Co. už suokalbį ‘saryj. Jeigu lenkai įstengs di- 
apgauti valdžią, nusukant pa- dinlmu savo reikalavimų ir pa- 
jairių ftr pelno mokesčių, sic- sidarymu dar aroganiškes- 
kianČius kelis milionus dole- niais savo tone, priversti ru- 
rių. įsus pertraukti Rygos tarybas,

Lenkija galbūt pradės naują 
karą prieš Maskvą.

Toks karas prasidėtų prieš 
j ū X*.: Vilnių. Rusai gali užgriebtiMusų draugų laikraštis iš / „ . ...r i 7 j ii • i 'nuėsta už kelių sąvaičių —Kauno. Kiekvienas darbininkas; . . p
į, PkSNUm-, len’išsTnešdinti. Tad, lenkai 

’ r m * galbūt ras būdų įtraukti tuosGaunamas Naujienų ofise. p 1

SOCIALDEMOKRATAS.

valdžios išleidimą 
. ------- _ . _ j pinigų,

(^osta Blca vai- kain priešinosi talkininkai.
Trumpai suglaudus, talki- 

Brazilijai sugrįsti’ nj,nj<y nusistatymu yra, kad jie 
lygos taryboje. Į norj smarkiai persergėti grai- 

veikiausia neteks J<us jr jų valdžią, kad jie turi 
, > pildyti talkininkų norus ir kad

............. —---- jeigu nedavimas finansinės pa- 
Trve translation filorl with the post- gelbos nepadarys pasekmių, tai 

k0<I ,1“lki,lin.kį y™ PasJfe"««

Armėnijos nepriims 
Tauty Lygon.

master at Chicago, III., Dec. 4, 1920 
as 1 pavartoti griežtesnių priemo

nių, kurios buvo svarstytos 
šiandie.

Kadangi Sevres sutartis ne
Nepriimti nusprendė “didžiųjų ra ratifikuota, tad talkininkai 

gali ją permainyti, mažiausia 
Smyrnos dalyke. Niekurie tal
kininkų jau išsireiškė, kad jų 
nuomone, Smyrpa butų sau
gesnė Turkijos rankose, 

reikalų graikų su Konstantinu.
Bet atėmimu jš graikų

trijų” premierai.

jant Europon gavo instrukci
jas nuo savo valdžios pasit
raukti iš lygos, jeigu bus aiš
ku, kad susirinkimas atsisakys 
priimti visas nepriklausomas 
valstybes ir Jeigu nebus pir- 
imtas Argentinos pasiūlymas, 
kad tarybos konstitucija butų 
paremta visų šalių atstovybės 
lygybe.

Gal atmes X skirsnj.
GENEVA, gr. 3. — Nieku- 

riose rateliuose kalbama, kad 
įnešimas ir priėmimas prieš 
užsibaigiant posėdžiams, rezo
liucijos, panaikinančios X ly
gos santarvės skirsnį nieko 
nenustebintų. Tvirtinama, kad 
naujų narių priėmimo komite
to nuosprendis, kad X skirsnis 
negvarantuoja nė vienam- na
riui teritorlalės nepaliečiamy- 
bės, yra patvirtinamas didžiu
mos dalyvaujančių 
šiandie daug?ausia 
apie aiškinimus ir atidėjimus 
svarstymų niekurių santarvės

delegatų.
kalbėtųsi

LONDONAS, gruodžio 3, —• 
Anglijos ir Framijos preinferai 
Lloyd George ir Leygues ir 
Italuos užrubežinių 
ministeris grafas Storza savo 
konferencijoje šiandie svarstė res sutartimi duotų žemių dar 
Armėnijos padėtį ir nusprendė, negrąsinama prieš plebiscitą.

TeČiaus visi talkininkai sutin
ka, kad re:kės griebtis aštres
nių priemonių, jei Konstanti
nas sugrįši- bet jie dar nesusi
tarė ką jie darys, jei graikai 
savo karalių išrinks princą 

•Jurgį. Skaitoma, kad bus rei
kalinga sušaukti naują konfe
renciją, kuri galutinai viską 
nuspręs, kada jau viskas bus 
žinoma.

Turkai rengiasi atakon.
KONSTANTINOTOLIS, gr. 

3. —• Turkijos nacionalistai, 
gavę iš Busijos sovietų 30 aero
planų, 20 ginkluotų automobi
lių ir daug trukų, koncentruo
ja savo spėkas Ismid ir Smyr
nos frontuose, dideliam ofen- 
sivui prieš graikus, kaip sako 
šiandie gautos žinios.

kad Armėnija negali būti pri
imta, tautų lygąn. kadangi jos 
legaliais gyvavimas nėra įsteig
tas. Jbs gyvavimas priklausąs 
nuo Sevres sutarties su Turki
ja ir kadangi ta sutartis dar 

■ nėra ratifikuota, tad dar nėra 
nustatyta Armėnijos stovis ir 
rubežiall. Kjonferencija prane
šė tuntų lygos susirinkimui Ge- 
nevoje, kad ji neužgiria prie 
dabartinių aplinkybių priėmi
mą Armėnijos.

Armėnai atsidavė sovietų 
protekcijai.

PARYŽIUS, gr. 2. — Pusiau 
oflclalinis Temps redakcinia
me straipsnyje sako, kad lapkr. 
19 d., trimis dienomis prieš 
Italijos premiero Viviani įne
šimo Gėnevos susirinkime’ apie 
Armėnijos klausimą, reikalau
jant Armėnijos kraštutiir’em- 
siems, kad Rusijos sovetai 
pagelbėtų padaryti mūšių pa
liaubą su Mustapha Kėniai, 
Erivane susirinko bolševikų 
komisija, galvos Armėnijos so
vietų Ir komisaras Legrand ir 
ten padarė naują Turkijos su
tartį.

“Kada prezidentas W:lsonas 
pasiūlė asmeninį tarpininkavi
mą,” sako .Temps, “kitas tarpi
ninkas įsimaišė tarp Turkijos 
i> Armėnijos. Armėnija būda
ma desperatinėj padėtyj, pa- 
vedg save sovietų protekcijai.”

PARYŽIUS, gr. 2. — Kaip 
praneša laikraščiai, nacionali
nis komitetas laukų darbinin
kų federacijos nutarė prašalin
ti iš federacijos visus laukų 
darbininkų sindikatus, kurie 
stovės už Maskvos Internacio
nalą.

MADRIDAS, gr. 2 — Salvo- 
dOr Segur ir daugelis kitų žy
mių sindikalistų tapo paimti 
panedėlyj Barcelonoj ir išga-

Gal Ir danai slys kariuomenę 
Vilniun.

Danija pranešė tautų lygai, 
kad abu butai Danijos parla
mento turi priimti specialioj 
bilių, pirm negu Danijos ka
reiviai galės prisidėti prie in
ternacionalinės armijos. Te
čiaus Danijos delegatai Išaiškl- bent! ant salos Viduržemio ju-

5,000 lygos kareivius į karą, no, kad visos Danijos politinės roję.

negu

Scv-

True translation filed with the pont- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1920 
m required by the act of Oet. 6, 1017

Siunčia taikos delega
ciją Fiuman.

D’Annunzio šaudo karingais 
žodžiais, bet valdžia tikisi

susitaikinti.

RYMAS, gr. 3. —■ Optimis
tiškesnė nuomonė apie padėtį 
Fiume šiandie viešpatauja po
litiniuose rateliuose išreiškiama 
viltis, kad bus rastas ibudas vi
są tą klausimą išrišti, nežiūrint 
d’Annunz'o ir jo valdžios atsi
sakymo pildyti Rapallo sutartį.

“Žinios iš Fiume yra viltin
gos,
Bonomi. 
beveik
bus išrišta taikiai ir galbūt ne
tolimoj ateityj.”
Atstovų butas, veikdamas ne

paprastu greitumu, pereitą nak- prieš gen. Cav’glia ir apsupu- 
tį paskyrė specialų komisiją.Į sius miestą reguliarius Itali- 
susidedančią iš visų konstituci- jos kareivius.
nių partijų atstovų, važiuoti Į j Susisiekimas tarp Fiume ir 
Fiume, kad pertikrinus d’An-i salų Arde ir Viegha tapo italų 
nunzjo, jog geriausi šalies Inte, atkirstas.

pasakė karo ministeris 
“Padėtis pagerėjo ir 

tikru yra, kad viskas

sinį susirinkimą-prakalbas. Su
sirinkimas rengta IJetuvos gy
nimo reikalais.

Tenka pažymėti, kad susi- [ nėmis. 
rinkimas buvo ytin sekmin- i kumštį, juo geriau mokėsime 
gas. Kaip 7 vai. vakare dklžiu- ■ juo valdyti, tuo greičiau išvy- 
lis Pcople teatras jau buvo pH- 
nas-pilnutėl s. Tai rodo, kad 
vietos lietuviai yra labai susi
domėję savo gimtojo krašto 
likimu. Tatai jie parodė ir savo 
gausiomis aukomis 
gynimo reikalams, 
jams išparodžius,
IJetuvą, jeigu ji patektų į pra
siskolinusių ir prasigėrusių 
Lenkijos imperialistų rankas— 
ant vietos sudėta du tūkstan
čiai dolerių. Sudėtieji pinigai 
tuojaus bus pasiųsti Lietuvon 
—per Lietuvos Misiją.

Pirm pradėsiant programą 
rodyta kratamieji paveikslai, 
po to susirinkimo vedėjas, p. 
Elias, pasakė vedamąją kalbą 
ir perstatė kalbėti “Vyties” 
redaktorių p. Karosą. Porins 
Karosas priklauso tai musų 
visuomenės sroVel kuri Atsisa
kė veikti kartu su Bendruoju 
Lietuvos Gynimo Komitetu — 
klerikalams. Toji srovė iki šiol 
daug'ausia laiko ir pinigų paš
ventė tam, kad gavus “pasau
lio diplomatų (paties kalbėto
jo žodžiais tariant) pagalbos.” 
Savo kalba p. Karosas tečiaus 
nemažai stebino ir priešus ir 
gal draugus. Kapitalizmą, juo
dąją diploimatiją jisai smer
kė (kokhio tikslu —- nėra 
reikalo spėlioti) daug stip
riau nei visi kiti kalbėto
jai. “Mes kariavome už pa
saulio demokratiją, už mažųjų 
tautų laisvę ir tikėjome, kad 
Lietuva 'bus laisva., — pareiš
kė kalbėtojas. “Mes laimėjo
me. Pasibaigė karas, bet... mes 
išgirdome, kad Lietuvos liau
dis, IJetuvos jaunikaičiai stve
riasi ginklų idant kovojus už 
savo laisvę... Lietuvą užpuolė 
lenkų Želigovskis. I^enkų ponų 
padedamas jisai užėmė musų 
sostinę Vilnių... Mes prašėme 
pasaulio diplomatų; prašėme, 
kad jie mus išgelbėtų. Bet mu
sų balso jie neišgirdo. Kapita
lizmas, juodoji diplomatija 
nusistatė prlėš mus. Tautų ly
ga, ta pati tautų lyga, iŠ kurios 
taip daug tikėtųsi, nutarė, kad 
Vilniaus, Lietuvos sostinės, 
gyventojai nuspręstų kam tu-

Lietuvos
Kalbėto- 

kas laukia

Karo sto- 
ir Fiume 

prasi-

rėsai reikalauja pasidavimo 
Adriatiko susitakymui su Ju- 
go-Slavija.

Poetas tik šaudo karingais 
žodžiais.

TRIESTE, gr. 3. 
vis tarp Italijos
“Quamero rogentystčs 
dėjo vidurnaktį, bet iki Jaiko 
nebuvo matoma, kad kariavi
mas prasidėtų. Fiume blokada 
tęsiasi ir vienatiniu dalyku yra 
tik karingos d’Annunzio kalbos

amerikiečių
ii* materia-

administra-

s'me priešą, tuo greičiau Lie
tuva bus laisva.” O kad to at
siekus, reikalinga 
pagalba — moralė 
lė.

Kalba Naujienų
torius, adv. Kl. Jurgelionis. Il
goka ir turininga kalba išparo- 
dė, kas laukia Lietuvos liau
dį, jeigu ji atsidurtų lenkų 
dvarininkų “globoj.” Tai reikš
tų dar didesnę vergiją nei ta, 
kurią Lietuvos liaudis yra per
gyvenus — dėl tų pačių dvari
ninkų. IJetuvos liaudžiai, jos 
darbo žmonėms butų užkrau
ta praskolintosios ir dvarininkų 
prauliavotos Lenkijos skolos - 
pareiškia kalbėtojas. Tai ne
galimu. Lietuvos liaudis prieš 
tai kovoja, kovoja kaip vie
nas Vyras. Musų, amerikiečių, 
uždavinys remti juos toj ko
voj. Lietuva draugi; neturi. 
Didžiosios valstybės, o pirmoj 
vietoj Fra nei j a, remia Lenkiją. 
Mums tenka pasitenkinti tik 
savomis jėgomis.

Kalba kongresmanas, rods, 
Rainey. Po jo adv. K. Brachu- 
l’s. Pasta rasai papasakoja apie 
padėty Lietuvoj. Pasak jo, Lie
tuvoj nėra taip bloga, kaip kad 
kituose karo nuteriotose kraš
tuose. Tai dėlto, kad Lietuva 
dar turi savo duonos. Visą, kas 
jai dabar reikalinga, tai pini
ginė parama — nuo lenkų puo
likų gintis. Ir jis ragina, kad 
kiek ir kuo kas gali remtų 
Lietuvą.

Dainavo šv. Cicilijos choras 
ir dvi jaunos panytės — ytin 
gerai.

Susirinkusiųjų ūpas buvo 
geras. Tai liudijo kadir jau su
minėtoji Lietpyos gynimui au
ka.

Taigi, Bcndrasai Lietuvos 
Gynimo Komitetas jau pradėjo 
savo darbą. Torom of Lake ko
lonija pasirodė kuogeriausia. 
Toliau vietinis skyrius žada 
pasidarbuoti dar daugiau — 
renkant aukas po stabas bei 
pas vietos biznierius. Dabar 
kitų vietos kolonijų eilė. Kuri 
jų bus pirmoji ir kuri savo 
darbą paveiks taip sėkmingai, 
kaip kad Town of Lake lietu
viai ? — Es.

Filipinai kovos už 
nepriklausomybę.

Skiria tai kovai po $500,000 
kasmet

MANILA, gr. 2. — Filipinų 
salų teritorinis senatas vakar 
paskyrė $500,000 veldiniui 
Jungt. Valstijose propagandos 
už Filipinų salų nepriklauso
mybę. Tokia suma pinigų bus 
skiriama kasmet iki nebus at
siekta laimėjimo.

Taipjau bus pasiųsta į 
Jungt. Valstijas nepriklauso
mybės misija.

■
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Lietuvių Styginės Orkestrus

Įvyks

Subatoj, Gruodžio 4,1920
Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Place
f

PROGRAMAS

1. Lietuvių Styginė Orkestrą.
2. Mažiukų Kvartetas.
3. Piano Solo...... ................................ -.....  P-lė H. Tutliutė
4. Basso Solo .....................................-............ P* Stogis
5. Russų šokėjų truppa.
6. Baritonas Solo ................................. — A. P. Kvedaras
7. Dainų ir šokių numeris........................ W. J. ir L. Soly

10 minučių pertrauka.
8. * Lietuvių Styginė Ork.
9. Kontra—Alto Solo............................. — P-16 G. Karlson
10. Mažiukų Kvartetas.
11. Extra.
12. Duetas. Ten. Nikelis, basso Stogis.
13. Rusų šokėjų truppa.
14. P. Stogis, Marselietė.

Duris atsidarys 7:00 vakare.
Programo pradžia 8:15 vakare.
Įžanga 50 ir 75 c.

šokiams griež J. Lengvino ork.

Naujausios žinios ,

Iš LIETUVOS
bus pranešta

Nedėlioj, Gruodžio 5 d., 1920
------ MeKINLEY P ARK SVETAINĖJ ~ '

2:80 valandą po pietų
Gerbiami Broliai ir Sesutės! Ar žinote kas dedasi Lietuvoje! ? Ar 

žinote kaip musų broliai kariauja su amžinais Tėvynės priešais “šlech- 
tos” vedamais lenkais? Ar žinote kokius vargus kenčia musų broliai 
IJetuvoj, ir kuomi mes jiems galėtume pagelbėti? Tuos visus klapsi
mus aiškiai išdėstys ką-tik sugrįžęs iš Lietuvos visiems žinomas advo
katas P. Bradchulis. Kalbės taipgi gabus kalbėtojas medicinos studen
tas A. Račkus. Apart to dainuos šv. Agnietės choras po vadovyste 
Stasio Žylio, taipgi bus ir kitokių pamarginimų.

Kviečiame visus be skirtumo kas įdomaujate Lietuvos padėtim, 
kam rupi Lietuvos Laisvė, atsilankykite į šias prakalbas, o išgirsite 
ko dar neesate girdėję.
įžanga visiems uždyką. Kviečia L. L. P. KOMITETAS.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suveliame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Kas dedasi 
Lietuvoj.

UKMERGĖ.

Spalių 17 d. buvo Ukmer
gės Valdybos sušauktas visuo
tinas laukų darbininkų prof. 
sąjungos susirinkimas. Del vė
lokai išs’ųstų pakvietimų ne 
visi draugų laiku gavo žinią ir 
galėjo atvykti. Tat susirinki
mas buvo neperdidelis. Buvo 
svarstoma susidėjusi dėl Želi
govskio avantiūros padėtis ir 
kas darbininkams daryti. Su
sirinkime dalyvavo iš Kauno 
atvažiavę Seimo s.-d. frakci
jos nariai šukevičius ir Kai
rys. Po jų padaryto praneši
mo buvo priimta rezoliucija, 

i kurioj sakoma, kad susirinki
mas lenkų įsiveržime mato di- 
deliausį darbininkam pavojų 
ir visus juos kviečia neatidė
liojant ruoštis kovon su už- 
puol kais. Bet kariu reikalau
ja iš valdžios, kad ji liautųsi 
persekiojusi
ninku judėjimą ir jų spaudą, 
kad suvaldytų įsigalėjusią sa
vo agentų sauvalę, kad įstaty
mu leistų sudaryti dvaruose 
darbin’nkų komitetus dvarų 
ūkiams prižiūrėti, kad pagrei
tintų žemes reformą. Galuti
nai rezoliuciją sutaisyti susi-j 
rinkimas pavedu Valdybai.

Antruoju buvo svarstyta 
santkių klausimas tarp laukų 
darbininkų ir miesto darbinin
kų profesinių sąjungų Ukmer
gėj. Nutarta palaikyti tarp 
jųdviejų nuolatinis rišys ir tam 
tikslui sudaryti bendrą apskri
ties centro Biurą, į kurį abi są- 
jungi pasiųstų savo atstovus 
atatinkamai kiekvienos sąjun
gos narių skaičiui.

darbi-

trumpą pranešimą ap:c savo 
dai'buotę ir ragino draugus 
kiečiau imtis kurti sąjungos 
skvrius atskiruose valsčiuose.

Rado prūde lavom].

Lincoln Parko prūde poli- j 
cistas vakar rado apie 00 me-. 
tii amžiaus žmogaus lavoną, 
lavonas jau pusėtinai apipu
vęs Jokių dokumentų prie la
vono nėra, kurie parodytų kas

LEAFE GROVE DARŽO
Savininkas prašo savo kostu- 

merių, kurie buvo pasamdę dar- 
I žą piknikams 1921 m., kad tuo- 
I jau atsišauktų prie jo. Nes kuo
met degė daržas liepos mėnesyj, 
tada sudegė visos mano knygos 

Į ir dokumentai. Dabar nežinau 
! kam ir kokiomis dienomis 
žas yra išduotas.

Antanas Blinstrupas,
Leafe Grove, III.

dar-

I Rankdarbių ir Namie gamintų valgių Bazaras!

Į
rengiamas

LIET. MOT. DR-JOS “APŠVIETA”
Gruodžio 12 d. (Ned.) 1920 m.

MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE
3142 So. Halsted St., Chicago, 111.

Pradžia 3-čią vai po pietų.
Gerbiama visuomene, nuoširdžiai kviečiame atsilankyti pasigerėti ir pigiai 

nusipirkti įvairių gražių rankų išdirbinių.
Mes žinome, kad Kalėdos jau yra netoli ir ne vienos iš musų norime su

teikti bent kokią žymesnių dovaną savo mylimoms ir brangioms ypatoms. 
Taigi viršminėtarne bazare kaip tik ir bus kiekvienam gera proga nusipirkti 
puikiausių ir prieinamiausią kaina Kalėdoms dovanų, nes bus įvairių jvairaiusių 
gražiausių rankų išdirbinių taipgi ir namie gamintų valgių.

Dar sykį nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.
Didžiojoj trečių lubų svet. bus šokiai.

Šokių pradžia 5-tą vai. vak. įžanga į bazarą ir šokius 50 c. ypatai.
Bazaro Rengimo Komisija.

1" .« Vilkui
&

Rengia
Bendras Lietuvos Gynimo Komitetas

Nedėlioj, Gruodžio 19,1920
Aryan Grotto Temple Svetainėj

741 S. Wabash Avė. ir 8th St.

Muzikalį programą išpildys Bethoveno Konservato
rija vadovaujama A. Pociaus.

RTAS
Pradžia 8:15 vai. vakare

Lenkų gaujos vadovaujamos Želigovskio įsiveržė Vilniun ir nori 
užgrobti visą Lietuvą. Geležinis Vilkas ir kiti kovotojai užstojo jiems 
kelią. Mes privalome jiems padėti. Todėl visi lietuviai vyrai, mote- 
rįs ir merginos ateikite koncertan. Atlikite savo pareigą.

Kviečia Rengimo Koncerto KOMISIJA.

Vietos rezervuotos, Tikietus galima gauti dabar šiose vietose: 
Universal State Banke, 3252 S. Halsted St.,.
Naujienų ofise, 1739 S. Halsted St.,
A. Kareiva, — 4537 S." Wood St.
J. J. Elias — 4600 S. Wood St. i
P. P, Baltutis, —i 901 W. 33 St.
J. Zolp & Barkus — 4601 S. Marshfield Avė.

Pirmas Didelis Bazaras
L. M. P. S. 9-ta kuopa rengia puikų rankų darbo bazarą, kuris įvyks

Subatoj, Gruodžio-Dec. 4 d., 1920
MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vak. ' • Įžanga 35c ypatai

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Kviečiame visus atsilankyti, nes čia turė
site progos nusipirkti nebrangiai puikias Kalėdų dovanas. Šis bazaras yra 
vienas iš puikiausių, nes yra rengiamas pirmu sykiu, prie kurio kuopa jau nuo 
seniai rengiasi. Užtikrinant, kad atsilankiusieji bus pilnai patenkinti. Grieš 
Latvių Orchestra iki vėlios nakties. Atsilankiusieji galės linksmai pasišokti 
ir pamatyti puikius išdirbimus. Kviečiai visus atsilankyti

Rengimo Komisija.

Darbininko Likimas
Drama penkiuose veiksmuose '

Parašė E. V., Karpovas. Vertė i lietuvišką J. L. R. 
Stato scenoje

. CHICAGOS LIETUVIU VYRŲ CHORAS,
Nedėlioję, Gruodžio 12 dieną, 1920 m.

C. S. P. S. Svetainėje, 1126 W. 18th Street,

Pradžia 7:30val. vakare.

Gerbiama visuomenė! Šitas veikalas yra statomas pirmą kar
tą lietuvių kalboje. Yra labai puikus ir svarbus, kadangi kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei parodo ateitį, koksai darbininko 
likimas ir ką darbininkas užsitarnauja dirbdamas visą savo gyve
nimą prie mašinos nuo savo darbdavio. Parodo koksai jo gyveni
mas, koksai jo likimas ii* kokia jo mirtis. Taigi privalo kiekvienas 
pamatyti šitą veikalą; nes iš jo daug ko galima pasimokinti. Yra 

' sukviesti geriausi Chicagos lošėjai ir draugas Sankunas Režiso- 
rius deda visas pastangas, kad sulošti šitą veikalą kuopuikiausiaį.

Lošimas prasidės lygiai paskirtu laiku. Po lošimui šokiai trauk
sis iki vėlai nakties.

Kviečia visus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.
............. ........ ' ........ ——

VAKARAS SU PROGRAMŲ
programasGruodžio 5 d., North Sidės

Rengia
Lietuvai Gelbėti Dr-jos 47 Sk. 
naudai Raudonajam Kryžiui 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 
1822 Wabansia Avc., kampas Girard St. 
Svetainė atsidarys 5:30 valandą vakare. 
Programas prasidės 6:30 valandą vakare.

1. Raiba, ..................................................Adv. Bračulis
2. Daina ........... ,....................  Pirmyn Choras

po vadovyste S. Diliaus.
8. Deklemacija ..;.....................   A. Mičkaitė
4. Duetas daina.................. Ko. Seikus ir J. Čepaitis
5. Deklemacija .............................................  Z. Vilaitū
6. Solo, smuiką M. Rūgės, akomponuojant A. Rugutci
7. Ekstra.

Kviečia KOMITETAS.

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muziko® kon

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

ANTANAS fi. POCIUS, Vedėjas
3259 S. Halsted Str.

Te!.: Boulevard 9244

JOHN KUCHINSKAS ’
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telcphone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų.

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
geeių ant lengvų sąlygų.
*’Wvst Sifle ofisas atdaras vaka- 

l’jfs rilio 7 iki 8,valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tol. Canal 2552.

Tol. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.

Nedėlioinis ofisas uždarytas.
. .......................................  .V

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

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

k. ■■■■ ■■■■ ■ ... ■■■■..... u /
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
• bijos Grafonolas ir 

lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Are., Chicago, III.

Gelbėkit Lietuvos Žmonių Laisvę nuo Lenkų Imperialistų
apverkčm jų likimą, bet duokim pinigišką pagalbą,'nes dabar jiems labai reikia, 
idant pagelbėti lietuvos žmonos pinigiškai, Liet, Mot. Dr-tė “Apšvieta” rengia pui
kų vakarą Groudžio 5-ią dieną, 1920, VVest Side Auditorium svet, Ručine ir Į’ailor 
St. Buš loštas puikus veikalas “Ginu, Tautos Genijus” gerai išsilavinę lošėjai 
roselandiečiai ir gabiausi chictigioČiai. Režisorius M. Dundulienė. Visas pelnas

Kas netrokšta laisvės.
Kam neramu tarp savųjų, kam r.enjfdn savo šalelė, kieno kalba ir gražesnė, 

kad neprigimtoji! Mes lietuviai kai ir kitos tautos norime laisvės! ir nenorime 
būti lenkų vergais; nenorim, kad musų tėvelius, brolius ir sesutes plaktų lenkų 
rapnikai, nenorim būti jų haudžlaunininkais, — tad gelbėkim savuosius. To ne
užtenka, kad mums jų gaila, kad mes tankiai liejom ašaras būdami šiapus juros,

nuo šio vakaro skiriamas Lietuvos reikalams. Tatai broluži ir sesute, jeigu ir tu 
turi nors maža kibirkštėlę inoiles dėl savųjų sunkiui vargstančių ir badaujančių, 
tai ateik į šį vakarą. Nepagailėk kelių centų užsimokėti už tikietą, o tuom su
šelpsi savo brolius ii pamatysi puikų teatrą. Pradžia lygiai 7-tą vai. vak; tikietų 
kaina 50c. ir augščiau.
Po perstatymui šokiai. . Kviečia L. M. Dr-tC “Apšvietą ir Lošėjai.
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VARGINGAS KASULYS
Kimumas, gerklės kutenimas ir daug yvairiu ligų paeinančiu 
nuo šalčio ir erzinimas gerkliniu issisakojimu, turi būti 
sustabdyti urnai, kad prašalinti svarbus susikrovimus ligų.

Severo Kosulio Balzamas
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu)

jeigu imtas beatidėliojimo, prašalis ne
dorus pasekmes šalčio, palingvins kosulę, 
nustabdys erzinimo ir prašalins daug 
kentėjimu.
Priimnas dėl vartojimo vaikams ir auk- 
gusems. Užlaikykite sava komodoi po 
ranką laikie ateinančiu žimos mėnesiu. 
Pardavinėtas aptiekose visur.

Dvi mieras: 25 ir 50 centu, e
Severo naujas KALENDORIUS 1921 metu 

yra išliaistas.
Gatig vieną musu naujų Kalendorių nuo sava 
aptiekoriaųs. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. Jeigu negalėtumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus ir įdekite 2 c. pastos 
ženklą. •

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

Pasaulio Darbininkų 
- Judėjimas

FRANCIJA.
Samdytojų užsispyrimas.

[Iš Federuotosios Presos]
Paryžius. — Francijos ang

lies kasyklų savininkai vis dar 
ncnor darbininkų reikalavimus 
špildyti. Visa rodo, kad jie 
nellaug tepaiso streiko. Kilus 
streikui jie tikisi gaut pakan
kamai kuro iš Vokietijos. Mat, 
pastaroji valstybė yra pasira
šiusi specalę sutartį su Fran
cijos valdžia — kuro pristaty
mo klausimu. Vis dėlto, jei
gu kils streikas, dalykai gali 
susidėti taip, kad Francija to 
kuro negaus. O tai dėlto, kad 

I r Vokietijos angliakasiai ga
li paskelbti streikų, supranta
ma, tuo tikslu idant parėmus 
savo draugus — Francijos ang
liakasius.

TURPO PRAŠALINA ŠALTĮ
—

Terpentino mostis ūmai pagelbsti nuo visokių šalčio ligų 
ir kraujo sukepimo. Motinos naudoja apsaugoji

mu? kūdikių, nuo šalčio išsiplėtė j imo.

Per keletą žiemų, didelė daugybė 
žmonių, ypatingai motinos mažų kū
dikių apsaugojo nuo sunkių ligų, ku
rias šaltis pagimdo naudojant Turpo 
— naują terpentino mostj, kurią rei
kia ištept iŠ viršaus ir per nak
tį šaltį prašalina, 0aliuosuoja nuo vi
sokių susimetimų į krūvą ir turi 
brangią antiseptišką vertę.

Nieko misteriško arba slapto apie 
Turpo — jis moksliškos kombinacijos 
išspausto terpetino, kamparo ir men- 
tolo mostyj, kuris tuojaus susigeria 
odon, nešąs pripažinimą ir duodas 
pašelpą šių gyduolių iki gaištie^ šak
nų. Turpo išsitepk šnerves ant pir
mo ženklo šalčio, tuoj paliubsuos nuo 
kraujo sukepimo ir galvos skaudėji
mo, išvalys oro pereinamas vietas, vi
siškai sustabdys šaltį ir apsaugos nuo 
vystymosi į sunkią, pavojingą ligą.

Plaučių uždegimas ir Influenza ga
li išsivystyti nepaisant ant šalčio — 
ypatingai maži kūdikiai, ir atsargios 
motinos dabar vartoja Turpo, kaipo 
dabartinę namų gyduolę ant kūdikio 
pirmo sučiaudėjimo. Gydymui šalčio, 
Turpo ištrink gerklę ir krutinę, per- 
sigers per odą išski retys susistojusį 
kraują be pūslių sutraukimo nei dra
bužių sutepimo.

Turpo taipgi pagelbsti nuo kataro, 
smarkaus kosulio, skaudėjimo gerk
lės ir naudingas apsaugojimui nuo pu
vimo įsipiovimų, žaizdų ir nudegimo. 
Paklausk savo gydytojo arba vaisti
ninko apie Turpo, o jie patvirtins, 
kad yra geriausia gyduolė.

Parsiduoda opaliniuose puoduose 
su orančiniu ir juodu lėbeliu, 30c. ir 
60c. Jei tamista nebusi pilnai užga
nėdintu, mes linksmi grąžinsime jūsų 
pinigus.

For evėry Cold and Congestion
NUO VISOKIO ŠALČIO IR SUKEPIMO KRAUJO.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Duoda teisių patarimus, veda bylas visuose teismuose 
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras, 

kaipAmerikos taip Lietuvos.
i *■' '

Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street, , Chicago, III.
SIS.-..■ ■ TS—t-- - r.— .. ait_sge=.-’;:7ri!T--.^-T--s:tT-,  ..M,.—r  - •

Siųsk Pinigų Savo Giminėms
I LIETUVA DEL KALĖDŲ

Seniausias Bankas West Side

KRULETCICZ BANK
1122 So. Halsted S t., Chicago.

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

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų. laikrodžfų-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonu, 
rekordų visose kalbose; armonikų ‘ir 
kitokių muzikaliu instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika- J 
Ii ai instrumentai.

K. PIKELIS I
1907 So. Halsted St., Chicago, HL |

ANGLIJA.
Rezignavo, bet nieks jo 

nepasigenda.
[IŠ Federuotosios Presos]

Londonas. — Profesinių są
jungų Internacionalo pirmi
ninkas W. A. Appleton, įtei-

Ikė savo rezignacijų. Jo vie
ton išrinkta J. H. Thomas. 
Appleton, kaipir Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
G o m persas, tuo Internaciona
lu esųs nepatenkintas. Savo 
rezignacijų jis buk įteikęs 
Gomperso patariamas. Bet kad 
Appleton niekuomet nelošė 
k’ek žymesnės darbininkų ju
dėjime rolės ir kad pati jo at
stovaujamoji unija dažnai va
dinama geltonąją, tai unijų 
Internacionale jo nelabai pa
sigendama.

JUNGTINES VALSTIJOS. 
Sulaikė Meksikos angliaka

sių darbuotoji.
[IŠ Federuotosios Presos] 

Washington. — Imigracijos 
departamento valdininkai Iai- 
redos mieste, Texas valstijoj, 
sulaikė norėjusi įeiti į šių ša
lį žymų Meksikos angliakasių 
federacijos darbuotojų, J. N. 
Tristan. Kodėl jisai sulaiky
ta, kitaip sakant neįsileidžia- 
ina į šių šalį — nieks nepa
sako. Vis dėlto, numanu. 
Meksikos angliakasių federa
cija, kurios reikalais Tristan 
vyko į Jungtines Valstijas, jau 
geroka valanda kaip veda ko
va su samdytojais. Darbinin
kai po to, kada jų reikalavi
mai 'buvo atmesti, paskelbė 
streikų ir metė darbų. Kito ke
lio jie neturėjo. Todėl labai 
galimas da'ktas, kad Tristano 
sulaikymas turi “tam tikrų 
priežasčių” — ir šioj ir anoj 
pusėj sienos.

Nusižengė tuo, kad pri
klausė unijai. 

[Iš Federuotosios Preeos]
Everett, Wash. — Vietos 

teisme rastas esant kaltu dėl 
peržengimo valstijos (statymo 
apie kriminalį sindikalizmą tū
las Pat Cantwell. O tų įsta
tymų Cantwell peržengęs tuo, 
kad jisai yra pramoniečių 
(I. W. W.) unijos narys... 
Kaltinamojo advokatų išparo- 
dymo visai nepaisyta. Cant- 
wello advokatali dokumentais 
išparodė, kad pramoniiečių 
unija yra legalinė organizacija 
ir kad josios konstitucijoj bei 
pastarosios konvencijos tari
muose nič nieko nėra tokia, 
kas galėtų liudyti, kad ji 
stengtųsi nuversti valdžią spė
ka. Taip dalykams stovint 
reikalauta, kad* Cantwell butų 
paliuosuotas. Bet... Cantwell 
rastas esant kaltu!

Bus paduota reikalavimas 
atnaujinti bylų. Jeigu ir tai 
nieko nepadės — byla bus per
kelta į augščiausį teismų.

T. Pullman 5482

AKUŠERKA
A. SHUSHO

Tariu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str, 

Chicago, III.

MAODE. “Ak, kaip man niežti gal
vą! Ubandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muiiavimus — ir viskas tas 
nieko nepaaelbSlo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” €

MARE. ‘‘Na, tai kam tau kįst be
reikalingai! Žiūrėk, kokio mano plau
kai gražus, Švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES ? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

.......  1 plaukų ir odos sustipriutojis, j 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ' 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt Į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje IŲUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. !

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.wPaaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: į 

———F. AD. RICHTER © CO.. 326-330 Broadway, New York ‘*

LIETUVIAI MIESTIEČIAI.
Nesiduokite išnaudoti save svetim

taučiams. Kreipkitės prie lietuvių 
ūkininkų, o nusipirksite viską pigiau, 
negu mieste: bulves daržoves ir t.t. 
Rašykite: .

J. J. RAKAUSKAS, 1
J. URBON,

R. ,3 Box 78, 
SCOTVILLE, MICH.

t!1 A I

PALIKTA STORAGE’Y 
$35 Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35.-Gvarantuotfis 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. 6. D. daleisdami egzaminuoti.
WESTERN FURNlTURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

BBBBBBBBBBBBaBBBHBBi
Serganti vy

rai ir moterjs, 
kodėl kenčia-1 
ta? Kam tai 
eikvot laiką ir 
pinigus be jo
kios naudos ?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
matai, kad tau
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligoms, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
inas, 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 ncpavysta.

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

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

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

Nerišliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.
■ ■BBBBBBBBBBMBBBBiBRi

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentlstas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Phono Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

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

piet. 6 iki 9 vakar* 
Nedaliomis nuo 9 iki *12 ryt*.

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

Į, J T —-t , ■- -*

r DR. C. k. KLIAUG A 1
DENTISTAS

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

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

AMERICAN
m. Reliable

UENTISlS
Geriausias Darbas

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

Yards 844 
■MM •— M. B. MM MM

E8T KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

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

Tel. Yards 3654 
Michniewicz

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

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

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

'VffMtfBBBBBBBBBBBBBB~
B Telephone Yards 1532

s DR. J. KULIS ;
LIETUVIS

K GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B 
® Gydo visokias ligas moterų, vai- j 

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.

? 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

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

Tol. 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 
vakaro išskiriant nedėldienius.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ry. j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dien^

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lieturyt» Dentistaa 
10801 S. Michigaa Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakare
, , ■ —-.............. .„M, -I...................................... —

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas EuropiŠkas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 

Arti 38-th Street 
\ ................ M—............. ............

DR. L. S. BORLAND
209 So. State Stn 

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688, 

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

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

pietų Nerišliomis.
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Pusei metų ...... — 4.50
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Vienam mėnesiui ............  1-00
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paštu:
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JIE NE SPARTAKAI.

“Draugas” anądien parašė 
straipsnį apie tai, kaip Vokie
tijos socialistas K. Kautsky su
rinko dokumentus, parodan
čius, kad Vokietija buvo di
džiausia kaltininkė pasaulio 
kares. Savo straipsnį “D.” 
pradeda Ttttpr-

“Visi atsimename, kad 9 
Lapkričio 1918 m. Vokieti
joje įvyko revoliucija ir Vi
kiui ui II išbėgus į Olandi
ją, Vokietija tapo respubli
ka. Tarp pirmutinių tos 
respublikos ministrų atsira
do du spartaku arini bolše
viku socijalistu pp. Haase 
r Kar| Kautsky.”
“Draugas” klysta. Haase ir 

Kautsky nebuvo spartakai. 
Juodu buvo įsteigėjai ir va
dai Nepriklausomosios Social
demokratų partijos, kuri su
sidarė iš senosios vokiečių So
cialdemokratų partijos atska
los. Ta partija skilo, kaip ži
nia, dėlto, kad jos didžiuma, 
vadaujama Scheidemann’o, 

laike karės rėme kaizerio val
džią. Haase ir Kautsky buvo 
priešingi valdž'os rėmimui ir 
atsimetė nuo partijos.

Spartakai-gi yra trečia tos 
partijos srovė, kuri taip pat 
atsimetė nuo jos, bet neprisi
dėjo prie Nepriklausomųjų So
cialdemokratų, o su^organi- 
zavo skyrium. Spartakų va
das buvo Kati Liebknecht. Iš 
šitos srovės pasidarg Komuni
stų partija Vokietijoje.

Spartakai mėgino pamėg
džiot Rusijos bolševikus, o 
Nepri k la ūso m i ej i socf; aldemo- 
kratai skaitė bolševikų takti
ką klaidinga. Kautsky para
šė daug straipsnių ir brošiū
rų, grieščjausiai kritikuoda
mas Rusijos bolševikus; todėl 
bolševikai baisiai neapkenčia 
jo. Leninas nepraleidžia nė 
vienos progos, kad neiškeikęs 
Kautskio (Leniną pamėgdžio
dami, ir mūsiškiai komunis
tai nuolatos keikia Kautskį).

“Draugas” klysta taip pat, 
manydamas, kad Kautsky pats 
atsisakė nuo rinkimo ir tvar
kymo dokumentų apie kares 
sukėlimo kaltininkus. Daly
kas buvo kitaip. Kautsky sa
vo darbą užbaigė, bet Vokie
tijos valdžia atsisakė spaus
dinti jo veikalą ir pavedė “per

redaguoti” j| kitiems žmo
nėms, geresniems “patrio
tams”. Šita atmaina įvyko 
tada, kada Vokietijos valdžio
je sustiprėjo buržuazijos įta
ka.

DAR VIENAS PROVO
KATORIUS.

St. Louis’e tapo atidengtas 
dar vienas provokatorius, pa
sižymėjęs savo veikimu tarpe 
vadinamųjų “kali riaspamių”u 
Jo vardas yra Joseph Krieg. 
Štai ką praneša apie jį St. 
Louis'o Socialistų Partijos sky
rius:

“Joseph Krieg, 1857 Me- 
nard Street, Mašinistų Uni
jos No. 41 narys, kuris bu
vo taip pat delegatu j Cen
tral Trades and Labor 
Union nuo tos organizaci
jos, buvo apkaltintas unijos 
susirinkime, laikytam rug
pjūčio 20 d„ kaip šnipas, 
tarnaujantis tūlai Industrial 
Service Corporation, kuri 
pristato šnipus fabrikan
tams. Tapo išrinktas komi
tetas iš penkių žmonių iš
tirti kaltinimą rugsėjo 12 d. 
Tyrinėjimas įvyko. Krieg 
prisipažino komitetui ir pa
sakė, kad kaltinimas yra 
teisingas, bet tvirtino, kad 
jisai šnipinėjęs darbininkus 
dirbtuvėje, o ne uniją. (Vė
laus jisai sakė keletui bu
vusiųjų musų narių, kad ji
sai šnipinėjęs ne darbinin
kus dirbtuvėje, o unijos vir
šininkus). Unijos komite
tas pasiūlė jam labai pato
gus sąlygas, būtent: jeigu 
jisai duotų galutiną užtik
rinimą, kad jisai meta tą 
darbą ir suteiktų kitokių 
reikalingų informacijų, tai 
su juo butų apsieita labai 
švelniai. Krieg atsisakė tai 
padaryti. Komitetas išdavė 
raportą unijos mitingui rug
sėjo 17 d. 1920 m., ir Krieg* 
tapo vienbalsiai prašalintas 
iš Unijos No. 41. Tas Krieg 
įstojo į Socialistų Partiją 
gegužės 26 d. 1917 m. Jisai 
buvo 8-o ir 9-o wardos sky
rių narys ir buvo delegatas 
musų General ia m susirinki
me nuo sausio 1919 m. iki 
rugpjūčio 1919 m. Jisai vi
suomet balsuodavo su kai
riojo sparno grupe ir pasi
traukė iš partijos, kuomet 
įvyko skilimas rugpjūčio mė
nesyje pereitųjų metų”.
Tai su šitokių gaivalų pa- 

gelba “kairiasparniai” suskal
dė Socialistų Partiją ir įstei
gė “komunistų” partiją.

Berno konferencija
Socialistų Partijos nacionalis 

ofisas gavo pilną tekstą to pa
kvietimo, kurį išsiuntinėjo 
Šveicarijos socialistų partija 
Riti <li'l internacionalas socia- 
listų konferencijos Berne. 
Konferencijai laikas buvo pa
skirtas 27 ir 28 dd. lapkričio, 
bet vėliau jisai tapo nukeltas 
į gruodžio 5 d. Tai padaryta 
Vokietijos nepriklausomųjų so
cialdemokratų partijai ir An
glijos Darbo Partijai reikalau
jant.

Apie šitą pakvietimą parti
jos Pildomasai Komitetas kiek 
laiko atgal buvo gavęs tele
grafinį pranešimą. Pildomasis 
Komitetas todėl nutarė pasių
sti delegatą. Dalykai tečiaus 
susidėjo taip, kad ne vienas 
internacionalis partijos delega
tas — James Oneal, Algernon 
Lee ir Joseph Cohen — negi 
jos internacionalis sekretorius 
d. Morris Hilkpiit negali vyk
ti Bernan. Pildomasai Komi
tetus suskubo j ieškoti kito de
legato. Bet kad laiko liko ne
daug, tai abejotina ar Ameri
kos Socialistų Partija besu
spės pasiųsti jį.

Šveicarijos socialistų pakvie
timo tekstas yra sekamas:

Gito Branstetteriui, Spe.
P. sekretoriui, 

Amerikoj.

Gerbiamasai drauge:
Musų partijos centralinis ko

mitetas padare sekamą tari
mą: *

Dvidešimt viena sąlyga įsto
jimui komunistų Internacio
nalai! yra atmestina kaipo ne
galima įvykinti. i^ildomosai 
ir centralinis partijos komite
tai todėl įgaliojami susisiekti 
su tomis užsienio socialistų 
partijomis, kurios norėtų pri
klausyti komunistų Internacio
nalui, bet kurios yra pasirciš- 
kusios, kad kalbamąsias sąly
gas priimti jos negali. Kar
tu su tomis partijomis centra
linis komitetas bandys gauti 
tokį įstojimo sąlygų atniainy- 
mą, kuris darys galimu visų 
revoliucinių partijų susivieni
jimą”.

Sąryšy su ta rezoliuc ja ir 
reikalavimais, kurių gauta iš 
Vokietijos ir Anglijos, Šveica
rijos socialistų partijos Pildo
masis Komitetas todėl kviečia 
visas tas partijas, kur atsime
tę nuo antrojo Internacionalo 
bet norėtų sukurti sau atatin
kamą Internacionalą, kad jos 
kartu* su jau priklausančiomis 
komunistų Internacionalui par
tijomis pasiųstų po vieną ar 
du delegatu į konferenciją, ku
ri įvyks Berno mieste, Šveica
rijoj, lapkričio 27 ir 28 dd. ,

Konferencija joj dalyvau
jantiems duos . galimybės ar
čiau musų uždavinius suma
tyti ir taipjau pilniausios in
formacijos kai dėl internacio- 
nalės padėties. Pagalios, ji 
galės surasti geriausių įmo
nių, kurios turėtų būt naudo
jamos musų uždaviniui at
riekti. Ypatingai gi tą, kokio
mis sąlygomis reikėtų sušauk
ti sekamą konvenciją pradžioj 
1921 metų ir kas joj turėtų 
būt kviečiamas.

Matome esant reikalingu pa
reikšti, kad mes neturime tik
slo sukurti organizaciją nusi
stačiusią prieš komunistų In
ternacionalą. Kaip tik priešin
gai, mes geistame užbėgti už 
akių tam skaldymuisi, kuris 
nūdien grūmoja v'sam socia- 
listiniui judėjimui Europoj, ir 
sutelkti internacionalėn vie
netui! visas tikrąsias socialis
tų partijas.

Kad išparodžius, jogei mes, 
imdamiesi šito darbo nesiden- 
giame jokiais nuduotais išro- 
ka vintais ir kad išvengus kvie
čiamųjų partijų abejojimo, 
mes matome esant reikalingu 
šaukti ir organizuoti tą susi
rinkimą lapkričio 27 ir 28 dd. 
tuo supratimu, kad dalyvau
jančios partijos nieku bildu 
nėra verčiamos laikytis šitos 
konferencijos padarytų žings
nių bei tarimų. Konferencija 
laisvai spręs klausimus ir nu
statys kelią, kuriuo reikėtų ei
ti ir įmones, kurios turėtų būt 
naudojamos.

Mes tikimės, kad jūsų su
sidomėjimas vienybe ir suta
rimu tų partijų, kurios atsi- 
inete mio antrojo Internac:o- 

nalo, tamstas paakins turėti 
savo atstovybes Berno konfe- 
rencijoj. Prašytume, kad tam
stų atsakymas pasiektų mus 
kaip galima greičiau.

Draugiškai,
Už Šveicarijos S. P. Pild.

Komitetą,
W. Paul Graver, Sekr.

Skaitytoju Balsai
[£/£ i irę ik it as iiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

AR KOMUNISTAI NUVEIK® 
KĄ NORS GERA?

Skaitant lietuvių komunistų 
organą Laisvę, kone kiekvie
noj špaltoj rasi pasigyrimo. 
Būtent: tik ji viena ginanti 
darbo žmonių reikalus, taigi 
veda juos “tikruoju keliu”. So
cialistų laikraščiai ir sociali
stai darbuotojai, pasak komu
nistų Laisvės, yra parsidavė
liai, socialburžujai ir dar ki
tokį. Tasai laikraštis niekina 
netik Amerikos socialistus. Jo 
redaktoriai ir bendradarbiai

prisimygdami niekina ir Euro
pos socialistus, jų tarpe ir lie
tuvius. Imkime kadir Steigia
mojo Seimo narį, d. Požėlą. 
Juk kiek laiko atgal Laisvės 
rašytojai labai jį gyrė. Bet da
bar, kada atėjo žinių, kad d. 
Požėla ir kiti organizuoja tam 
tikrą batalioną, Geležinį Vil
ką, komunistų organas ir vėl 
atidarė burną. Sako: “Matot, 
Požėla jau turi darbo: orga
nizuoja geležinio vilko raite
lių pulką, kuris prie progos 
bus panaudotas ir prieš darbi
ninkus’’.

Iš kur tie komunistiški “ra
šytojai” sužinojo, kad Požėlos 
ir kitų organizuojamasai ba
talionas bus panaudotas prieš 
darbininkus? Geležinis Vilkas 
organizuojama tam, kad a t rė
mus lenkų imperialistų gau
jas, kurioms vadovauja dvari
ninkas Želigovskis. Visa tai 
komunistų organas labai ge
ra: žino. Bet, matyt, tiesiai 
pasakyti savo misijos tikslą 
Laisvė dar nedrįsta. Vis dėl
to, nė kam nėra paslaptis, kad 
to laikraščio leidėjai ir redak
toriai sužiniai remia lenku plė
šikus — generolą Želigovskį 
ir jo batalionus. Musų komu
nistai, susispie tusieji apie Lai
svę, vad’nas eina talkon Lie
tuvos žmonių vergėjams. Jie, 
matyt, labai džiaugiasi tuo, kad 
lenkų Žudiko vikiai užpuolė 
Lietuvą. Visi jų skleidžiamie
ji melai apie musų draugus 
Lietuvoj, rodo, kad Brookly- 
no komunistų organas laukia, 
kaip gerve giedros, kada Že
ligovskis pavergs visą Lietu
vą.

Tai šitaip Laisvė gina darbo 
žmonių re kalus, šitaip ji ve
da juos “tikruoju keliu” — į 
lenkų vergiją. Nieko sau, šau
nus jie “revoliucionieriai”.

Musų komunistai visuomet 
giriasi savo darbais. Gerai. O 
ką daugiau jie “nuveikė” — 
neskaitant to, kad jie remia 
lenkų Žulikovskį? Štai ką. Jie 
suskaldė socialistų partiją ir 
tuo labai didžiuojasi. Didžiuo
jasi, kad darbininkų judėji
mui kirsta stiprus smūgis. Jie 
prakeikė visokią literatūrą — 
lygiai taip, kaip kad Rymo, po
piežius. Visi tie laikraščiai ir 
knygos, kur neturi komunistų 
popiežiaus Lenino antspaudos, 
esą niekai. Tokius laikraščius 
ir knygas reikia deginti — 
kaip kad kunigai kitą syk de
gindavo “eretikus”. Jie kėsi
nasi suardyt ir profesines dar- 
bin nkų sąjungas — unijas — 
kad samdytojams butų leng
viau numušti darbininkams al
gas ir dar labiau naudoti juos. 
Jie išsijuosę niekino seną ir 
nuoširdų šios šalies darb'nin- c
kų darbuotoją Debsą — visai 
nebekalbant apie kitus — kai
po buržuazijos rėmėją, kurį te_ 
čiaus ta pati buržuazija įmetė 
kalėjiman. Tuo musų komu
nistai ir jų organas 'Laisvė da
vė geros paspirties republiko- 
m.i partijos kandidatui į pre- 

zidentus, atžagareiviui Mardin- 
gui. Turbūt, ne vienas konni- 
nistas pasipiktinęs tuo, anot 
Laisves, “buržuazijos rėmėju” 
Debsu, savo balsą atidavė 
draugui Hardingui...

lai ve kokie musu komu
nistų darbai. Tai toks tas jų 
“tikrasai kelias”, kuris juos 
vienija su aršiausiais daribo 
žmonių priešais — lenkų plė
šikais Žulikovskiais ir kapita
listais atžagareiviais Hardlin- 
gais.

Lietuviai darbininkai priva
lo apsižiūrėti ir kartą ant vi
sados atsukti nugaras musų 
komunistams -- tiems tamsos 
ir reakcijos bernams.

— šapos darbininkas.

Maskva juos prakeiks.
[Iš Federuotosios Presas]

Londonas. — Profesinių są
jungų Internacionalo susirin
kime kaip vienu balsu priim
tą: rezoliucija, kur sakoma, 
kad by kurios valdžios valdi
ninkai, dagi kadir komunisti
nės negali būti intcrnaciona- 
lio darbininkų judėjimo va
dais. Toji rezoliucija, matyt, 
taikinta Rusijai,

Ką žmones rašo,
(Iš laiškų iš Lietuvos)

Elena Žukiutė, .10 metų mer
gaitė, iš Kaltinėnų rašo savo 
levui Fr.uŽukui Chicagoj:

Pas mus Kaltinėnuose va
kar buvo manifestacija prieš 
lenkus. Skambėjo visi,Kalti
nėnai nuo patriotiškų lietuvių 
dainų. Triukai graudžiai grie
žė maršus. Aš neturiu tokio 

IRENA IR ELENA ŽUKIUTĖS. Vyresnioji, Elena, dar tik dešim
ties metų, o betgi kokį didelį ir gražų laišką ji paraše Amerike gyvenan

čiam savo tėveliui.

negali prisistatyt, kokį įs 
padarė visiems. Kad po tani 
įlipo vienas oratoris ir pradė
jo agituot, kad dėtų aukas Žal
nieriams, — papa, papa! kad 
lu butam matęs, kokius tur
tus sudėjo! Moterys nusimau- 
ste lig paskutinio žiedus, kat
ros pinigų neturėjo, auskarus, 
branzalietus; seneliai, katrie 
turėjo žemėn užkasę pinigus, 
auksą, sidabrą, visi sunešė, su
dėjo brangiausias aukas. Va
jauni vyrai, visi paėmę žirgus
bėga raiti; katrie netur ark- mums pinigų. Brangus papa, 
lių — pėsti, be jokio vertinio, I liūdnos musų naujienos, gid 
savanoriais eina ginti tėvynes Į ant musų lenkas, bet turim vil- 
žemę, neša savo jaunas kruti-.ties, kad atrems jį, nes visi 
nes ant smerč’o. Musų bied- karštai imas. —

FRANCIJA.
Neturi gyvenamųjų butų.

Hš Federuotosios Prcsos]
Paryžius. — Miesto tarybos 

susirinkime paaiškėjo, kad 
apie keturiasdeš’imts penki 
tūkstančiai Paryžiaus biednuo- 
menės neturi gyvenamųjų bu
tų, ir negali jų gaut. Pelna-

Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują uz Laisvę
Mes gyvendami Amerikoje turimo gelbėti savo tėvus, brolius ir 
seseris, kad ne krauju, tai pinigais.
Ateina žiema ir jiems reikia pinigiškos pagelbos, nes viskas yra 
Lietuvoje brangu.
Mes pinigus dabar pristatome į Lietuvą per 30 dienų. Siunčiame 
pinigus po dienos kursą, o ant dideles sumos dar pigiau.

— KREIPKITĖS Į —

Parandavojame bak- 
sus (Safety) $2.50 me

tams .

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS ir S. L. FABION AS, Vedėjai. '

809 West 35-th Street, (prie Halsted St.) Chicago, III.
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vak

išmanymo, kad galėčiau viską 
aprašyt. Žydai ir kunigai li
po ing sakyklas ir šaukė: “Už
puolė mumis priešai lenkai, at
ėmė nuisų sostinę Vilnių ir 
ei n arčiau ing Lietuvą, veržia
si prie musų”. Dieve, kad su- 

'judino visų širdis, mažų ir di
delių visi verkia. Papa, tu

pudį, na mama vargsta, siuva sava-
noriams baltinius ir pati no
ri važiuot į frontą tvarstyti 
sužeistus musų kareivius. Mis 
verkiam, nenorim išleist, ir ne
žinom, ar sulaikysim. Manfa 
mums sako: vaikai, jeigu aš 
krisiu už tėvynę, tai gal jus 
laisvę turėsit, o jeigu snausim 
visi, tai lenkas pavergs mumis. 
Ir aš, Elena, norėčiau eit su 
mama ir padėt, bet n eko ne
galiu, tai nors aukų daviau su

dėdė prisiuntė' zIrena, kur

gaudos namų savininkai tuo 
naudojasi: rendos gyvena
miems butams negirdėtai pa
kilo.

Miesto taryba jau kuris me
tas, kaip ginčijasi dėl “butų 
stokos” ir kaip suvaldyti pel- 
nagaudas, bet iki šiol nieko 
gera dar nenutarė.

Padarome visokius

noteriališkus raštus.

<s»everos gyduoles i 
šeimynos sveika 
'■ • za ‘--ų< •t"'

yra itduotaa. Gaukite viena sava apūa> 
kol. Yra duedamee dykai. Jeigu neg«u> 
tumite aptiekei, rakyklta pu mui ir 
Įdekite 2c pagtos Ženki3.

Apsaugokite Vaikus 
nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlai
kymo narnose visada

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severo* Balsamaa 
Plaučiams). Jla atnež greita patalpų, pa
daru lengvą ir naturallikų kvėpavimų ir 
apRorgeii nuo plėtimo ligų. Dylo m teras, 26 Ir 60 centai.

R Paprastas i-Itis
H| sutelkti avarboa Ilgas, bet ant 

SEVERA’S
g COLD AND GR1P TABLET8 

| (Beverps Plytkelel nuo Šalčio ir Gripo*) 
įj Salima pasitikėti Jog palengvins žalčių i 
Pjg trumpo laiko ir nėr tai apsaugos nuo s«ar- 
M blu Ilgu, praSaliuant Gripų arl>a It.fluem- 
® zų. PanūvlueU kožaol aptiekei. KaluBfl

30 centu.
n----- 1 yfr-

N
CO.

Kazimieras Gugisi

Veda vitoktu* reikalus, kaip krtminaliikaeee 
(taip ir civilitkuost teiimuose. Darą 

visokiu* dokumentu* ir popi*ra*>
Vi*mų Ofu**i

>12$ S. Nilshd Si
t Ant trečių lubų
TeL Drorer 1310

Micato Ofisui
<27 N. Beartam II 

1111-13 Unitj
fel. Central 4418

"MIM b' n. i m

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS.
809 West 35įh St., Chicago, III.

Kampas Halsled St.
Tclephone Boutevard 611

juramtsfc’ia Kiaiii MSMe^jraiiniiĮiMmsSMglflMMB

’ DR. A. MONTVID ' 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St.

Marshall Field Anncx 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 33G2
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
• DENTISTA3

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka^ 
, re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 Sb. Halsted St., Chicago, III.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dėl informacijų.
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NEVVARK, N. J.

AtidosLietuvių Operietė.

nepajiegė
CEDAR RAPIDS, IA.

Iš

NUO ŠALČIO

M

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
Macu :u

KRAUTUVE

3188
3242
3313
1170

Kosulio, kataro, bronkito ir ki
tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

Dykai duosime 25-is re
kordus su lietuviškom dai
nom, deklamacijom arba 
šokiais, kiekvienam kas 
pirks grajinamą mašiną.

1930-32 South
|    ------------------ ------------- T , * ~,C’   — —W v V H”011I<IUUV3 JI O C

StrGCt | Pa^ dabar dar yra pilnas pasirinkimas; neužmirškite, jog šitas išpard

S Reumatizmas Sausgėla. 5

(įvirini

■BBBI

IUHililIM

T'/ v -•(?-■<•

Jumiture. Rūgs. Stovės. Sevinų Machines/ 
Taikinį Machines. Pianos. Gtc?

Automatiški lopšiai su lentinėm 
arba pamatomom šalim iki šiolei 
parsiduodavo po $13.00; .dabar tik- 

tai už $6.50 ir $7.00 
Vatiniai matrasukai po $1.50

Vaikams lovukas su nuleidžia
mom šalim ir springsais, vienam 
arba dviem gulėti, pasirinkimas iš 
visokių spalvų ir kuinų, pradedant 

nuo $12 00

t. t.? Taip nors butų buvę pat
riotiška ir nuosaku. O dabar 
nei šis, nei tas... Tiek apie patį 
veikalą. Dabar apie lošėjus.

Neperdėjus galima sakyti, 
kad Brooklyno operetes drau
gija turi surinkusi pusėtinai 
gabių spėkų. Ypač solistus. 
P-le Sidabiutė, Jono numylėti
nės rolėje, tiesiog žavėtina. Be
galo malonus, puikiai išlavin
tas balsas, grandioziški artistes 
judėjimai artina ją prie Metro
politan Operos žvaigždžių. Nc- 
apsileidžia jai ir p-le Aušriutė, 
Jono motinos rolėje. P-nas Va
lentas savo amerikiečio rolėj 
parodo, kad jame yra neg ūdi
jamo artisto gyslelė... Ogi ope
retės choras! Na, veltus dar
bas butų jį girti... Reikia pa
čiam girdėti, kad supratus jo

DIDELIS KALĖDINIS 
IŠPARDAVIMAS

Žiedai, laikrodėliai, retežiai, špilkos, gryno auk
so ir paauksuoti daiktai. Ivory setai, auksinės plunks, 
nos, visoki daiktai tinkami prezentams — gaunami 
pas mus už numažintą kainą. Atvirutės su Lietuviš
kais parašais ir šilkais išsiūtos ir įvairios knygos. Ge
ras pasirinkimas tikrų Columbia Gramafonų, taipgi 
ir tikrų Brunswick mašinų, katros išduoda stebėtinai 
aiškų ir garsų, — tikrai naturališką balsą.

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 tamistai geriausią patar
navimą.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tėmykito mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

gaičių, burdingieriai. Visi val
go gerai... Dar viena “kūmu
te” atsiveda savo burdingierių, 
su raudonu kaklarišiu ir rau
donu viršų knyga rankose. Vi
są laiką tas asmuo nepaleidžia 
knygos ’š rankų, net valgyda-

Lapkričio 21 <1. Brooklyno
augi j a statė čia

operetę mns įr šokdamas skaito!... Ne- 
(ra abejones, kad tuomi nori
ma pašiepti socialistus. Apleis- 

operetę damas sceną tas asmuo per- 
Atsuneįui, kuomet skaito iš knygos neva iš socia- 

nunėtąją |įzino mokslo paimtą vietą, 
vienas ’t- j<lir os jjs nieku bud'u negalįs 

tuomet SUprrts)ti. Štai tie žodžiai: “kuo
pa ro- mę| darbas ir produkcija bus 

silpnumą. vįeno(tai paskirstyti, tuomet 
* kapitalas ir proletariatas...” 
j Čia aktorius nenuba:gęs ap
leidžia sceną. Nėra abejonės, 
kad tos vietos negali suprasti 
netik veikalo gerojus su pub
lika, bet ir pats autorius Šim
kus jos nesuprastų, nes jis su- 
žinia’ iškraipė ir nukapojo sa
kinius. O tas jau yra negirtina 
ir negražu. Dar daugiau kve
pia balaganu. Aš nesu tos nuo
monės, kad socialistų nereikia 
ir negalima pašiepi!. Galima 
pašiepti, bet reikia šiepti jų 
silpnasas puses, o ne savo pa
ties iškraipytas mintis.

štai paskutinė scena. Būrys 
Lietuvos kareivių, apgalėjusių 
lenkus šnekasi tarp savęs, kad 
jiems gelbsti kažkokie nežino
mi, nepažįstami draugai, “vel
niai ar aniolai...” Ir tie nežino
mi draugai tuojau pasirodo. 
Tai būrys amerikoniškų karei
vių su gailestingaja raudonojo 
kryž inis seserim vedami išeivio 
Jono! Begalo šlykštus įspūdis! 
Ypač dabar žinant Amerikos 
atsinešimą linkui Lietuvos. 
Kodel-gi Šimkus vietoje ame- 
rikon’škų kareivių negalėjo iš
prausti į tą vietą būrio lietu
viškų karžygių, kaip “Geleži
nis Vilkas” (operetę, rašant jo 
dar nebuvo. Red.), šauliai ir

scenoje S. Šimkaus
“Išeivis,” Pirm negu kalbėti 
apie perstatymą, reikia kai ką! 
pasakyti apie pačią

pats Šimkus statė 
operetę Ch cagoje, 
porteris buvo parašęs 
“Naujienose” recenziją, 
dydamas operetes : “ 
Bet ant rytojaus Naujienų re-, 
(lakeija davė pastabą, kad ji1 
nesutinkanti su tokiu kritikos 
bodu. Nežinau, gal ir su mano 
nuomone Naujienos nesutiks 
(Nesutinka. Bet tiek to. Red.), 
bet vistiek turiu pasakyti, kad 
S. Šimkus pasiėmė ne savo 
darbą. Jis paėmė uždavinį, ku
rio jis nieku budu 
prideramai apčiuopti 
Nuostabus dalykas! 
te vynam s, Šimkus
begalinis mylėtojas 
liaudės dainų ir muzikos, ne
įstengė įdėti į savo gerojų 
lupas Lietuvos liaudės poezi
jos, nęįstengė parodyti Lietu
vos’ liaudės dainų grožės... Jo 
gerojai begaliu ai šabloniškai 
kartoja “rūtelės, meiles, sode
liai, obuolūliai, vargeliai...” O 
jo muzika veriasi kolose pap
rastose lietuviškose dainose. 
Neskamba nei vienas akordas 
artimesnis prie klesinės muzi-

Buvo ir daugiau pasižymėji
mo vertų aktorių, bet jų su
minėti čia negaliu, nes opere
tės draugija nepadarė progra
mų ir tokiu bildu negalėjau 
sužinoti visų vardus. Linkėti
na operetės draugijai kuoge- 
riausios klotės! —P. K-as.

Šimkus 
patriotas, 
Lietuvos

dija primenanti mums tas be
galo gražias gimtąsias dainas, 
girdėtas kūdikystės dienose. 
Nieko žavėjanČto, nieko suju
dinančio sielą... Yra net pusėti
nai kokčių scenų. Čtai, Ameri
koje pas lietuvišką “kumutę” 
puota, čia randasi išeivis Jo
nas, keletas nusitepusių mer-

vietos lietuvių gyvenimo.
Iš šio kampelio laikraščiuo

se žinių kaipir nematyt. Nors 
keliais žodžiais paminėsiu šį- 
tą iš vietos lietuvių gyvenimo.

Cedar Rapids miestelis nevi
sai mažas. Gyventojų turi 
apie penkiasdešimts tūkstan
čių. Pats miestelis randasi 
ytin gražioje vietoje. Čia gra
žu ypač vasaros metu. Cedar 
lapids yra apie 250 mylių į 

šiaurvakarius nuo Chicagos. 
Miestelis apgyventas bagočiais. 
Yra ir biednuomeuės — nes 
airgi. jos nėra? Pirmą vietą 
užima čekai darbininkai. Jų 
vienų čia puse tiek, kaip kad 
visų kitų tautų darbininkų. 
Yra ir lietuvių — apie ketu- 
riasdešimts šeimynų ir tiekjau

Sunku tikėti tam, bet 
yra tiesa. —Mes parduo
sime tik šią savaitę, vai
kams . ypatingai gero 
darbo mėgstąs kelines, 
kurios yra vertos iki $3.- 
00 tik už 25c. su pirkiniu 
vaikui siuto ar overkoto 
už $12.50 ar augščiau.

3410-12 So. Halsted St.

35 tūkstančiai rekordą įvairiose kalbose
Lietuviški rekordai tinkami dėl švenčių.

Nemunėlis, Pavasaryje. Įdainavo M. Petrauskas.
Mielaširdystė, Vai verčia Laužo.
Lietuva Tėvynė Musų, Tikini Nemunėlis Teka.
Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Eisiu Mamei Pasakysiu. Bernužėli Nesvoliok.

Komiški Rekordai.
Liūdnas Gyvenimas. Otelyje.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Girtuoklio Mėtavonė. Pasakos Stebuklai.
Jonas šmikis. Maušo Kelionė.
Ant Vienos Galvos.
Velnias Ne Boba, 2 dalis.
Medžiotojai 2 dalis.

Giesmės, Dainos.
Giesmė j Panelę Švenčiausią. Avė Marija.
O Kur Buvai Dėduk Mano.
Ant Marii; Krantelio. Saulutė Tekėjo.
Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiutč.
Padainuosiu gražią Dainą. Butėnas.
Trys Berneliai. Vakarinė Daina.
Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėle.

Karalienės Aniuolų Choras.
Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūtą.
Oželis. Mes Padainuosime.
Sukruskime Broliai. Eina Garsas Nuo Rubežiaus.
Kur Bakūžė Samanota. Bradunienė.

šokiai.
Klumpakojis. Koketka.
Dėdukas Polka. Saldžios Lupos, Valcas.
Nemuno Vilnis, Valcas. Sudiev, Mazurka.
Žemaičių Polka. Gudri Mazurka.
Raseinių Polka. Kazokas.
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tol Linksmas.
Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias.
Pilviškių Valcas. Alvito Ežero Bangos.
Krakoviakas.
Padespanas.
Kiekvienas pirkdamas gaus gražų kalendorių 

dykai.

4415 
4474 
2356 
2357 
2392 
3796

4795
4535
4575
4237
2343
1248
4180

1246 
1247 
3191 
3625 
4273 
3190 
3244

2397 
3314 
2359 
2706 
2652 
4536 
4363 
4181 
2002 
3417

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

n u

LUSTIG’S 
DEPT.STORE

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 5Qc pęr 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 So. Halslod SI. Chicago. III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 
i Specialistas

alengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

K. S. SASS
1728 Wcst 18th St

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

Rakandu Išpardavimas už^ Kainos
LIETUVIU
I rUrL/irKH n A I priežasties sumažėjimo darbų yra numažinamos algos, ir kainos ant tavorų krinta žemyn. Rakandai jau yra 

1/luZlOjl lYlclUlUVv I tiek atpigę, jog mes juos parduodame už pusę kainos. Po Naujų Metų žadama vėl truputį pakilti ir greitai nebe- 
atpigs. Todėl kam yra reikalingi rakandai, pirkit dabar, nes kainos niekada taip žemos nebuvo ir žemesnės nebus. 
Musų tautiečiai jau žino, jog pas mus galima gauti visokių namams reikalingų rakandų ir už pigesnę kainą, negu 
kur kitur. Tikimės, jog ir dabar lietuviškoji visuomenė pasinaudos iš šito musų pasiūlymo, ir nesivėluos atsilankyti 

lavimas už pusę kainos trauksis tiktai iki Nau-

Skyriaus Krautuvo 
4201 Archer 

Avenue

Visose vaistinėse 78c.

!M

Turime jų labai didelį pasirinkimą iš aržuolo arba 
juoda, geltona arba mėlyna skūra apmušti tarp ku-

$85.00
Seklyčios setai, 

raudonmedžio su 
nų rasite kainavusius net suvirs $300.00; dabar visus 
parduosime po pusę kainos parduodame nuo

Valgomieji stalai, su G-ais, tikra- 
muštais krėslais, visados ir visur paraduodavo 
$100.00; dabar mes ant šito $30 t
išpardavimo leisime po

Gasinis pečius su reguliatorium, 
tai yra naujausio išradimo patentuo
tas. Vartojant šitą pečių kepsnį ne
reikia keravoti, idant nesudegtų, nes 
reguliatorius duos tiek karščio, kiek 
kepsniai yra reikalinga, kol kepsnis 
iškeps galite ką kitą veikti arba iš
eiti, o parėję rasite kepsnį gatavą— 
nesudegintą. Ateikite pažiūrėti — pa 
žinti — kas pamatys, tam patiks šitas 
stebuklingas pečius.

Turime dar daug žieminių pečių, 
kuriuos su šiuom pasiulymu norim 
iš parduoti ir padaryti vietą vasari- 
niem tavoram, taipgi juos parduo
sime už specialę prekę. Visokio di
dumo nuo $10.00 iki $30.00

Seklysios stalai apvali, kertuoti 
arba pailgi visokio didumo ir iŠ- 
dirbystės, pasirinkimas iš aržuolo, 
raudonmedžio arba riešutinio me
džio. Kaina par- C 1 1% A A 
siduoda nuo N* ■ w«UU

J

Kamodės su 
apvalais ar 
ba kortuo
tais veidro
džiais, neku 
rios kaina-

$100.00, o 
dabar yra 
kitos net už

$30.
Grafofonai vė

liausios išdirbys- 
tės ir su pageri
nimais, aliejuoja- 
mas tiktai vieną 
sykį ant metų; 
motoras gvaran- 
tuotas ant 5-kių 
metų, su šėpukc 
rekordam susidė
ti, numažinom iki

$60.00

fe

^sHJHtdUrroN. ^Acw?a/ws

Krėslai su atlošiama nugara ir pa
kojom, labai parankus poilsiui. Di
delis pasirinkimas ir daili Kalėdinė 
dovana ,tiktai $37 50

Gasinis pečius su baltai enamcliuo- 
tomis durimis, nikelinuose rėmuose, 
visas juodai enameliuotas, nereikia 
šveisti. Galima ant jo virti ir kep
ti. Jų nedaug teturi AA
mo, kol išteksparduosi

Plieninės lovos. Pasirinkimas iš 
šimto visokių spalvų, didumo ir ga 
tunkų pigiausia gali- C1 A A A 
te gauti už M> ■ U.UU
Vatiniai matrasai po $9.00

Springsai gvarantuoti ant 10 metų, 
padaryti iš artavoto plieno ir minkš
ti gulėti, visados kašta- C 7 RA 

vo $12.00; dabar už ■vW

Šitas kukninis pečius pilnai gvaran 
luotas užganėdinti kiekvieną pirkėją; 
turime jų dikčiai daug, ale kadangi 
jų kaina labai numažinta, tai par
duosimo po kiekvieną pečių kiekvienai 
šeimynai po $47.50

BHKKKaiii2S3HBB3B/nc.JBBBXUBBBSgBB!SSSB!S^

Dykai išmok 
inum siųtikas p 
irks New Home 

ma-šiną už

$50.00

Žieminiai pečiai, kurie užlaiko ši
lumą per 24-ias valandas, dailei ni
keliuoti ir gero gatunko. Kadangi 
jų nedaug beturime, tai tiktai teks 
tiems, kas pirmiau atslankys; taip
gi už pesę prekės nuo $50.00



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Subata, Gruodžio 4 d., 1920

Tauta ir Naudingumas
Neivienas iš musų nėra naudingas, — Tautai, nei 
patsai sau nctaupindamas pinigų.

Kad ir daug pelnydamas.
Kuris ir mažai pelnydamas taupina

Daro Naudą Tautai
#ir Pats Sau

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

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO 

22-ros ir Leavitt gatvių 
Kapitalas ir perviršis 

$245,000.00 
Turtas virš 

$1,700,000.00
Banko valandos: Kasdiena nuo 9 v. ryto iki 4 v. po 
pietų. Utarainkais ir Suba tomis iki 8:30 vai. vakare.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michig^n Avenue

Raportas palo dienos, Lapkr. 15, 192d, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

TURTAS
Paskolos ir atrokavi- 

mai. .......................$1,740,864.96
I'erdčtis ................. ......... 325.90

V. S. Bonai ir certifi- 
Vatai...............8167 617.87

Municipol ir kovp. tonai $813,283.03
Ka^*» t»H’»-’u» »s N82.DO

Rakandai ir įtaisus $152 8'9 33
Eęvenue įtemps ........... $93,25

Cash >r kitų bankų <ko- 
los.................... $575,535.3 T

SKOLOS
Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis............................$40,600.00
Neišmokėtas uždarbis.... $37,631.38
Neišmokėti dividendai ....... $50.50\
Palikta taksams ir procen

tams ........................... $24,943.05
Depositų ................... $3,053,302.55
Kilos išmokėjimui ....... $95,000.00

Viso turto .... $3.460 927 43
Sausio 2, 1913 depozitai............

Lapkr. 15, lt 29 — depozitui

Viso atsakomybės $3,450,927.48

............................  $1,112,666.48

............................  $3,053,302.55
Užaugo depozitai..................  $1,940,636.07

i i X i .N K Al 
iSA \VHHMMt i it-Midrnlas MCHOLAS VV. \VIERSEMA, Kas.

DBG. Vic-prrz } JlF.DEBICK J. VVTERSEMA, p.-k.
Mirektoriy ir l'aiavėjų Komitetas 

ir Brandi _ _ Asą VViersęmą ,
Hrima.i I Bu nes Catrines DeHaan
Iheophll** S.-hund Nicholas W. Wiersema
George hal- hIh'i-j E. Vendini? Fredcrick JAViersema

VA1.ST1.IIMS TAUPYMO BANKAS

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

pinigu siuntimas — apsaugos spintos 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

'Jaukas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Sunkinės \alnnd«» kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piot, išskiriant, Suba- 
tonus nuo S ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

~Tr'iiz- u1 ■iiitfr."lii«'iig~7ngg-tam.'.as». irnaagrg. —

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
lKKB3aBaR«saB OF CHICAGO ■■MMBaMMHi

Miiwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara psnedcliaifi ir subatomis iki 8 vai. vak.
J. l.f m JU \ ‘-J— ------- !— J " l,l'SSgS?3

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
11 Lt h Piace ir Michigan Avė.

• VIRŠININKAI t
WAITER E. SCHMIDT, President 

□AVI D J. HA KRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASMAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gatei y
Fred Farr
Joseph T. Spihor

\tidara Seredos Vakarais

M a re u s A. Aurelius

Waher E. Srhmidt
Herman Teninga 
Domėn ico Rauso 
William (1. Wel»or

NA4MIK.MH ATLIEKA VISOK1US SPAUDOS 
liARHI'.- GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

f KORESPONDENCIJOS
LaTKSV.rsn.-a:- ~r' .■..•g-r—=aa

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

pavienių. Pašalpos draugijų 
tur ine: Sūnų ir Dukterų Drau. 
gystę, S LA. 17Q kuopą ir ko
munistų kuopą. Beto, pažan-, 
gieji musų draugai kaip kada 
surengia prakalbas.

Lapkričio 19 d. čia taipjau 
buvo surengta prakalbos. Jose į 
dalyvavo visi pažangieji šios 
kolonijos l'etuviai. Kalbėtojo, 
pavardės nenugirdau. Jisai 
kalbėjo net trim atvejais. Pir
mu atveju kalbėjo apie pašal
pos draugiją — 
terų. Išparodė 
jų reikalingumą 
te organizuotis, 
ju kalbėjo apie
bininkų Literatūros Draugiją. 
Pagalios — apie Lietuvos pra-

ir visus kvie-
Antru atve-

Po prakulbų susirinkusieji 
sudėjo penkioliką dolerių — 
rengimo lėšoms padengti. Bo
to, tapo sukurta Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos kuopa
— iš vienuolikos narių.

Boto, tenka pažymėti, kad 
kalbėtojas savo prakalboj pil
nai išlaikė takto: nė kartą ji
sai nekliudo tu žmonių, kurie 
turi kitokius tuo ar kitu klau
simų įsitikinimus. Prakalbos 
pasiklausytų susirinko apie 
trysdešimts žmonių. Ir lai ne
veizint to, kad nebuvo spaus
dinta nė vieno plckato. Apie 
rengiamąsias prakalbas patys 
draugai pranešu ką susieidami
— asmeniškai.

Tiesa, turime ir tokių tam- 
s'h žmonių, kurie pastoja 
mums kelią. Jie, kad suma
nytų, visa ką padarytų — by 
tik neleidus laisvai protauti, i 
Buvo ir tokių atsitikimų, kad 
tie tamsos apaštalai bego į po
licijų ir skundė, kad “raudo
nieji rengia prakalbas... Be ko 
daugiau iš jų laukti? Laik
raščių ir knygų jie neskaito. 
Visa, ko pas tolaus žmones ra
si, tai “munša'no”. šito svai
galo jie turi įvales — nors ir' 
galvą mazgok!

Cedar Rapidso su darbais' 
tas pats, kaipir visur: bedarai 
bių armija didėja. Samdyto
jai vis dažniau savo alginius 
vargus meta gatvėn. Girdi gra? 
žinsime jus kai geresni laikai i 
ateis... Lietuviams todėl nei' 
patariu važiuot: į Cedar Ka- 
pids darbo jieškoti.

— Antano Masio pusbrolis.

SO. OMAHA, NEBR.

Pramogos.

Lapkričio 25 d. gledorių 
kliubas Birute surengė pramo
gų vakarą. Kliubo nariai-my- 
lėtojai vaidino veikalėlį “Ker
štinga meilė”. Vaidintojai sa
vo užduotį atliko ytin gerai. 
Ypač šauniai vaidino Biliūnie
ne — Mildos rolėj — ir p-lė 
Maslauskaitė — Onytės. Visi 
kiti taipjau buvo geri. Beje, 
perdaug iš jų reikalauti nė ne
galima, nes jie pirmą kartą 
pasirodė ant pagrindų.

Beje, butų buvę gera, kad 
kliubas butų davęs ir daine
lių. Na, gal tatai kliubiečia’ 
padarys sekamą kartą.

' — žolelė.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoaa

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet

pranešimas”
Praneši! visiems savo draugams 
lietuviams, katrie gyvena apy
gardoj 47 ir Halsted St.

Atidariau lietuvišką barbemę. 
Draugai lietuviai, kam eiti pas 
svetimą — geriaus pas savo 
tautietį. Darbą atlieku pirmos 
klesos.

WILLIAM STUKUS’, 
4723 So. Halsted St., Chicago.

=======================----------------------------------------

numuštomis Kainomis Išpardavimas
MES PIRKOME 5,000 PORŲ ČEVERYKŲ, VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS 

IŠ DIRBTUVĖS, KURIAI REIKĖJO PINIGŲ.
Mes užmokėjome grynais pinigais, todėl gavome pirkti už musų paduotų kainų.
Visi šie čeverykai bus išstatyti į langų su numažinta kaina nuo 25% iki 75% kainomis. 

Mes parodysime ant kainų pažymėjimo ženklelių, kokia kaina pirmiau parsidavinėjo ir kokia 
dabar šiame išpardavime.

KELI MUSU YPATINGUMAI-------
Mažesniems ir didesniems 

vaikams veršio odos čevery
kai vieno šmoto odos, anglis 
kos arba buldogo mados. Gu 
zikais ar šniūrais užsega
mi. Kiekvieną porą gvaran- 
tuojame.

Mieros nuo 9 iki 13i/2
Pirmesnė kaina $3.9.5
DABAR $2.35

Mieros nuo 1 iki 5% 
Pirmesnė kaina $4.85
DABAR $2.85
ir mergaitėms 
odos čeverykai,

augšto išdirbimo — vieno 
šmoto odos; kiekvieną porą 
gvarantuojame.

Mieros 8^2 iki 11. 
Pirmesnės kainos $3.95 
DABAR $2.65

Mieros 1P/2 iki 2. 
Pirmesnės kainos $4.85 
DABAR $2.95

Mes turime šimtus numerių savo krautuvėje, bet neturime vietos, kad viską suminėjus 
šiame pagarsinime, bet mes užtikriname, kad ant visko yra kainos numažintos; toje pat vie
toje, aiškiais numeriais pažymėta musų lange, nurodo kiek galėsi sutapint ant kiekvienos če- 
verykų poros.

Užlaikome ir parduodame čeverykus net po $20.00 už porą, bet jie geresni pagal savo 
kainą.

Užlaikome ypatingo dydžio čeveryky diktoms moterims visokiose spalvose; mieros nuo 
4 iki 11. ’

Ateikite anksti, kad galėtumėt geriausius pasirinkti.

Vyriški rudi arba juodi, 
veršio odos, angliškos arba 
buldogo išžiuros; kiekviena 
pora gvarantuojama.
Pirmiau kainos $6.85 ir $5.85
DABAR $4J5 ir $3J5

Moterims, rudi arba juodi 
ožiukų odos; 9 colių augšti, 
vėliausios mados, augštais ir 
žemais užkulniais; kiekvie
na pora gvarantuota.
Pirmiau kainos $7.85, ir 6.85
DABAR $4,35 ir $3.95

Vaikams 
rudi veršio

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St.

Atdara: Utarninkų, Seredų, Ketvergų ir Subatų vakarais.
.........................................- .. ■ ■ •................................................................. ................................................... .....

AUTOMOBILIAI
LIETUVOS GYNIMAS

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

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležini Vilką’’, 
pirkdami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkū
no artilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietu
vos gynėjams automobiliu

Lietuvoje gerus 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 BENDROVE) 

414 W. Broadway, So. Boston, Mass

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

BnsISkos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL, >■': < G :»A'r t

Fa 7.^1*« K

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 

keliauti per Liepojų

I LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius de
ki trečios klasos keleivių su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 

Hiuo jos agentu ant Skandinavijos Linijos 
ar kreipkitės prie jos Centraliniy Ofisų

SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE
148 Washington St., Boston
117 N. Dearborn St., Chicago. III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

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

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurio 
buvo nebetekę vilties pasveikti į> Z|h

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie T , v 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai \ ' JH 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi- \ 
gydo. ' J

Dvasia

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti tuja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS j

DR. B. M. ROSS I
Physicain & Surgeon

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

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

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

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

■KMMMMi



JUBILEJINIS ŠERNO 
BANKETAS.

Rašytojui Juozui Adomai- 
čiuiršernui pagerbti jo 25-mc- 
tinės litaratinio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse. Šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietą, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrison Hotolyj, 
Clark ir Madison gv.

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

Ę PRANEŠIMAS:
Siunčiame pinigus Lie- ■

■ tuvon, prisiuntimas užtik- J 
JJ rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, J jj namus, rakandus ir auto- ■
■ mobilius. A • ?

Parduodame namus, sko- ■
■ liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, ■ 
810 W. 33rd St.,

i Yards 2790 ■

BRIDGEPORT
Neužbaigtos prakalbos.

Praeitų utarninką Mildos 
svetainėj buvo lietuvių laisva
manių prakalbos. Kalbėjo M. 
X. Mockus.

Žmonių prisirinko nepapra
stai daug. Apie šimtas ar 
daugiau turėjo grįžti nuo sve
tainės durų. Svetainėj gi bu
vę apie penki šimtai žmonių. 
Visi kampeliai buvo užimti.

Bet truputį po devintos va
landos vak. prakalbos užsibai
gė... Arčiau prie durų stovė- 
jusiej: žmonės prakalbų bai
gimo priežastį žino, bet dau
gelis ir dabar nežino kame čia 
dalykas.

Buvo taip. “Kam nors” 
turbūt* labai nepatiko, kad 
laisvamaniai turi tokį pasise
kimų. Ta:gi tas ar tie “kas 
nors” pasidarbavo. Trumpai 
sakant, padarė donosą — ir 
ant rengėjų ir paties savinin
ko. Iš atatinkamųjų įstaigų 
atvyko visas būrys valdininkų 
ir jų paliepimu prakalbas rei
kėjo ba’gti.

Dalykas yra toks. Miestas 
turi tam tikrų įstatymų, ku
rie draudžia leisti daugiau 
žnięnių į svetainę nei kad vi
dutiniškai joj gali tilpti. Rei
škia, jeigu svetainė statyta dėl 
dviejų - trijų šimtų žmonių, 
tai, vidutiniškai 'maut, joje

ir tegalima leisti lik du — tris 
šimtus. Mildos svetainė kaip 
lik tokio dydžio. O čia joj 
butą net penki šimtai. “Kas 
nors” todėl turėjo progos pa- 
laryti donosų: pranešti “kilr 
"eikia”.

Sakoma, jeigu prakalbos ne
imtų užbaigtos, tai svetaines 
.aviniukui dėlto butų tekę nu
kentėti.

Kas tie 
ku įspėti: 
štas “kur 
cagos

donosčikai? Nesun- 
jie turi susisukę gu- 
nors

lietuvių klebonijas
■- apie Chi-

ir

— Bu-Ba.

Kapitalas ir 
surplus 

$ 225,000.00

Didelis Masinis 
susirinkimas.

Kalbės socialistų kongresmanns 
Mever London ir New York 
CalI redaktorius Oneal — visi 

atsilankykite!
Ryto, gruodžio 5, erdvame 

Ashland Auditorių me rengia
ma didelis masinis susirinki
mas — prakalbos. Visi tie, kur 
supranta anglų kalbą, būtinai 
nueik te. Čia kalbės du drau
gai ne\vyorkiečiai ir vienas 
bostonietis. Būtent: socialistas 
kongresmanns Meyer London 
ir New Yorko socialistų dien
raščio C a l 1 redaktorius Ja
mes Oneal. Treč'asai — Amal- 
gamated unijos advokatas 
George Boevver, iš Bostono.

Prakalbos prasidės J 
kaip 2:30 vai. po pietų... 
pamirškite!

Ne-

Salutaro Biter j 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?

Tik nueik ir parnešk arba, 
tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SALUTARAS ?rhueg m
1707 S. Haisted St. Phone Canal 6417 Chicago, 111.

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY board direktorių 
susirinkime, laikytame lapkr. 
24 d., tapo išrinkti direkto
riais ir vice-prczidentais, pp. 
Edgar Sėklom Bloom ir Wil- 
l’am Butus Abbott. P-s Bloom 
paskirtas taipgi į Išpildomąjį 
Komitetą. P-s Abbott, kuris 
buvo per keletą metų šios kom 
ponijos geni raliu manageriu— 
pas laiko titulą ir ant toliau.

Or. A. 8. Blumenlhal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard G437

'~DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vnikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Jn’uo 40 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Ne<lėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Tclcienas Drexel 2880

Lietuviai Amerikiečiai
Jei norite rasti saugumą sunkiai uždirb

tiems doleriams.
Jei norite siŲsti pinigus į Lietuvą
Jei norite investinti pinigus, kad jie už

dirbtu didesnį nuošimtį -r-. r-

— ATEIKITE VISI ČIA— 
Saugumą ir Užtikrinimą rasite šiame Banke 

UNIVERSAL STATE BANK’O 
Turtas virš $2,725,000.00

DABAR YRA LAIKAS NESUGADINUS NUOŠIMČIO PERKEL
TI SAVO PINIGUS Į ŠIĄ DIDŽIAUSIA- IR TVIRČIAUSIA LIETU
VIŲ VALSTUINĘ BANKĄ.

Priduokite savo Bankine knygutę bile kurios CHICAGOS arba 
kito miesto BANKOS, KURI JUS NEUŽGANĖDINA ARBA NĖRA 
PARANKI — Mes sukolektuosiine ir perkelsimo‘VISUS PINIGUS SU 
NUOŠIMČIU I ŠIĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Čia Jūsų pinigai bus saugioje vietoje, nes tą saugumą užtikri

na Suv. Vai. Valdžia, kuri irgi dalį savo pinigų laiko šiame Banke 
su tūkstančiais Chicagos ir kitų miestų lietuviais.

“VISI LIETUVIAI J LIETUVIŲ VALSTIJINI BANKĄ” — lai 
būna musų obalsiu.

Remkite patys save, o ne svetimtaučius.
čia padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

su 3-čiu nuošimčiu.
Musų Bankas yra atdaras VISĄ DIENĄ UTARNINKAIS IR 

SUBATOMIS IKI 8:30 vai. VAKARE, o kitomis dienomis iki 5 vai. 
PO

Alėjoje rado kūdikį.
Vakar naktį prie 1444 Mil- 

waukoe avė., alėjoje, rado po
ros valandų senumo kūdikį, 
kuris buvo gružai suvyniotas 
palose ir paguldytas patvoryj. 
Kūdikis gyvas.

Apiplėšė saliuną.
Lu-

bosovvskio gailime, 3856 S. 
Ashland avė., paprašė alaus; 
kada saliunininkas padavė 
jiems ko reikalauta, jie suri
ko: “atidaryk registrą!” Saliu- 
niniiikas mekų..nesakęs jų rei
kalavimą išpildė. “Tik trįs do
leriai,” išsiėmęs pinigus plėši
kas sumurmėjo. “Ar tai visa, 
ką tu turi?” “Tai visa, — la
bai gloga diena buvo šiandie,” 
teisinosi saliunininkas. “Et, 
bloga diena. Tai gera diena! 
Tu turėtum džiaugtis, kad ga
li įturgavoti tris kvoterius į 
dieną, pardavinėdamas ' tokį 
Kiaurų alų! Good n’ght!”

Atėmė 1,900 dolerių.
National Milk kompanijos 

sekretorius-ižd'ininkas EdNvard

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
}>asirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau- 
os ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 

pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
ttugštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

". Nedėldieniais nuo 
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL 8TORAGE CO, 

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

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntini* Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nio
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

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

2 vyrų pati į vienų dieną.
Poni Maude Wickliam iš 

Crown Point, Ind., vakar bu
vo legališka pati dviejų vyrų. 
Rytmetyj ji teisėjo Norton teis
me persiskyrė - su pirmojo vy
ru, o jau vakare gavo leidimų 
apsivesti su p. Trauk Gibbs.

pietų.

Da*bar siunčiami pinigai 
Per mūšy Banką 
pristatomi Lietuvon

Į 25 Dienas — pristatimą gvarantuojame
PARDUODAME LAIVAKORTES, DRAFTUS, ir “CASH” MAR

KES, pagal DIENOS KURSĄ
Iš kitų miestų prisiųstus dolerius pasiunČiame Lietuvon auksinais.

. ... ----- :■ Bankus Valdyba: t.-------------.- — ■ r-ra
Joseph J. Elias, Pres., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass’t.

& Cashier, Cashier. .

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Haisted Street, Chicago, Illinois.

avė., vakar po pietų nešė į Ful- 
lerlon-Southport State Savings 
banką $1,900. Nuėjus tik apie 
du šimtu žingsnių nuo savo 
ofiso durų, prilėkė prie jo au
tomobilius, iš kurio išsuko du 
vyrai ir surėmę šonuose revol
verių vamzdžius liepė sesti au- 
tomobiliun.
jie nusivežę Vau llorn’ą 
kampo
avenue. Tik jį išmetė, o su jo 
pinigais nuvažiavo sau.

Nevalia nešiotis revolverį.
Gus Mesilino, 700 Taylor st., 

vakar nutvertas gatvėj besi ne
šiojant kišeniuje revolverį. 
Teisine jis buvo paklaustas, 
kam nešiojasi revolverį? Mesi
lino atsakė, kad tai dėlei sau
gumo. “O ar tu .nežinai, kad 
paprastiems žmonėms yra už
drausta revolverį nešioti; ne-, 
turint iš valdžios leidimo ” — 
paklausė teisėjas. “Ne,” atsa-' 
kė Mesilino. “Well,” sako tei
sėjas, “jeigu to dar nežinai, 
tai kada užsimokėsi šimtą do
lerių ir atsėdėsi keturis mene-.' 
sius kalėjime — sužinosi!”

PARUKOS
PLAUKAI

ARTISTAMS

Už kelių minutų 
ant 

15-th street ir Turner

Policistas pašovė banditą.
Du banditai bandė įsiveržti 

C. U. Sisson aptickon, 5034 
Cottage G rovė avė. Juos betgi 
pamatė netoli stovintis policis
tas ir pradėjo šaudyti. Vienas 
banditų liko pašautas. Vis 
to, ir jis pabėgp.

dcl-
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JUSU 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.

i ..... .. ..... . -

Pavogė moterį.-
Prao’tą seredą pas d/rų Stc- 

phen M. Cox, 2914 Jackson 
Boulevard, atsilankė tūla jo 
giminaitė iš Bloomington, 111. 
Truputį pasisvečiavus ji išėjo 
į miestų, pirkimo reikalais, 'ir 

kasdingo... Manoma, kad jų 
nors pavogė.

Valgyklos mokyklose.
Septy niosdeši m ts penkiosę 

mokyklose jau yra įtaisyta val
gyklos, kur kūdikiai gali pirk
ti maisto 10% piginus, negu 
krautuvėse. Maisto kainos vra 
nuo 1 cento iki 5. Sako, kad 
į dieną yra parduodama nuo 
$ 1,000 iki $5,000 vertės mais
to. .

LIETUVA ŠAUKIASI PRIE 
AMERIKIEČIŲ.

Kad arčiaus susipažinus su 
dabartiniu Lietuvos padėjimu, lį 
mes visi privalome susirinkti " 
krūvon Utarnirfko vakare, Gruo- I 
džio 7 d., 7 vai. vakare į Šv. Jur- H 
gio Parapijos svetainę, 32 pi. ir j j 
Auburn Avė. Ir išgirsti prane- H 
Šimus ką tik sugrįžusio iš Lie
tuvos advokato P. Brachulio, I 
kuris dalyvavo Steigiamajam I 
Seime, dirbo prie Lietuvos Vai- H 
džios, yra gerai susipažinęs su 
Lietuvos narsiąją armija statan- H 
čią savo jaunas spėkas prieš I 
daug galingesnius priešus.. Yra I 
išvažinėjęs po visą Lietuvą ir I 
susipažinęs su dabartiniu Lietu
vos padėjimu. Todėl jisai turi) 
parvežęs daug-naudingų žinių iš 
musų Brangios Tėvynės.

Bus ir daugiaus gerų kalbėto- I 
jų, kurie nurodys Lietuvos pad&- S 
j imą dabartinio j valandoj.

Todėl meldžiame visus be 
skirtumo pažiūrų, kas tik jau- | 
Čiatės lietuviu ateikit pasiklausyt J 
ir pagelbėti savo numylėtą Tč- a 
vynę Lietuvą. Pelnas ir aukos m 
bus pasiųstos Lietuvos Gynimo'“ 
Reikalams į Lietuvą į 24 valau- ■ 
das. 12
Bendras Bridgeporto Komitetas, j į

Musų teatrų lošėjai dažnai ne>- 
gali susirasti tinkamij 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

3129 So. Haisted St. Chicago, III.

ELZBIETA VALATIENĖ
Mirė seredoj, 1 d. gruodžio, 

19^0, 4:08 po pietų, 35 m. am
žiaus, liuterontj tikėjimo, buvo 
vedusi, paliko vyrą ir seserį. Pa
ėjo Kauno red., Batukui parap., 
Santakų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 8 metus. Lietuvoj pa
liko seserį.

Laidotuvės bus subatoj, 4 d. 
gruodžio, iš namų, 4241 So. 
Campbell Avė., 9:30 vai. ryto, į 
Ziono lietuvių bažnyčią, 3536 S. 
Emerald Avė., o iš ten į Con- 
cordian kapines.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi malonėkit dalyvauti laidotu
vėse.

Lieka nubudęs,
MARTIN VALAITIS, vyras ir 
ONA LENKAITIENfi, sesuo.

Laidotuvėmis užsiima grabo- 
rius S. M. Skudas, 1911 Canal- 
port A v. Phone Roosevelt 7532 i

Tol. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS 

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

CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 

išskiriant nedalias ir seredas.

■R

E. S. Bloom
P-s Bloom yra veteranu Bell 

Tolcphono organizacijoj. Pra
dėjo diri)ti prie telephono New 
Yorke Telephone (kompanijoj 
1897 m., kaipo statymo inži
nierius Ne\v Yorko mieste. Jis 
palaikė svarbias išpildomas vie 
tas pro American Telephone 
and* Telegraph Company ir 
Southvvestern Telephone and 
Telegraph Company. Sausio 31 
d. 1914 m. P-s Bloom tapo pa
skirtas kaipo virnfiš iš pnihie- 
jų Central Union Telephone 
Company Chicagoj. Pasekmės 
tos priėmystės, 191!) m. tapo 
išrinktu tos kompanijos prezi
dentu. Bėgyj pastarojo meto, 
taipgi tapo išrinktu preziden
tu Indiana Telephone Compa- 
ny ir Ohio Bell Telephone 
Company.

W. R. Abbot
P-s Abbot pradėjo prie tc- 

lephono 1889 m., kuomet tapo 
kasicrimn Westchester Ncw 
York Telephone Company. Jis 
tarnavo šiai kompanijai ir New 
York Telephone Company iki 
1893, kuomet persikėlė Ch ca- 
gon ir įėjo Chicago Telephone 
organizacijon kaipo generalio 
.superinledento klerkas. Nuo to 
laiko ėjo pasekmingai parei
gas ge neralio ^superintendento 
virš’aurio klerko, specialiu 
agentu prižiūrėjime tiesų ir 
skundų, superintendento apic- 
linkės skyrių; generaliu pra
monės superintendentu ir ge
neraliu manageriu.

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

Phone: Boulevard 4121.
. .........-..... ....... -J

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

ir augšČiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 i» 
augšČiau

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

< S. GORDON,
1415 S. Haisted St

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3112 S'. Haisted St. 
V AL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.I

Telephonai:

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

8149 S. Morgan St., kertė 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Te’ephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

; DR. YUšKA
: 1900 S. Haisted St.

Tol. Canal 2118I
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

_ . ■ - . .11 "III" -*•

Jį Tel. Boulevard 2160
• Dr.A.J.KARALIUS g
■ Gydytojas ir ChirurgasJ VALANDOS: 9—12 ryto 5 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, 111.

■........................................................................ ...................................

Tel. Pullman 342
DR. L E. MAKARAS

Liet avys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

........ .............................. * ■■ ■!■■   ........................................1 ‘“S

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas

1687 W. 51 st. kamp. Marshfield ar.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

____________________________________________________
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PRANEŠIMAI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-žEMe

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
410 W. 61 St.

Joseph Triner
NAMAI-žEMe

PARSIDUODA lietuvis

STOCK’AI—šEROS

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

prie abelno kostumeriško darbo.
Pastovi vieta.

ALEKNA

Phone Boulevard 6836

RAKANDAI

Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

AUTOMOBILIAI

Parsiduoda pigiai
2 antrų rankų 1 tono Nash tro

arti Archer Avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Ant išmokesčio, jei norima

lailia-

REIKIA tuojau 20 patyrusių 
moter ųprie skirstymo skudu-

PARSIDUODA rakandai; žieminis 
pečius ir kukninis, atdaroma lončkė, 
taipgi stalai ir krėslai. Sykiu ir fla- 
tas išsirandavoja. Kreipkitės bile laiku 
3131 So. Emerald Avė., ant 3-ių lubų.

PARSIDUODA ealiunas 
bai geroj vietoj.

Atsišaukite
5158 Wentworth Avė.

trų rankų lengvas Fordo išve 
žiojimui trokas.

4 valandai po 
iki 10 valandi 
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

ris pigiai; labai 
Matyti galima 
Halsted St. ant 
Michniewicz.

REIK ALINGAS SIUVĖJAS

L. L. Fed. 1-mos kuopos ekstra su
sirinkimas bus nedėlioj, gruodžio 5, 
kaip 10 vai. ryto Mildažio svet. 2244 
W. 23 PI. Visi nariai prašomi atvykti, 
nes turim daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

kas saliunas po num.
5301 S. Halsted St.

T. AMBROSE 
J. Bf H. 

Ewen, Mich.
S. L. A. 226 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 5 gruodžio, 1:30 vai. po piet, 
1822 Wabansia Avė., Liuosybės svet. 
Nariai malonėkit, atsilankyt visi, nes 
bus viršininkų rinkimai sekantiems 
metams. — Sekr. A. Martišius.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės, kad butų be vaikų 
ne senesnės kaip 20 m. iki 35 m 
Aš esu 35 metų, Kauno rėdybos, Kė
dainių apskr., Krakių valsČ., Pakra- 
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti laiš
ku. Atsakymą duosiu kiekvienai. Ant
rašas :

5 kambarių 
netoli karų, 
Visi ĮLx*.isy- 
Parsiduoda

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
ardavėjų į Insurance biznį. Alga ir 
omišinas.
Atsišaukite:
CHICAGO MUTUAL CASUALTY 

COMPANY
431 So. Dearbom St. 

Room 911-912.

PAJIEŠKAU Antano šopago, pir
miau gyveno Boston, Mass., o dabar 
Chicago. Malonės pats atsišaukti ar 
žinanti pranešti.

ANTHONY CESNOS, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

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

3400 So. Union Avė.

PARSIDUODA
Dešimts šėrų Co-operative So 

ciety of America už $350 ir lt 
Šerų Elgin Motor už $80.00 
Kreipkitės tuo jaus:

L. J. Mather, 
6807 Union Avė.

Telefonas Engehvogd 187

664-666 Austin Avė.
Arti Milwaukee ir Halsted St

L. S. S. 81 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 4 d. (Subatoj),. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia 7:30 v. v. Draugės ir drau
gai visi atvykite, nes turime daug 
organizacijos reikalų; taipgi bus rin
kimas kuopos valdybos ateinantiems 
metams. — Komitetas.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Bend
rovės visų šėrininkų priešmetinis susi-

kai, musų perdirbti ir gvaran 
tuojami. 1 antrų rankų auto 
mobilius su body ir cab. 1 an.

REIKIA gero barbeno ant vi
sados. Unios mokestis, nuolat 
darbas.

4047 S. Kedzie Avė.

Atsišaukite:
3044 S. Union Avė. 
1-ų lubų iš priekio

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 m. amžiaus, be skirtu
mo tikėjimo. Kuri interesuotųsi ap- 
eivedimu, malonėkit prisiųsti savo fo
tografiją, kurią aš ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu.

PETER PAULAITIS, 
4505 S. Hermitage Avė., Chicago, III. 

2-nd floor rear.

kaip 7:30 v. v. J. Stančiko svetainėj 
Visi prašomi susirinkt, nes bus ren 
karna nauja valdyba. — Valdyba.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
laibai geroj vietoj visokių tautų ap
gyventoj. Ant kampo 

2500 W. 89 St.

Matyk

MR. RADELL, 
CHICAGO NASH CO. 
2431 S. Michigan Avė

PARDUODAM, sustatom ii’ sude
dam saliuno fikčierius (fixtures). Ga
li atsišaukti nuo 8 ryto iki 5 vakaro, 
paprastom dienom.

J. ANDRUS,
613 W. 14th PI.

PI ATF^KTTT #thIITT sių’ SuvlenytU Valstijų istorijos, rLAlEbNIŲ ŽINIŲ . abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinis ekonon ** 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
> pietų. Vakarais nuo 6

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 4, Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų. Nariai malonėkit bū
tinai atsilankyti, nes bus kuopos val
dybos rinkimai 1921 metams. Taip
gi ir nauji nariai norintieji prigulėt 
prašomi atvvkti,.

— S. L. A. 36 kp. Valdyba.

S. L. A 1294a kuopa laikys savo 
priešmetinį susirinkimą 5 d. gruod., 2 
vai. po pietų. Kviečiami visi nariai 
atvykti, nes bus rinkimai kuopos vai 
dybos 1921 metams ir užsimokėsite 
užvilktas mokestis.

— P. Akstinas, Fin. rašt.

PARSIDUODA stuba su 2 pagyve- 
nimais5—6 kambarių, puikus skiepas 
—8 pėdų , didelė barno dėl 2 automo
bilių. Kas norite proga pasinaudot, 
galite pasiskubyt, nes noriu į trumpą 
laiką parduoti už prieinamą kainą.

WM. A. OBECUNAS
1331 So. 49th Avė. Cicero, III.

PAJIEŠKAU draugo Juozo Gendyi- 
lo, Kauno rėd., Panemunėlės valsč., 
Vilių kaimo. Pirmiau gyveno Chica- 
goj. Meldžiu jo paties atsišaukti, ar 
jį žinanti pranešti.

KAZ. JUCEVIČE,
833 W. 33rd PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Onos Valiukaitės, pir 
miau gyveno Chica^oj, o dabar neži 
nau kur. Kauno rėd., Kretingos ap 
skričio, Milžinių dvaro. Meldžiu atsi 
šaukti arha kas žinot pranešti, nes tu 
riu svarbų reikalą iš I i^tuvos.

ONA VASILAITĖ MIKAITIENE, 
4601 So. Paulina St., Chicago, III.

ALEK. GUDAS,
16 E. 113 PI., Chicago, III

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

Atsišaukite:
2188 S. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticija “Darbininko likimas” įvyks 
panedėlyj gruod. 6, 7:30 vai. vak. C 
S. P. S. svetainėj, 1126 ant 18 St. Lo
šėjai susirinkit paskirtu laiku.

— Komitetas.

Chicagos Draugijų Sąjungos susi
rinkimas įvyks panedėly, gruodžio 6 d., 

vakare, M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI.

Visi buvusieji draugijų delegatai ma 
lonėkit atsilankyti būtinai, nes turim 
likusius pinigus kam nors paskirti, 
kad tuo budu likvidavus virš minėtą 
Sąjungą. — A. Ambrozevičius.

Liet. Moterų Draugija Apšvieta ne
dėlioj, gruodžio 5, rengia pramogų 
vakarą West Side Auditoriume (prie 
Tylor ir Racine gatvių). Vaidins vei
kalą “Gims Tautos Genijus”. Visas 
vakaro pelnas skiriamas Lietuvos gy
nimo reikalams. Todėl kiekvienas, 
kuris nori, kad mus gimtasai kraš
tas butų atliuosuotas nuo pasvaigusių 
lenkiškų grobuonių, tegul atsilanko. 
Tikietų galima nusipirkti (iš kalno) 
sekamose 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. Kalstei1 
gvė), UniversaF* State banke (3252 
S. Halsted gvė) ir Aušros knygyne 
(prie 30 ir Halsted gvių pas V. Mišei-

Weat Pullman. — W. P. L. P. Kliu- 
bas laikys s^vo priešmetinį susirinki
mą subatoj, gruodžio 4 d. Visi nariai 
būtinai susirinkite laiku, nes bus ren
kama valdyba ateinantiems metams. 
Persikėlusieji kiton vieton malonėkit 
priduot savo naujį adresa.

— F. Barei ši s.

TRINERIO SIENINIS KALEN 
DOKIUS 1921 M. AUGSTO ORI 
GINALIŠKUMO IR INTERE

SINGAS.

Town of Lake. L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioję 
Gruodžio 5 dieną, 10:00 vai. ryto, 
University Settlement Club rūme, 
4630 Gross Avo. Draugai ir draugės, 
malonėkite laiku pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— D. Motus, Sekr.

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.

PARŠIDUODA labai pigiai du 
naujos mados gerame stovyje, kaip 
nauji pečiai: kukninis ir šildomas. 
Pardavimo prięžastį patirsite ant vie-

REIKIA moters abelnam namų 
darbui. 3 žmonės šeimynoje.

Atsišaukite ųedelioje.
GOLDBERG,

1414 Independence Blvd.,

BARGENAS*.
Savininkas parduoda namą ant še

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

Tel.: Boulevard 5049.

Town of take. — Draugystė Pažin
tis Lietuvių Amerikoj laikys savo prie" 
metinį susirinkimą subatoj, gruodžio 
4 d., kitoj salėj, būtent po No. 4625 
So. Paulina St. Visi nariui būtinai 
susirinkite, — Valdyba.

PARSIDUODA Pirseroa lamazinas 
G cilinderiais, 7 pasažierių, 1911 m. 
Parsiduoda labai pigiai. Atsišaukite 
neankščiau kaip ant 4 vai. po pietų. 

642 W. 18-th St.

PAJIEŠKAU MaČislovo Trilupaičio 
šilnikių kaimo. Girkalnio valsčš Ra
seinių aps.; apie 18 metų kaip Ameri
koje. Jo sesuo Lietuvoj gyvenanti 
nori apie jį dasižinoti, ar gyvas ar 
miręs. Meldžiu jo paties arba kas 
apie jį žinote, malonėsite pranešti ant 
paduoto antrašo.

JOHN PETRAUSKAS, 
2344 W. 22nd PI., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO puikus saliunas 
goroj vietoj, lietuvių apgyventoj, ant 
bizniąvoB gatvės, ant Ashland Avė., 
kur žmonių pereina tūkstančiais. Pui
ki svetainė vestuvėms ir susirinki
mams. Taipgi 5 tonų trokas ir 5 pa- 
sažierių Fordas. Viskas parsiduoda pi 
giai. Savininkas išvažiuoja j Cali- 
forniją. Turi išparduoti greitai.

4547 So. Ashland Avo., 
Chicago, III.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
labai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventoj. Priežastis pardavimo— sa
vininkas apleidžia miestą. ,

Atsišaukite į “Naujienų” ofisą, pa
žymėdami No. 179.

PARSIDUODA rakandai: lova, sta
las, didelis karpetas, aisbaksis, didelis 
veidrodis, lončkė, verdamas anglinis 
pečius, 5 krėslai, ir daug smulkių daik 
tų, kasf yra reikalinga gyvenimui. Vi
sus perkant, gali gyvent tuose kamba
riuose. Parduosiu visus arba po vieną 
labai pigiais Pardavimo priežastis, 
moteris mirė. Galima matyt nuo 8 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro, po sekan
čiu antrašu.

KAZ. TAUTKUS,
2000 S. Halsted St., 

3-os lubos iš užpakalio.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St„ 
Chicago. III.

• BRIDGEPORTAS.
2 augštų mūrinis namas vie

nas 5, trįs po 4 kambarius su 
viškom ir augštu basementu— 
galima gyventi. Reikia įmokėti 
tik $1,000,00. Kaina $4,500.00.

2 augštų mūrinis namas 2 po 
6 kambarius, elektriką, vanos, 
augštas basementas su elkefea 
ir vandeniu galima padaryti gy- 
vehimą. Reikia įmokėti $2,000.- 
00. Kaina $7,000.00. Geriausia 
vieta.

2 augštų mūrinis namas ant 
karlainės kampo, štoras ir vienas 
pragyvenimas ant pirmo floro ir
5 ir 4 ant antro floro. Reikia į- 
mokėti $3,000.00 Kaina $8,000.- 
00., galima gauti su bizniu.

3 aug. naujas mūrinis, elektra, 
vanos, reikia įmokėti $3,000.00. 
Kaina $8,500.00.

BRIGHTON PARK.
2 augštų naujas mūrinis na

mas 2 po 6 kambarius, elektri
ką, vanos.
tas, uždengtais porčiais. Kaina 
$7,000.00.

2 augštų mūrinis namas 2 po
6 kambarius, vanos ,cimentinis 
bąsementas. Kaina $5,500.00.

SOUTH SIDE.
2 augštų naujas mūrinis na

mas, vanos, cimentuotas base
mentas, furnace kiekvienam fla- 
tui, vienas blokas nuo Ogden 
Park. Kaina $7,000.00. Reikia į- 
mokėti $3,000.00.

TURIME DIDELĮ -PASIRIN 
KIMĄ NAMŲ APIE DOUGLAS

PARSIDUODA barzdaskutykla už 
prieinamą kainą, savininkas apleidžia 
miestą

Turi būt parduota į savaitę laiko. 
Atsišaukite:

KARBAUSKT,
1811 S. Union Avė.

Tel.: Yards 6474.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopa lai
kys savo priešmetinį susirinkimą ne
dėlioj, gruodžio 5, 1-mą vai. po pie- 
pų. O. Tamoliunienės svet., 1447 S. 
49th Avė. ir 15th St. Susirinkite visi 
nariai, nes turime svarbių tarimų, bo 
to ir rinkimas naujos valdybos atei
nantiems metams. Atsiveskite ir nau
jų narių kuopai. — Pirmininkas.

PAJIEŠKAU švogerio Simano Nu
tauto, pirmiau gyvenusio 468 North- 
ampton St., Easton, Pa. Malonės at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos; arba žinanti jį praneš ant 
antrašo , už ką busiu dėkihga.

MRS. KAZ. PETROSHIUS, 
933 W. 34th PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolių Antano ir Juo
zo Gudaičių iš Lieutvos, Šakių aps
kričio, Griškabūdžio vals., Urvinių 

kaimo. Turiu labai svarbų reikalą 
iš Lietuvos kaslink tėviškės. Malonė
kit atsišaukti pats, arba kas jį žino 
praneškit šiuo antrašu:

Anna Gudaičiutė-Jakaitienė 
15802 Wood Str., Haivey, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Vairi i Jose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininką.

We«t Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
susirinkimas įvyks gruodžio 4 d., 7 
vai. vak., J. Gruzdžio svet. Visi na
riai malonėsite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taip
gi pasistengkit baigti mokėti mokes
čius šių 1920 metų.

— A. Statkus, Sekr.

PARSIDUODA 3601 Lowe Avė. ply 
tų namas: krautuvė ir gyvenimui 
kambariai, cemento fundamentas, va
nos, gasas ir elektra; cementuotas 
skiepas. $1,500 įmokant, likusius leng
vomis išlygomis. Kaina $3,475.00.

J. McDONNEL SYSTEM, 
8517 Archer Avė.

PAJIEŠKAU brolio Jono Matjo- 
šiaus, 40 metų amžiaus. Pereitą se- 
redą, gruod. 1 d. išėjo į barbemę ap- 
siskusti ir nebegrįžo, ženklą turi, de
šinės rankos nykščio neturi. Kas tokį 
žmogų kur yra matęs praneškite. Lau 
kia jo moteris ir 6 vaikučiai. Už 
pranešimą duosit# $25 atlyginimo.

KAZ. MATJOŠIUS, 
1980 Canalport Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vaikų Lietuvoj*?, 
Viktoro ir Stanislovo Teresevičių. Jie 
paeina Vilniaus rėd., Trakų apskr., 
Valkininkų parap., Vargakiemio kai
mo. Girdėjau kad sūnūs Viktoras, 
Lietuvos kari-.-.umenėj tarnaująs, Kan. 
Vitėno Pulko, antra kulkasvaidžių 
kuopa. Meldžiu atsišaukti iš Lietu
vos jis patsai ar kas gerai žino apie 
jį. Teiksitės pranešti man, ant šio 
adreso.
MRS. MYKALINA JASCINSKIENfi, 

5318 So. 33nl Str,
So. Omaha, ' Neb., 

U. S. America.

Brighton Park. — Laisvės Lietu
vos ir Pašalpos Draugijos priešmeti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 5 d. 
gruodžio, A. Pociaus svet. 3824 So. 
Kedzie avė, 1:30 po pietų.. Visi drau
gai malonėsit susirinkt laiku, turim 
daug svarbių dalykų svarstymui. Ne
pamirškit atsivest naują narių drau
gijai. — Joe Misevičius, pirm.

REIKIA — Janitoriaus pagelbinin 
ko, nevedusio. $45.00 į mėnesį, val
gis. ir kambarys.

Klausk Janitor
S. IGNATAVIČIA, 

6600 Sok Maryland Avė., 
Ist floor

BUK PATS SAVININKU
80 akerių labai geros žemės, par

siduoda pigiai arba mainysiu ant na
mo arba priimsiu lotus kaipo pirmą 
įmokėjimą; farmą randasi Wisconsin 
Valstijoje.

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St., 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 narni} 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.

West Side. — L. S. S. 22 kp. mė- 
nesis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 5, kaip 11 vai. ryto. Visi 
nariai prašomi susirinkti, nes‘turime 
daug svarbių reikalų — Sąjungos 
rinkimų kampanijos ir t.t.—Valdyba.

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

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. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St

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

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Gudo, nes Lietuvoje tavo duktė Sta
nislava blogam padėjime, tavo mote
ris Morta mirusi ir daugiau svarbių 
dalykų. Meldžiu greitai atsišaukti, 
ar kas žinote apie jį malonėkit pra
nešti.

LIETUVIŠKAS KOTELIS
Reikalinga vyrų gyvenimui, 

su valgiu, pigiai. Gera nakvy
ne dcl pakeleivių. Viename kam
baryje gali būt du draugai.

1606 S. Halsted St.

Brighton Pk. — L. Š. S. 174 kuo
pos mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioj, gruodžio 5, 10 vai. ryto, Pociaus 
svet., 3824 S. Kedzie Avo.

—Organizatoriau.

T. M. D. 27 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 5 
d., lygiai 12:00 v. dienos, Skinderio 
svet., 4523 S. Wood g-vė. Visi na
riai būtinai privalo atsilankyti, nes 
bus renkama nauja valdyba sekan
tiems metams. Taipgi bus duodamos 
knygos. — J. Vaišvilas, Sekr.

PAJIEŠKAU savo pažįstamų gyve
nančių Amerikoje: Povylo Zavetskio ir 
Stanislovo Kubiliaus. Malonės atsi
saukt ant šio antrašo:

KAZ. JUSEVIČE,
73 Forest Lake Camp, Mich.

REIKIA MERGINOS dėl abelno na 
mų darbo. A . »,

Atsišaukite. .. , _4
BEČKER,

2417 W. Arthington St.
2-os lubos.

KELVYN PARK
Puikiausioj miesto apielinkėj parsi

duoda naujas, plytų Bungalow, pas
tatytas pagal naujausios mados, di
delis cimento skiepas ir viršus puikus 
šeši kambariai, gazas, elektra ir mau
dynės, taipgi garu apšildomas, kny
goms šėpos, du dideli veidrodžiai, 2 
lotai ir garages. Parsiduoda arba 
pasirandavoja už pusę kainos. Atei
kite nedėlios rytmety, pasimatykit su 
savininku.

JOHN A. WALULIS,
2324 N. Kilpatrick Avė., netoli 

Fullerton ir Cicero Avė., 
Chicago (no agents).

PAJIEŠKAU draugo Jono Gretės, 
Panevėžio apskr., Vabalnikų parap., 
Daunorų kaimo; seniau gyveno Chi- 
cagoj, dabar nežinau kur. Malonės at
siliepti. Geisčia pasimatyti.

JOHN GREITA,
1023 S. Lincoln St. North Chicago, III.

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

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir genau- 

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

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

2810 W. 11arrison St.

PARSIDUODA 1 kliasos sa- 
Hunas. Vienatinis MiiliuntiH nnt 
to bloko. Lietuvių apgyventoj 

vietoj. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

M. Ugianski, 
724 W. 31st St.

Lietuvių Ex-Kareivių Indep. Society 
2os kuopos metinis susirinkimas įvyks 
subatoj, gruodžio 4 d., Rashinskio 
svet., 731 W. 18th St. Visi 2ros kp. 
kareiviai malonės susirinkti, nes tu
rime svarbių reikalų. Taipjau bus 
renkama valdyba ateinantiems me
tams. ■> — Valdyba.

PAJIEŠKAU savo vyro Konstanti
no Aleksandravičiaus ir kitaip vadi
nasi. Kairės rankos smilia pirštas 
kaip nago ilgis nukirstas. Girdėjau 
gyveno Pittsburgh, Pa. Dirbdavo 
krautvėse. Dabar gal janitoriauja.

Svarbiau man atrasti savo vaiką, 
kurį išsivežė. Vaiko vardos Adolfas, 
5 su virš metų: smulkaus apskrito vei
do, mėlynų akių, vidutiniai šviesių 
plaukų. Kas praneš apie vyrą arba 
vaiką teisingą žinią, duosiu $10.00. 
Prasišalino pereitą pavasarį.

ONA ALEKSANDRAVIČIENE, 
1334 — 50th Court, Cicero, III.North Side.—Lietuvai Gelbėti Dr- 

jos 47 kuopa rengia vakarą nedėEoj, 
gruodžio 5 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Are. (kampas Girard). Pro
gramas: Prakalba, dainos, deklamaci
jos. Prakalbą pasakys adv. Bračiulis. 
dabar tik sugrįžęs iš Lietuvos. Pro
gramas prasidės 6:30 v. v. Kviečia
me skaitlingai atsilankyt.—Komitetas.

PAJIEŠKAU savo vyro brolio 
Vilimo Bingelio, Vilniaus rėd., Mer
kinės par. Gyveno Newark, N. J. Ma 
lonės atsišaukti, nes laiškas yra nuo 
jo motinos iš Lietuvos.

ELZ. BINGELIENE, 
3237 S. Limo 8t., Chicago, III.

L. S. S. 22, 8^ ič 174 kuopų Komi
sijos (vakarui rengti) susirinkimas 
įvyks panedėlyj, gruodžio 6, kaip 7 
vai. vakare Naujienų name. Visi 
komisijos nariai prašomi atvykti.

— Pirm.

(SALOONAS)
Ką padarė saliuninkas nuo 1710 S. 

Ruble St., Chicago? Atvažiavo į 
Hart, Michigan, pirko farmą už 
$8,000.00 su gražiais budinkais, sodu, 
gražiais gyvuliais, pašaru, grudų ir 
sako, kad jam geriau negu saliunas, 
nes turi savo pieną, sviestą, sūrį, 
kiaušinius, mėsą ir dar gauna į sa
vaitę $9.00 už Smetoną. Na, ar ne
išmintingai padarė? Pas mus yra 
dar keliolika gražių vietukių; gali 
pirkti arti miesto ant išmokėjimo, 
kur nėra sunku išmokėt per 5 ar dau
giau metų. Tik parašyk, o suteiksim 
daugiau žinių, arba tiesiog atvažiuok, 
pakol nėra sniego. Traukiniai išeina 
nuo 5th Avė. ir-Harrison St. 11:30 
vakarais, arba pigiau laivu nuo Mi
chigan Avė. ir Water St., vakarais 
pusiau 8-tą, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj.

M. WALENČIUS, 
119 Washington St., Hart, Michigan.

Roseland. — Dr-jos Lietuvoj Kuni
gaikščio Vytauto No. 2 priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
5, kaip 1 vai. po pietų Ch. Strumilos 

imo ir kitų vidurinių f svetainėj. Visi nariai prašomi atvyk- 
- ti, nes reikės rinkti valdyba — seka

miems metams. — A. Grubelis, sekr.

PARSIDUODA cash reffiste- 
mažai vartotas, 
visada, 3113 S. 
antrų lubų. M.

REIKIA DARBININKŲ 
M

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

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

PARDAVIMUI rakandai dėl l 
kambarių, naujos mados. O taip 
gi 3 kambariai randon, garu šildo 
mi ir visomis vigadomis.

PARSIDUODA 2 arkliai, pakinky
mai, vežimas ir viskas kas reikalin
ga anglim išvežioti. Parsiduos už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

1836 So. Halsted St. 
Klauskitės bučernūje.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Januškos, girdėjau pirmiaus gyveno 
Pennsylvania valstijoj, dabar nežiniau 
kur.

'Taipfrl paj leSkau savo pusesesivs 
Petronfis, po vyro, Mockienės, pirmiau 
gyveno Etvort, (Arne Hartford?) Co- 
nnecticut valstijoj. Pusbrolius Daš- 
kaukius; taipgi savo kaimiškių pa- 
jieškau.

Aš pats paeinu Kauno rėd., Veliu- 
nos apskr., iš Antakalnės kaimo. Mel
džiu atsišaukti jie patįs, ar kas žino 
apie juos. Ant šio< antrašo:

MR. KAZIMERAS JANUŠKA
3418 U Str., So. Omaha, Neb.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės be vaikų, kad ir su 
vienu vaiku, nuo 35 iki 88 m. senu
mo, kad sutiktų imti šliubą korte, aš 
laisvų pažiūrų, našlys 38 m. senumo, 
uždirbu gerai, taipgi ir pinigų turiu 
mylinčios gražų gyvenimą meldžiu 
atsišaukti ir sykiu fotografiją pri
siųsti adresu:

A. T.,
4456 S. Hermitage Avė., Chicago, III.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. Lankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi, šimtai šapų laukia darbi- 

cimentinis basemen-' ninku. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells SL

PARSIDUODA mažas 
namelis, geroj vietoj, 
k>ažriyčios ir mokyklos, 
mai sudSti ir užmokėti, 
už mažą kainą, $500.00 įmokėti, liku
sius kaip rendą. Parsiduoda ir kitas 
puikus 7 kambarių namas, su mažais 
išmokėjimais, tiktai $300.00 įmokėti, 
likusius kaip rendą.

Atsišaukite greitu laiku.
WM. D. MURDOCK & CO., 

4400 So. Kedzie Avė., 
Chicago, 111.

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą

žinusius rakandus už apskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau- 
»-un; divvcnportn ir tt. Taipgi, gro 
jiklj pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojanti visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

ANT IŠMAINYMO LOTAS. Lotas 
randasi labai geroj vietoj; galima mai 
nyt ant bile kokio biznio. Lotas 30x125 
pėdas. Galima matyt dieną arba va
karais.

J. LIUTKUS,
4830 W. 14th St., 2 fl. Cicero.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
PARK IR HUMBOLDT PARK. nografijos, typewritfng, pirklybos tei- 
DEL 
KREIPKITĖS PRIE 
A, Petraitis S. L. Fabionas 

A. PETRAITIS & CO.
809 W. 35th SL, Chicago, IIL

GERA PROGA.
Taupinimo pinigų, Lietuvos 
Skolinimo ir Taupimo Bendro

vėj galite taupinti sekančiu bu
du: yra 4 klesų Šėrai; mokestis 
—50c į savaitę ant kožno šimto 
išmokės virš 3-jų metų. Mokestis 
20c į savaitę ant kožno Šimto — 
išmokės virš 6 metų. Mokestis 
12^4 į savaitę — išmokės per 12 
metų. Yra šėrų $100.00. Sykiu 
padedant pinigus, 4% apmoka. 
Susirinkimai atsibūna: kas Utar- 
ninkas 8:00 valandą vakare, baž 
nytinėj svetainėj, ant pirmo 
mortgagio. Bendrovės turtas 
virš $245,000.00.
IMK i——ggM—MM

Pranešimai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU švogerio Antano Dau

joto, Kauno rėd., Šiaulių1 apskr., Kur
šėnų miestelio. Malonės pats atsišauk
ti arba žinanti pranešti ant antrašo 

J. MIKU TAUŠKI S,
4600 S. MurHhfielcl A.ve., diictifęo, UI.

Draugystės Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų priešmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 5 gruodžio, 1 

_ . . . . . . vai. po pietų, M. Meldažio svet., 2242Trmerio sieninis kalendorius w *Visi įtinai tuH-
visuoinet yra kuo tokiu nauju te susirinkti laiku, nes bus renkamu 

x. . i* valdyba ateinantiems metams.jūsų name, sis metas, tai yrH| — ą. Miežlaiškis, Sekr.
“atbudavojimo dvasios” nukrei-’ 
pia jūsų mintis nuo pasaulinės 
karės sugriovimų, link naujos 
atbudavojimo veikmės visose in
dustrijose ir pramonės šakose. 
Prigimta mintis prie Trinerio 
Karčiojo Vyno, kuris visuomet 
pagelbės atitaisyti sveikatą, jei 
kenti nuo prasto apetito, vidu
rių užkirte j 
netvarkumų. Aplink visą šitą 
vidurį paveikslai penkiolikos 
žemlapių Europos valstijų, paro
do dideles permainas iš priežas
ties pasaulinės karės ir naujus ’ rinkimasjvyks pan<<l«lyjkgr«?Jl?®a?' 
rubežus, Italijos, Jugo-Slavijos, 
čekoslavokijos, Lenkijos, Uk
rainos, Lietuvos, Latvijos, Rumu 
nijos, Vokietijos etc.

Gražumas iš dailės atžvilgio ir j 8 
užinteresavimas sujungti labai 
stebėtinu budu. Prisiųsk pen
kiolika centų padengimui per
siuntimo lėšų 
Company, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chcago, III.

- n m i ■ i.. 1 .'f*

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU dėdės 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 
atsišaukti, nes turiu labai svarbų rei
kią iš Lietuvos.

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


