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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Dec. 7, 1920 ! 
as required by the act of Oct. 6, 1917 * j

Italija ir Anglija neužilgo at
naujins pirklybą su Rusija

Rusai nusileidžia Lenkams

Graikija susigrąžina Konstantiną

Drąsieji Lietuvos arai — aviatoriai

Argentina visai pasitraukė iš tautų lygos
Anglija in Italija už 
pirklybą su Rusija.

Nutarusios tuojaus pasirašyti 
pirklybinę sutartį su Rusija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dcc. 7,. 1920 
as required by the act <>f Oct. 6, 1917 ,

Rusai vėl pradeda nusi
leisti Lenkams.

Lietuvos “aru ” aviatoriai ir jų “sparnai” — aeroplanai. Ant aeroplanų sparnų ma
tytis Lietuvos ženklai Žirgvaikis. Aeroplonai “armijos “akįs,” be kurių jokia armija da
bar negali sėkmingai kar anti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dcc. 7, 1920 
as reųuired by the act of Octį. G, 1917 

Tautų Lyga atmetė Ar
gentinos pasiūlymus.

Taipjau paliko X Skirsnį neva 
pagelbėjimui Lenkijai.

A...................... -

GENEVA, gr. 6. Senojo 
pasaulio valdžios aplaike spren
džiamųjų pergalę ant tiesiogi
nes diplomatijos Naujojo pa
saulio, kada šiandie tautų lygos 
susirinkimas, nūs kreipdamas 
nuo Argentinos ir Kanados, ati
dėjo visus svarstymus X skirs
nio ir priedų, lendžiančių pri
imti j lygos naujas valstybes, 
kad tuo davus vyriausiai tary- 

. bai laiko įkūnyti savo suma
nymus apie pasidalinimų arti
mųjų rytų (Turkijos) tarp di
džiųjų valstybių.

Visa viltis apie pasisekimų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkija tarsis su 
nacionalistais.

KONSTANTINOPOLIS, gr.
5. — Spccialč misija, vadovau
jama vidaus reikalų ministe- 
rio maršalo Izzet, šiandie tapo 
pasiųsta pradėti susitaikimo 
tarybas su Angoros nacionalis
tų valdžia. Manoma, kad tary
bos bus vien paprastu bandy
mu pratęsti laiką, laukiant ga
lutinų pasekmių premjerų kon
ferencijos Londone.

Ineše atsaukt karo laiko 
įstatymus

Bet palieka tokius svarbius 
špionažo ir susižinojimo su 

priešu įstatymus.

’ PARYŽIUS, gr. 6. — Angli
ja ir Italija pilnai sus tarė at
naujinti pirk lybiams ryšius su 
Rusija ir sutartis su sovietais 
bus pasirašyta už kelių d’enų. 
Sutartis nustatys stovį pirkly- 
binio laivyno, o klausimas ca
ro skolų bus paliktas paskes
nei tų trijų valdžių konferen
cijai. >

True translatien filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1920 
an rotjuired by the act of Oct. G, 1917

Lenkija jau nori glaus
tis prie Vokietijos.

Mato vienatinį išsigelbėjimą 
tik padaryme pirklybinės su

tarties su Vokietija.

VARŠAVA, gr. 6. — Rezig- 
navusis finansų ministeris Vla
das Grabski įteikė Lenkijos 
m misterių kabinetui memoria
lų, kuriame nurodo, kad Len
kijos vienatinis išsigelbėjimas 
iš dabartinės jos baisios ekono
mines padėties yra padarymas 
pirklybinės sutarties su Vokie
tija.

Savo pareiškime, kuris sukė
lė sensacijų, Grabski sako, kad 
kol toks susitarimas nebus pa
darytas, Lenkija negali tinka
mai pradėti savo rekonstruk
cijos darbo.

Kadangi Grabski yra vadovu 
nacionalistų demokratų (ende- 
kų) partijos, kurios programa 
visuomet buvo anti-gennaniš- 
ka, tas memorialas tuo labiau 
patraukę visų domę.

Niekurle laikraščiai pritaria 
Grabskio nuomonei ir tvirtina, 
kad reikia artimoj ateityj, at
metus visus politinius ir teri- 
torialius g:nČus su Vokietija, 
padaryti su ja pirklybinę su
tartį.

Vokietija dabar sulaiko ek
sportų į Lenkiją, kad privertus 
ją padarytį koncesijų susisie
kime ir transportacijoje per 
Danzigo koridorių.

Nori sustabdyti immi- 
graciją dviem metams.

WASHINGTON, gr. 6. — 
Atstovų buto i mm i gracijos ko
mitetas nutarė patarti priimti 
to komiteto pirmininko John
son įnešimų bilių, uždraud
žiantį immigracijų į Jungtines 
Valstijas per dviejus metus.

Atstovas Johnson sakė, kad 
jo kilius bus pirmiausia svar
stomas atstovų bute.

SOCIALDEMOKRATAS.

Prašo prailginti mūšių paliau. 
bą dviems mėnesiams. Lenkai 
pasigriebė vadovystę Rygos 

tarybose.

VARSA V A, gr. 6. (Rašo Chi-' 
rago Daily Nc.vvs koresponden-1 
tas \Villiam E. Nash).— Išro
do, kad inciatyva taikos tary
bose Rygoje vėl perėjo į len
kų rankas. Subatoje sovietų , 
delegacijos galva Adolph Joffe 
n ui po nuo savo arklio ir atsi
žadėjo savo grųs'-nančio tono, 
kokį jis vartojo per keletą sa
vaičių. Savo paties įnešimu jis 
pasiūlė prailginti mūšių paliau
ba dviems mėnesiams, vieton v
15 d’enų.
I Jis prižadėjo, kad jei lenkai 
su tuo sutiks, tai Maskvos val
džia tuojaus pradės demobili
zacijų ir pradės siųsti auksų . 
užmokėjimui už padarytus i 
nuostolius nuteriotose apygar
dose.

Sunku išaiškinti šią permai
nų pozicijoje, kadangi bolševiz
mas dabar nėra netik silpnes
nis, bet darosi vis stipresnis.

Niekurie lenkų diplomatai 
priskaito tai Lenkijos užrube- 
žinių reikalų ministerio Sapie- 
hos notai, pasiųstai sovietų 
užrubežnnių reikalų komisarui 
Georgi čičerinui, reikalaujan
čiai tuojaus parodyti savo tik
rąjį nusistatymą. Jie sako, kad 
visas rodymas karingumo bu
vo tik gąsdinimai, ta'komi kai
po propaganda Lietuyai, Latvi
jai ir Vokietijai.

Bolševikai norėtų padaryti 
su tomis valstybėmis sąjungą, i 
kad kartu kariavus prieš gen. I 
Želigovvskį Vilniuje.
Dombski pasitraukė iš tarybų.

VARSA VA, gr. 6. — Iš Ry
gos pranešama, kad galva Len
kijos taikos misijos Rygoje Jau 
Dombski ir keletas kitų Len
kijos narių rezignavo delei sei
mo nutarimo pasiųsti delegaci
ją dalyvavimui taikos tarybose 
su Rusijos sovietais. Sakoma, 
kad jų rezignavimas gali t:k 
prailginti taikos konferencijų, 
kuri gali tęstis dar kelis mėne
sius.

Valdžia kaip galima grei
čiausiai paskirs kitus žmones 
užėmimui vietos Dombskio ir 
kitų rezignavusių delegatų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Konstantinas išrinktas 
Graikijos karalium.

Didele didžiuma balsų graikai 
nubhlsavo sugrąžinti senąjį 

karalių.

ATI IENAI, gr. 5; — šiandie 
įvykusanie plebiscite didelė 
didžiuma balsų paduota už 
sugrąžinimų*ant Graikijos sos
to buvusio karaliaus Konstan
tino.

Balsavimas buvo atviras. Ka
reiviai ėjo prie balsavimo vise
tų rotomis, nešdami Kontanti- 
no fotografijas.

‘ r1
Talkininkų laivai uostuose.
Piraeus uoste, A t henų por- 

tc, stovi didelės Fra nei jos ir 
Anglijos laivynų eskadros, pri
rengtos darban atsitikus rei
kalui. Dar penki Anglijęs kari
niai laivai stovi kiek toliau.

Politiniuose rateliuose pasa
kyta, kad visa padėtis dabar 
yra Konstantino rankose. Veni- 
zelistaii pranašavo, kad Konstan 
tinas gaus daug balsų, bet kad 
jis abdikuos, pavesdamas sos
tą savo sunui Jurgiu'.
Uždraudžia ir naujų pinigų lei-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 i

Talkininkai nebeduos 
pagelbos Graikijai.

dimų, jei Konstantinas sugrįš 
Graikijon.

Trjs socialistais prigėrė.

Prigėrė grįždami iš Rusijos į 
Franci ją.

Sinn Fein siūlo taiką.
Klausia Anglijos ką ji turi da

ryti susitaikymui.

Musų draugų laikraštis iŠ 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

DUBLIN, gr. 6. — Kun. Mi- 
chael O’Flanagan, veikiantysis 
Sinn Fein prezidentas, pasiun
tė sekamą telegramų preime- ‘ 
rui Lloyd George:

“Jus sakote, kad jus sutin
kate daryti taikų tuojaus, ne
laukiant Kalėdų. Airija taipjau 
sutinka. Kokiuos pirmuosius 
žingsnius jus pasiūlote ”

[Iž Fedaruotosios Presoa]
NEW YORK, gr. 4. — Pa

sak č'a gautų žinių, trįs žy
mus Franci jos socialistai, ku
rie buvo nuvykę Maskvon, žu
vo ant laivo šiauriniame Fin- 
landijos pakraštyje. Tų žinią 
padavė Francijos socialistų or
ganas L’Huinanite, gavęs teleg
ramas nuo Rusijos, F.nlandijos 
ir Švedijos socialistų, kurie 
įieško žuvusiųjų.

buvusiaisiais yra Reymond 
Lefebre, Vergeat ir Lepetit. Jie 
visi buvo “kairiojo sparno” na
riais partijoje ir buvo pasiųsti 
Generalinės Darbo Federacijos 
revoliucinės grupės tyrinėti pa
dėtį Rusijoje. Paskiausia nuo 
jų gautoji žinia buvo iš Muf. 
mansko, iš kur jie manė grįSti 
į Francijų per Norvegiją. Tuo 
tikslu jie nusisamdę žeglinę 
valtį, kad nuplaukus į Vardoe, 
pačiame šiauriniame pakrašty
je, ir daugiau nuo jų nebegau
ta jokios žinios. Jieškotojai 
turėjo pripažinti, kad jie žuvo 
juroje.

Lefelbre buvo gabus socialis
tų vadovas ir pagelbėjo suorga
nizuoti ex-kareivių Internacio
nalų.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"NAUJIENOS”

LONDONAS, gr. 6. — Ang
lijos, Francijos ir Italijos am
basados Atliepuose gavo įsa
kymus pranešti Graikijos pre- 

i niierui Rhallis, kad atsitikime 
Konstantino sugrįžimo, talki
ninkai nebeduos daugiau fi
nansinės pagelbos Graikijai. 
Neduos net jos ir tada, jei 
Graikijos sostų apimtų princas 
Jurgis, sako Athenų žinia.

Turkija nori permainyti 
sutartį.

ATHENAI, gr. 6. — Oficia
liai paskelbta, kad nedėlios 

plebiscitas didele didžiuma 
balsų nutarė atšaukti ex-kara- 
lių iš Luccrne.

Premieras Rallis paskelbė, 
kad Turkija paprašė leidimo 
prisiųsti į Athenus savo atsto
vus, apsvarstymui permainymo 
Sevrcs sutarties,, bet Graikija 
tų prašymų atmetė.

“Mes negalime priimti jokių 
Turkijos delegatų kol Sevrcs 
sutartis nebus ratifikuota Grai
kijos parlamento,” sako pre
mieras.
Talkininkai reikalauja skolų, 

rengiasi kraustytis.
ATHENAI, gr. 6. — Po va

karykščiam plebiscitui, kada 
nutarta sugrąžinti ant sosto bu
vusį karalių Konstantinų, Ang
lijos ir Francijos ambasadoriai 
paprašė savo valdžių duoti 
jiems instrukcijų ir jie dabar 
užimti dėjimu ir kraustymu 
visų daigtų.

Šiandie Anglijos ambasado
rius earl Granville įteikė Grai
kijos valdžiai notų, kad Ang
lija nebeduos daugiau Graiki
jai finansines paramos, jei 
Konstantinas sugrįš ant sosto.

Francijos ambasadorius taip
jau įteikė notų valdžiai, reika
laujančių užmokėti esamąsias 
skolas.

Abi notos uždraudžia nacio
naliniam bankui išleisti jau at
spausdintus popierinius pinigus 
prieš 400,000,000 drachmų pas
kolų, sutartų dar premiero Ve- 
nizelos valdžios.

(1897 m. sutartimi Graikijos 
finansai tapo atiduoti Anglijos 
ir Francijos kontrolen).

Atidarymas parlamento tapo 
atidėtas mėnesiui. Skaitoma, 
kad tai reiškia, *jog nauji rin
kimai bus paskelbti, kad Kon
stantinas turėtų absoliutę di
džiumų parlamente, nes dabar 
jis turi ten 420 priešininkų.

.......... . 11 ..... . ............

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Norėtų apkaltinti 
prezidentą.

Senatorius Norris sako, kad 
prezidentas turėtų būti apkal
tintas už pasiuntimą kariuo

menės Rusijon.

NEW YORk, gr. 5. — Be- 
publikomis senatorius George 
W. Norris iš Nebraskos, šian
die kalbėjo Friends of Free- 
dom for Imlia susirinkime 
prieš anglus ir reikalavo, kad 
“prezidentas VVilsonas ir visi 
kaltininkai už pasiuntimą Ame 
rikos kareivių Rusijon butų 
apkaltinti.”

Kada senatorius tai pareiškė, 
visas susirinkimas jam smar
kiai plojo.

Taipjau buvo plojama, kada 
senatorius pasmerkė Versailles 
sutartį ir ypač smarkiai plojo, 
kada j:s pasakė, kad vienati
nis priedas butų tinkamas prie 
sutarties, o tai “tokis priedas, 
kuris sunaikintų visų tų pra
keiktų dalyką.”

Susirinkime dalyvavo egyp- 
tiečiai, indai, airiai, korejič- 
čipi ir amerikiečiai ir smarkiai 
plojo smerkimui Anglijos ir 
apšvilpe Wilsnų, Lloyd George 
ir Balfour ir vėl plojo, kada ki
ti kalbėtojai! gir,e Leniną, Troc
kį ir sovietų valdžių.

Norrisui pasmerkus Versai
lles sutartį ir jos darytojus bal
sas iš publikos atsiliepė: “O 
kaip su Rusija?”

“Wcll, mano draugai,” atsa
kė Norris, “aš manau, kad tai 
viena juodžiausių dėmių Ame
rikos istorijoje — kad be pas
kelbimo karo Jungt. Valstijų 
prezidentas pasiuntė Amerikos 
kareivius mirti snieguose Sibe- 
rijos ir šiaurinės Rusijos.”

“Apkaltinkit jį!” vėl atsiliepė 
balsas.

“Kiekvienas žmogus, kiek
vienas vaklininkas, nuo pačios 
žemumos iki viršūnės, kuris 
ką nors bendra turėjo- su iš- 
siunt’mu Amerikos armijos į 
Siberijų ir šiaurinę Rusiją, tu
ri būti apkaltintas ir pašalin
tas iš vietos,” sakė Norris.

Sustojus plojimams jis tęsė: 
“įvairių šalių ir musų pačių 
žmones apsirūpina tais, kurie 
kalti yra už Versailles sutartį 
ir tie, kurie pagimdė dabarti
nes sąlygas. Italijos atstovai 
liko išmesti! iš vietų, Clemen- 
ceau liko pašalintas, ir Wood- 
row Wilson gavo savo, ir šią
nakt Lloyd George skaito liki
mo užrašų ant sienos.”

RIO, JANEIRO, gi-. 5. — 
Šiandie paskelbta, kad Brazi
lijos valdžia pripažino Mekst- 

tkos prezidento Olbregono val
džių. i

- - Kanados atakos ant santarvės 
mirė, kada Londono telegra
mos pranešė susirinkimo va
dovams, jog būtinai! yra rei
kalinga palikti X skirsnį, ma
žiausia dar vieniems metams, 
kad galima butų apginti Len
kiją nuo Rusijos užpuolimo ir 
kad radus pasiteisinimą, po 
priedanga “gynimo” Armėni
jos, padarymu’ lygos karinės 
intervencijos artimuose ry
tuose.

Greitas atmetimas dviejų 
Amerikos pasiūlymų ir šaltas 
susirinkamo atsisveikinimas su 
Argentina, nuomone dabotojų, 
parodo spėką Europos koal ci- 
jos, su kuria Jungt. Valstijos 
turėtų susiremti, jei jos butų 
nariu.

Danija nesiųs kariuomenės 
Armenljon.

COPENHAGEN, gr. 6. — 
Danija pasiuntė šiandie tau
tų lygai notų, atmetančią pra
šymą pasiųsti savo kareivių į 
Armėniją. Nota sako, kad Da
nija tikisi, jog kareiviai dau
giau nebebus reikalingi, kada 
prezidentas Wilsonas apsiėmė 
tarpininkauti tarp Turkijos ir 
Armėnijos. Veikiausia neduos 
kareivių ir kitos Skandina vi jos 
šalįs.

Argentina pasitraukė iš tautų 
lygos.

GENEVA, gr. 6. — Tautų 
lygos susirinkimas šiandie nu- 
padarė pastangų palikti tą Pie- 
sikreipe nuo Argentinos ir lie
tinės Amerikos respubilkų tau
tų lygoje.

Susirinkimo prezidentas Hy- 
mans pasiuntė Argentinos de
legacijai nrttų, išreiškiančią ap
galia vi'mų delei Argentinos pa
sitraukimo, bet susirinkimas

WASHINGTON, gr. 6. — 
Atstovas VcHstead, pirminin
kas teisių komiteto, šiandie 
įnešė b'lių, atšaukiantį visus 
karo įstatymus, išėmus susiži- 
nijnio su priešu, Columbia d:st 
rikto rendų, maisto kontrolės, 
laisvėn bonų ir špionažo įstaty
mus. Manoma, kad bus duotas 
priedas taipjau palikti ir karo 
finansų korporac.'ją.

Hardingas prižada veikti išvien 
su kongresu.

WASHINGTON, gr. 6. — 
Šiandie atsidarius kongreso 
posėdžiams, senato susirinkime 
dalyvavo ir išrinktasis prezi
dentas Harding (j s yra sena
torių) ir pasakė trumpą kalbų, 
kurioj jis prižadėjo visakaine 
veikti! išvien su kongresu ir 
visakame pildyti jo paliepimus.

Senatas la kė posėdį 25 mi
nutes, bet nieko nes\“arstė, at
stovų gi butas laikė posėdį 50 
min., jiaskui uždarė posėdį, 
kad susirinkus ryto išklausy
ti prezidento Wilsono kalbos.

nebandė išpildyti Argentinos 
reikalavimus.

Pueyrredon, galva Argenti
nos delpgacijos, paaiškino, kad 
Argentina pasitraukia iš tautų 
lygos, remdamosi 26 santarvės 
skirsniu.

Argentinos pasiūlymas tuo
jaus priimti visas pripažintas 
šalis, tapo atiudotas komitetui, 
kuris nepaduos savo raporto 
iki 1921 m.

Kanados priedas, panaiki
nantis X skirsnį, tapo atiduo
tas komitetui, kuris irgi ra
portuos tik sekamais metais.

Susirinkimas priėmė komite. 
tok raportų, padarantį tarybų 
vyriausia gale lygoje.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

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

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

A *

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
..... .... ... ............ u <į ■ , , m
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

yra tik klerikalų partijos fon
das.

Chicago
Chica-

Misijai, ku- 
atsiuntė au- 
anglų kalba

Lawndale Car Rarn, 
go Surface Lines, darbininkai 
Lapkričio 26 d. sudėjo Lietu
vos Raudon. Kryžiui $301.00 
aukų. Aukojo ne tik lietu- 
v ai, bet ir-kaikurie lenkai ir 
šapos valdininkai. Pinigai tapo 
pasiųsti Lietuvos 
ri aukas priėmus 
koto ja ms šitokį 
padėkojimą:

“To the Employeos of the 
Lavvndale Barn Chicago Sur
face Lines, Chicago:

“The Lithuanian Mission 
has received the $301.00 con- 
tribution for the benefit of 
the Lithuanian Red Cross, in 
the name of Lithuanian Suf- 
ferers.

“\Ve hcrcAvith wish to ex- 
press our heartfelt graCtude to 
ail those who gavę for that 
nobfe cause. — LITHUANIAN 
MISSION, per Pr. Narvydis.

Sąrašas aukojusiųjų: 
Vincentas Aismontas 
Julijonas Virbickas 
Martinas Tamošaitis 
Antanas Martikonis 
Stan‘stovas Eisinas . 
Pranciškus Velička 
Jonas Urbut s
Mikalojus P. Platakis .. 10.00 
Petras Mikša .............
Petras Rumšą ..............
Dominykas Augustinas 
Kazimieras Čepulis .... 
Jonas Kuneika ..........
Vincentas Staponavičius 
Juozapas černauskas .. 
Jonas Petrošius ..........
Adomas Bclozaras ..........
Aleksandras Venclovas .

$34.00 
20.00 
10.50 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.25
6.00 
6.00

J. Naudužas .................
Pr. Goštautas ...............
Jonas Knistautas ........
Adomas Bukauskis ... 
Antanas Dabulskis ........
Kazimieras Saunorius . 
Aleksandras Gečas .... 
Pranciškus Šalkauskas . 
Juozapas Patcrabas ... 
Jonas Norkevičius ........
Ignacas Zilnis ................
Pranciškus Gricius .... 
Ignacas Aldonas ............
Charles Simpson ..........
Antanas Klioštoraitis .. 
Jan Kuklinski /...........
Simonas Vaičekauskas . 
Ed. Kuklinski ...............
St. Andziliubas ........ 
Joe Lewes .....................
Antanas Spūdis .............
Kazimieras Virbickis .. 
Jonas Vanagas ..............
Vincentas Valteris ........
Kazimieras Bračas ........
Pranciškus Mač’jauskis 
Vincentas Šimkus ..........
Ignacas Kipšas ..............
Kazimieras Norkevičius .
Frank Carlson
Charles Costar ..............
Al. Demeys .....................
Joe Dcmaco ..................
Gust John .....................
Juo. Guy .........................
C. McCarty .....................
J. Kcllv x.......................
Ant. Sūdoma .. . . ...........
Ed. Lawley ..................
Pct. Sidor................ . . . . .
A. Brophy .......................

Kliuza .......................

5.00
5.00
5.00
5.00

BRIDGEVIULE, PA. z—]ku. 
rimas Lietuvos gynimo komi
teto ir aukos. — S. L. A. 90 
Kuopos iniciatyva, lapkričio 
28 <1. buvo Šauktas viešas 
Bridgcvillės lietuvių susirinki
mas. Delei trumpo laiko šau
kiamas susirinkimas nebuvo

I
lklctl ličio O UvH 1 J 11 Ivl 1 ličio IlvMllVVJ

tinkamai išgarsintas, plakatai 
d.uvi buvo atspausti vos už dienos 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Naujienų Dovanos
Ar myli muziką?

BEETHOVENO muzikos kon- 
Mrvatorijoja mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. Istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet

ANTANAS S. POCIUS, Vedtjas 
8259 S. Halstod Str.

Tel.: Boulevard 9244

st.

Viso <$301.00

Kitur

Valdžios
VILNONIAI

BLANKETAI

tai ne rengėjų kaltė, bet spaus
tuvės).

Susirinkime dalyvavę ne
daug žmonių ir pradžioje bu
vo manoma, kad darbas reiks 
atidėti tolimesniam laikui. Su
sirinkimą atidarius, betgi ne
bebuvo žiūrėta dėl menko su
sirinkimo, o imtis darbo, kad 
padėjus savo broliams atsigin
ti nuo lenkų plėšikų Lietuvo
je. Susirinkimo vedėjui S. 
Bakanui pasiūlius organizuoti 
komitetą, kuris užsiimtų au
kų rinkimu tarp vietos ir apie- 
linkės lietuvių, visi kai vienu 
halsu pritarė. Tuojau ant 
vietos tapo išrinktas Lietuvos 
Gynimo Komitetas iš šių žmo
nių: pirm. A. Bakanas, vice- 
pirm, Pranas Meškauskas, raš
tininkas A. Šimkus, iždininkas 
V. Sabaliauskas; kolektoriai: 
Jurgis Naujalis ir Pr. Meškau
skas. Už to komiteto veikimą 
p Inai atsako S. L. A. 90 Kuo
pa.

Išrinkus komitetą buvo pa
darytą pradžia ir su aukoms 
uit vietos. Aukojo: S. Baka
nas $10; P. Meškauskas $5; 
L Naujalis $3; S. Vaitekaitis 
$3; A. Bakanas $3; A. Šimkus 
$2; Zatavejckai $2; Izid. Bal
čius $2; P. Andrekus $2; V. 
Sabalenskas $1; P. Lcliušis $1; 
M. Abromaitis $1; P. Malinau
skas $1. Viso labo $35.00. 
Aukos perduotos iždininkui V. 
Sabaliauskui, kad pasiųstų Lie
tuvos Misijai persiųsti Lietu
von.

Šiais metais, kaip ir pereitais, 
• visi nuolatiniai Naujienų skaity
tojai gaus dvi puiki dovani:— 
ni:—

Sieninį Kalendorių 1921 m
Su gražiu piešiniu ir pažymėjimu. 
kiekvienam mėnesiui visų pažy
mėtinų dienų darbininkų kalen
doriaus, lietuvių istorinių ir tauti
nių švenčių, katalikų bažnyčios 
Švenčių ir Amerikos švenčių, z ■

Kalendorius neužilgo bus iš
siuntinėtas visiems nuolatiniems 
Naujienų skaitytojams.

Metinę Biznio Knygų
Almanacha

ir

PRICE 90

20,000 puikiausių vilnonių armi
jos blanketų, pirktų tiesiai iŠ S. V. 
Blanketų Perviršio Skyriaus, kurie 
yra tikrai vilnoniai ir suteiks to
mistai šilumą per keltą metų. Ža
lias materijolas daugiau kainuoja, 
nei kad mes už gatavus prašome.

Mažai vartoti vietos kampese, bet 
praktiškai taip geri kaip nauji. Per 
žiūrėti, atnaujinti, išskalbti ir ste
rilizuoti valdžios viršininkų. Musų 
kaina ...................................... $4.90

’ Visiškai nauji ir tik-ką aplaikyti 
iš dirbtuvės,, kurios valdžiai dir
bo. Musų kaina $5.90. Reguliarė 
kaina, gal būt $16.00. Abieji mi

nėti blanketai yra extra didelės 
mieros.

OLLESBY, ILL. — Pasidar
bavus p. p. Vincui Butkuj Jur
giui Vaičiukinui, Jonui Slozui, 
Rokui Valantui, liko surinkta 
L. L. reikalams $254.50 Auka
vo sekanti asmens: Po $10: V. 
Anuz's $20; L. Pocius, J. Roz- 
noris. Po 7.50: b). Gustas, 
Sudontas, J. Valčukinas. 
$5: S. Taurozas, J. šlozas, 
Valantis, K. Jenkauckas, 
Žibąs, V. Butkus, F. Sprindis, 
J. Sakalauckas, A. Stulpinas, 
J. Kancerevičius, F. Norkus, U. 
Norkuvicnė, A. Znutas, J. Mer
kis, J. šiurkus, P. Urbotis, A. 
Šimkus, J. Žibąs, Skerstunas,
J. Langai s, A. Grikainis, J. Sa- 
molaitis, A. Jesubackis, S. 
Prackevičius, J. Počius, V. An
driukaitis, J. Gigas, A. Barta- 
šius, P. Jesiutis. Po $3: J. Ged- 
raltis, A. Martinkus, J. Pranc- 
kevičius, A. Anužienė, A. Gar- 
baliauckas, I
Jekevičius, A. Jankus 
ranauckas, A. Gustas, J. Jeruc- 
kienė. Po $1: V. Burvainis, H. 
Lavaihis, K. Velckas, S. Mačiū
nas, P. Mačiūnas, S. Matuzas,
I. Bill, J. Mičiunas, K. Skrinc- 
kas, J. Antanavičia, J. Jeruckis,
K. Varnevičia, J. Karpis, K. 
Pocius, F. Vištartas, J. Visoc
kis, J. Alijošius, J. Manč nekis,
J. Gedminckis, K. Baltrušis, J. 
Mačius. Po 50c.: F. Butkus.

Aukos pasiųstos į Tautos 
Fondą.

Redakcijos pastaba. — Au
kotojai turėtų reikalauti, kad 
jų aukojami Lietuvos gynimu: 
pinigai butų siunčiami Lietu
von per ofic’alinę įstaigą, taigi 
per L’etuvos Misiją Nevv Yor- 
ke, o ne Tautos Fondui, kurs 

.... ....... . ................ . .1 .. .....................m. ................  Į I—I I ■ ■ ............... ........

Po

Simutis, D. Pa-
F. Ba-

Lietuvos Gynimo Komite
tas turės savo susirinkimą an
trą uedeldienį šio gruodžio 
mėn., kaip 2 vai. po pietų, 
()\vls Salėje, kur SLA. 90 kp. 
laiko savo susirinkimus. Kas 
užjaučiate Lietuvos gynimui, 
atsi lankyle t visi ir prisidėkit 
havo darbu. — S. Bakanas.

ELIZABETH, N. J. — šio 
miesto lietuvių aukos Lietu
vai:
Spalio 22, 1920
S. xMack, L.

čekiu
Spalio 30

$790.45 
R. Kryžiui,

500 aukm 
$1823.05

S. Mack, L. R. Kryžiui,
čekiu 2(X)0 auks.

Lap tričio 8 d.1 $509.20
Lap <ričio 22 $72.00

Taipgi
Armijos čcverykai, $2.90, $3.90 ir 
$4.90.

Armijos overkotai $8.75 ir $11.50
Armijos marškiniai $2.75 vienas, 

dvieji už $5.00.
Artnijos nuo lietaus apsiautalai 

$9.75 ir augščiau.
Armijos Auto Robes $4.90 ver

tės $12.00.

kingslehrmyshoeco.
3852

4 CUirt»« Str*t 
3402 South Stato Stroot 

0226 8. Co»M«rolaJ Avoauo

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

$3194.70
auks. 2500.00

Viso pinigais 
čekiais .
Aukos padalinta šiaip:
L. R. Kryžiui čekiais

auks. 2500.00 
L. R. Kryžiui pinigais $201.80 
Liet. Našlaičių Šelpimo Drau
gijai Globai, Kaune $102.00 
Liet. Gyn. Komitetui $2890.90 

Visos aukos pasiųstos Lietu
vos Misijai persiųsti Lietuvon. 

Lietuvos Laisvės Išgavimo 
Komitetas:

F. Savickas, pirm.,, 
O. Petručionis, sekr.

SKANDINAVUOS-AMERIKOS UNIJA

LEECHBURG, Pa. — Mes, 
Leechburgo miestelio lietuvių 
jaunimas, buvom sutaisę balių, 
kurs gražiai pavyko ir liko 
$26.25 pelno./Puoš pinigus nu
tarėm paaukoti 
•no reikalams 
Lietuvos Misijai 
Draugai, kurie 
’arbavos’
x švagždi#, 
Meilius, A. Vaičis, L. Petro

vas, P. Petrukas ir J. Nigra. 
rikimės, kad iš čia bus ir dau
giau paaukota Lietuvai nuo už
puolikų lenkų gintis.

—Juozas Latoža.

Lietuvos gyni- 
ir pasiuntėm 

į New Yorką. 
tam reikaluil

yra: M. Gendrolius, 
Bernotas, K.Yra žinoma kaipo viena iš geriausių linijų 

keliauti per Liepojų

I LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius de
lei trečios klasos keleivių su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentų ant Skandinavijos Linijos 
*hr kreipkitės prie jos Centralinių Ofisų

SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE
148 Washington St., Boston 

t 17 N. Dearbom St, Chicago, III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

... ... ■.

Šioj knygoj šiais metais tilps 
. daugiaus apžvalgų ir žinotinų sta 

tistikų, negu pereitais metais. Ši 
knyga neabejotinai bus naudinga 
visiems, o ypač tiems, kurie veda 
kokį-nors biznį ar užsiima kokia 
nors profesija ir turi reikalo žino
ti adresus visų kitų biznierių ir 
profesionalų. Telpantieji šioj kny
goj straipsniai apie biznį dauge
liui duos tokių pamokinimų, kokių 
jie negautų nei už desėtkus dole
rių.,

METINĖ BIZNIO KNYGA 
IR ALMANACHAS

bus išsiuntinėtas visiems Naujie
nų skaitytojams po Naujų Metų 
apie 10 dienų sausio.

NELAUKIT 
PASKUTINIŲ 

DIENŲ
Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas 

Present) dabar. Dabar yra geras pasi- 
skyrimas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausios mados tavorais. Deimantų ir 
aukso žiedų, aukso ir paauksuotų laikor- 
dėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolonekų, bron- 
galietų ir visokių sidabrinių dalykų.

Musų tavorai gvarantuoti
lį ir kaina žemesnė kaip kitur.

PETER A. MILL^R
2128 W.22St.

Granite City, III. — Orga
nizuotieji šio miestelio darbi
ninkai pas statė puikų triobė- 
sį — susirinkimąms laikyti ir 
pramogoms rengti. Triobėsio 
pastatymas atsiėjo devynlas- 
dešimts tūkstančių dol.

• Danville, Va. — Dan River 
Cotton Mills kompaiuja numa
žino savo darbininkams algas nimui 
— 25 nuoš. j

Nedarbo šmėkla.
[Iš Federuotosios Presos]

Detroit.
vargas didėja kartu su toly
džio augančia bedarbių armi
ja. Organizuotieji vietos dar
bininkai reiškia didelio susirū
pinimo. Vienume šio miesto 
Darbo Federacijos susirinkime 
tapo priimta rezoliucija, ku
rioj reikalaujama, kad pašali- 

....... . biednuomenes 
Į šios šalies valdž’a

Biednuomcnės

Boston, Mass. — Andais čia 
laikyta tūlos pramonininkų 
asociacijos konvencija. Kaip 
vienu balsu priimta rezoliuci
ja, reikalaujanti gražinti “se
nus gerus laikus’’ — neliniji
nes dirbtuves.

enės vargo kaip tr 
’tuČ tuoj aus | darbių.

/
New York. — Unijos virši

ninkų apskaitymu, New Yor- 
ke daugiau kaip šimtas tūk
stančių rubsiuvių darbinMkų 
vaikšto be darbo. V'so New 
Yorkc dabar esą nemažiau 
kaip trys šimtai tūkstančių be-

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviam*

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių Infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

Tel.: Canal 5838

leistų a Įsteigt i
santykius su tarybų Rusais.

Chicago, III.

pirklybinius « W «—" " “
a DR. A. p. GURSKIS i 

Lietuvis Dentistas
5 4847 W. 14 St. kampas 49 Avt. B 

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

— išskiriant nedėlias ir seredas.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,

Laikrodžiai,

JEWELRY 
STORE

Auksybė, Colum- 
bijoa Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland , 
Are., Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

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

kas yra reikalinga.
Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 

Mano ofise aplalkysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

Dr. C. H. Hair
39 So. State ir kampas Monroe, 

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. W A. M. iki 1 P. M.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”
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PADVIGUBINK 
SAVO ĮEIGAS 

Įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Real Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai {mokėjimai 

nešantis 6%.
Julius Moli &' Son
1319 Mihvaukee Avė.

A VADINE iznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistų su ilgu laiko patyrimu.

Darbas gvarantuotas ant 10 me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai.

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES r$i BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

Ar verta spekuliuoti 
markėmis.

Tel.: Victory 2400
Užsisakyk audrintus lan

gams rėmus, nuo
Geo. Green Lumber Co.,

22-os gatvės tiltas.

■ Tel. Canal 297S—2976
■ Just

WHISTLE :
Chicago n

WHISTLE BOTTLING CO.
1901 W. Roosevelt Rd.

ANTON FUERST and CO. 
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies 
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

Didžiausia Lietuvių Aprėdalų 
Išdirbystė Chicagoj.

Darom aprėdalus dėl dėvėji
mo. Paklausk kas musų padirb
tus aprėdalus dėvi.

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33 St.

Universal State Banko name.
Phone Boulevard 3941

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex- 
as valstijoj.
Mažas investmentas ren- 

davojimui aliejinės žemės, 
gali padaryti jumis kaip 
ir mus neprigulmingu pi- 
nigiškai.

Ateik, parašyk, arba te- 
lefonuok delei pilnesnių 
informacijų.

Chas. A. Snapp
Company

1620 Consumers Building 
Tel.: Harrison 9669-9670
-------------------- --------------------------------- --- • -

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

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

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

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

2662 Milwaukęe Avė.
Tel.: Belmont 1436

Acorn Electric Co,

BANKAS
ant kampo 47o» 
ir Ashland Av.

Chicago.

Daugelis musų draugų klausia mu
sų ar jiems nevertėtų prisipirkti da
bar Vokiškų markių, o paskui jas par
duoti kada pakils jų kaina, ir tokiu 
budu urnai praturtėti.

Musų atsakymas į tai yra, kad su-

kiose aplinkybėse turi tik labai silp
ną veikmę.

O todėl atspėjimas busimojo mar
kių kurso pasidaro negalimas, nors pa 
prastu laiku busimasai kursas maž
daug gali būti žinomas arba spėja
mas iš prekybinių įvairių kraštų trans 
akcijų ir santikių.

Prie tokio kurso nepastovumo koks 
buvo iki šiol, paprastas žmogus įdėjęs 
savo pinigus į markes negauna ųic-

svarbiausia priežastim to, kad Ameri
kos doleriai, palyginant su Europos 
pinigais, turėjo didesnę vertę, o Eu
ropos pinigai buvo nupuolę.

i Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

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

1653 W. 47 St.

DYKAI
Pirma demonstracijos lekcija 

Puiki ateitis automobilių dirvoje
Suteikiama per

Chicagos geriausių automobilių
mokyklų.

FEDERAL ASBOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.

The Uline s Artificial
Limb Co. ' -

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

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

Phone Canal 5496 
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine. ,
Mes pritaikomo 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanojas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St.
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREW1CZ 

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

2300 Sb. Leavitt St.

rniTDr storas kaklas 
VI vi 1 SUTINĘ GILĖS 

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

GOITRENE Co. 521 — B. W. 63rd St.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

Tel. Drover 9635
Dr. P. OVITSKY

t Dentistas
Specialistas ištraukyme dantų 

4729 So. Ashland Avė. 
netoli 47th St.

Chicago.

LIBERTY BONOS 
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

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

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

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

Phone Boulevard 7692

kišti savo pinigus į markes yra neiš- 1 ko kito kaid tik susiarzinimą, sielvar- 
mintingas dalykas. Kas nori spėkų- ' tą, neapsikentimą ir pagalios tikrą 
liuoti markėmis ir niekaip negali at- nuostolį. Todėl tai mes sakome, kad 
sikratyti nuo tos minties, galėtų pirkti nori spekuliuoti markėmis, tai, turė- 
markių tiktai už nedidelę sumą, už damas penketą tūkstančių Amerikonis 
mažutę savo turto dalį, nes spekulia- kų pinigų, į markes privalėtų įdėti 
cija markėmis yra pavojingiausia ir nedaugiau kaip $100.00 arba $200.00. 

.................... Visiems kurie turi sutaupę jffnigų, 
mes ■ patariame užsiganėdinti aštuntu 
metiniu nuošimčiu, kurį visuomet guli
ma gauti be jokios rizikos, kad indėti 
pinigai' prapuls.

kvailiausia iš visų spekuliacijų. Mums 
‘odos, kad spekuliacija markomis yra 
aršesnė negu lošimas kortomis iš pi
nigų. Pakilimas markių nuo $1.00 iki 
$3.00 ir puolimas atgal nuo $3.00 iki 
$1.00 visai nepriklauso nuo ekonomi
nės Vokietijos padėties. Toks kurso 
šokinėjimas yra tik vien spekuliacijos 
pasekmė. Gal būt spekuliatoriai j jo 
kio kito krašto pinigus nėra sudėję 
tiek dolerių, sterlingų, frankų, ir tt. 
kiek į Vokietijos markes.

Tarp spekuliatorių yra baisi daugy
be visai nepatyrusių spekulacijos žmo
nių, šimtai tūkstančių Vokiečių biz
nierių ir darbininkų Amerikoj, daugy
bė Anglų, Amerikonų, taipgi nemažai c 
Lietuvių ir kitų tautij žmonių, norin- __ _ ___ .
čių greit praturtėti. Daugelis jų yra didesnis puolimas yra dar laukiamas, 
pirkę markes dar praeitais metais ka- yra aliejaus, gazolino kompanijos, to- 
da jos kainavo už šimtą po $5.00, po j dėl, kas turi tų kompanijų serų, ga 
$4.00 ir po $3.00. Daugelis jų yra ’ - ------------- <..a« fieriis
pirkę šiais metais kada jos kainavo 
po $1.50, $1.75, $2.00, $2.50, $3.00 ir 
$3.50. Visi jie laukia markių pakili
mo ir desperacijoj jas parduoda, kada 
mato, jog jos puola ir vėl griebiasi 
pirkt kada mato, jog jos kyla. Paskui 
su nusistebėjimu jie klausia vienas ki
to, nuo ko tas markių kurso puoli
mas ir kilimas priguli ir .sprendžia, 
jog tai bankieriai ir piniguočiai tą

Šerai.
Įvairių kompanijų šėrai šiais metais 

beveik per visus motus ištisai ėjo že
myn. Tas Šerų puolimas iki šiol dar 
vis tebesitęsia. Kada pramoniniai šė
rai pasieks žemiausio laipsnio, tas yra 
sunku pasakyt. , ,

! Kai kurių’Kompanijų šėrai jau da
bar turbut yra nupuolė iki dugnui, bet 
{augelio kompanijų šėrai dar ir to

linus puls. Tarp tokių šėrų,kurių 
yra aliejaus, gazolino kompanijos, to- 

nepadarys klaidos pardavęs tuos Šerus 
dabar, idant nusipirkus tuos pačius se
rus kada jie bus pigesni.

Royal Mail Steam 
Packet Co.

Didžiausia ir seniausia Britanijos 
okeano laivų organizacija, kuri su 
sekančiu pavasariu pradės ir žmones 
vežti per Atlantiką.

Royal Mail Steam Packet Co. kon
troliuoja arba priklauso linijoms, tarp 
kurių yra kaipo: Pacific Line, Lam
port Halt, Union Castle Line į 
South Africa, Nelson Line, Elder Dem 
pster Co., Shire Line ir Glen Line, 
šios kompanijos pasiekia S. V. por- 
tus, Cubą, Vakarines Indi jas, Pietinę 
ir Vidurinę Africą, Pietinę Africą, In
diją, Kiniją ir Japoniją.

SANDERSON & SON, 
26 Broadway, Nevv York.

Yra generalinis agentais.

Publikos skonis keičiasi.
Visai nesenai, publika ėjo į Kra

tomuosius Paveikslus, dabar jau lai
kai mainosi. Mažiau nei penki me
tai atgal, Chicagoje buvo virš 600 Kra 
tarnų Paveikslų Teatru, dabar nei pu
sės nėra. Dabar užima jų vietą go
ri rimti teatrai. Paveizdan veikalas 
kuri rodo “Kiek in” National teatre 
šią visą savaitę. Minėtas teatras vi
suomet duoda puikiausius veikalus. 
Randasi Halsted St. & 63 rd.

Mažiau importu iš 
Europos.

Už užpereitą (Rugsėjo) mėnesį 
Amerikos eksportas padidėjo, o im- 

kursą pafiksina. Bankieriai gi tuo tar, portas sumažėjo, tai palyginant su 
pu sau markių visai nesiperka ir jų Rugpiučio menesiu. Rugsėjo mėnesyj 

' išvežta iš Amerikos Europon tavorų 
vertes $313,412,825, o Rugpiučio mė-

gauna tik tiek, kiek jų kostumeriai 
jiems užsako gauti.

Kada markių rinkoje veikia tokia nesyj išvežta vertes $293,034,383. Tuo 
daugybė aklų spekuliatorių, tai rinko- . atvežta iš Europos 
je labai greitai įvyksta tas, ką galima) 
butų vadinti savo rųšies ] 

da tiktai kokia didesnė firma l 
perka arba išmeta supirkimui . 
koki HesMkn kitą milijonų markių. « 
Normalės intekmės į piniginę rinką to $212,000,000

daugybė aklų spekuliatorių, tai rinko- . atvežta iš Europos Amerikon 
ie labai greitai įvyksta tas, ką galima) iarPu 1S .

'butų vadinti savo rųšies panikomis.; tavorų Rugsėjo mėnesyj vertes $91- 
Rinka pasidaro beprotiška (erazy), ka 048,291, o Rugpiučio' buvo atvežta ta
da tiktai kokia didesnė firma arba su- į yorų vcrtgs $114,751,170. Tas paliko 

naudai Suvienytų Valstijų
Šitas balansas buvo

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L.

19657. Michigan A v., kamp. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

Mes naudojamo geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Humboldt 1678 Belmont 7419

The Rutfeld Laboratory
Išdirbėjai

Tikrai puikių gyduolių
Chroniškos raudonosios gyslos, 

vaikščiojančio skausmo, niežų ir 
kitų odos ligų greitai paliuosuo- 

|čių.
Wasserman kraujo mėgintojas. 

2850 Chicago Avenue, 
Chicago.

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

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

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

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store 

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

Chicago, 111.
Telefonas Canal 4946

c. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

W
~l Išdirbėjas

f pagerintų
guminių 

pančiakų; 
diržų palai- 

• kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
nenormalių kūno dalių, ir platės dėl 
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. 
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.

Phone: Wentworth 2679.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
3003-39 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St

Visą šią savaitę

K1CK IN”
Kainos: — 36c. iki $1.00
Nedėlioj: — 50c iki $1.50

Phone Yards 1030
WM. S. BRON1ARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speėiališkumas.

' 4459 So. Wood St.

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankyti, į
37 So. Dearliorn St.

THE FALCON
CIGAR FACTORY

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

4G44 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuflitowski & Co
• Real Estate

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22ndSt.

Tarpe Califomia Avė. ir
Marshall Blvd.

Chicago.

'■ S
The Straus Dentistai 

dabar daro auksinius dantis po 

$3.25
Jeigu jus busite neužganėdinti 

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

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

Kviečių kainos.
Kviečių kainos eina, augštyn. Perei

tą savaitę mes buvome pažymėję, jog 
kviečių kainos dabar žemesnes veikiau 
šie nebebus. Musų perspėjimas buvo 
visai laiku. Kviečių kainos per šią pa
skutinę savaitę pakilo apie $.25 ant 
bušelio. Kviečiai turbut ir toliaus dar 
vis eis’ augštyn, o kartu su kviečiais 
taipgi ir miltai, todėl duonkepiams ver 
tetų ilgai nelaukiant prisipirkt miltų 
ilgesniam laikui.

Kalėdų 
dovanos

Prirengta pas mus 
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piausty- 
stytas stiklas, 
French Ivory etc.

Henry Store, 
Jewelry Store, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį ' 

laikrodį.

IIIIBKIIIIEE1IKKVE3I

CASINO TEATRAS
3506 So. Halsted St.

Seredoj, gruod. 8.
Elane Hamnierstein 

in the Daughter Pay’s
Subatoj, gruod. 11.

Earl Willianis. 
in Romance Promotion.

Pan ir Utar., gruod. 13 ir 14.
While New York sleeps 

Extra Fox special.

jdSiSEI

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

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

DR. C AR Y
Casino Teatras.

Didžiausiomis pasekmėmis prireng
ta ir bus rodoma Casino teatre labai 
svarbus ir naudingi veikalai.

Lankantieji teatras, nepraleiskit© 
progos nepamatę. Pagarsinimas 
smulkmeniškai kitoj vietoj ant šio 
puslapio. „

DENTISTAS
McVickers Teatro name

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams!

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

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė.

Tek: Yards 145

OLOWECKI’S
Music House

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

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

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

DR. B. L. GOLD 
Dentistas

Canalport ir 1
istas
Halsted gat.

ADAM M. MACARUS
NOTARAS

3256 S. Wallace St., Chicago

Jei tau reikia 
GERO PLUMBĖRIO 

Kreipkitės prie 
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

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

Visą darbą gvarantuojame.

j Parduodu laivakortes, 
J siunčiu pinigus į visas
■ pasaulio dalis. Apdrau-
■ džiu, parduodu žemės ir
■ namus, skolinu pinigus.
■BBBaasiBaaBBaaBBaBBB

M

CARTER’IO SKALBIMO MAŠINA 
parsiduoda šiuose Storuose 

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

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

The Union Clothing Co.
surengė dabar 

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

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką.

4754 Ashland Avė.

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

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

Tel.: Kedzie 8980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas,‘už žemiausią 
kainą.

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

Halsted netoli 63-os gatvės 
- ---- ------------------------------------- :—

Ar Jūsų bankierius yra 
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankicriu.

The Cicero State Bank

turi būti 
depozito-

patarimų

kus ryšius, kurie 
tarpe balikerio ir

rio.
Delei draugišku

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

Phone Drover 215 
S h a n k s 
Music Store,
Ėst. 1912.

Fonografai, re 
? kordai ir gro

jami gtojikii- 
niai voleliai. Pi 

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

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

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

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

automobilių.
—......................................... i, - i

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat 

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

PIRTIS
Turkiška, elektrikinė ir rusiška.

Lankant musų pirtį, galima apsisau 
got nuo sekančių ligų:

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojam® geriausią gydymą.

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

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

A. F. CZESNA,
1624 W. 45-ta gatvė, 

Chicago, III.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Allxk of Bitter Wine
Yra labiausiai užtikiama 

gyduolė.
Pąrduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 .So. Ashland Avė.

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS
Siutų ir Kelinių

® Vėliausios mados ir žemiausios 
kainos.

PAUL LEASES', 
3616 So. Halsted St.

SHBBBBBBBBBBBBBBBBBI

įJong Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg.
Company

Išdirbėjai The New Im- 
proved Shank-piece.

1311 N. Clark St

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

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

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

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

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

Pasitarimas ir Examinapija —
Dykai. /

' DOCTOR WHITNEY
175 N. Clark St.

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

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7963

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijom

Reikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

Phone Yards 987
I). L1PTSICH

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

ves olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

U.S.ARMY & NAVY KRAUTUVE
Pilniausia armijos stako.

1628 West 47-os gatvės
Kampas Marshfield Avė.

šakos: 3207 So. Morgan St., 
9309 Cottage Grove Avė.

Tėmykite savaitinius pagarsini
mus “Naujienos” specialių pasių- 
lijimų.•

Phone Boulevard 6878
A. ĘOLZMAN

The National Ralncoat Co. Not Ine.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.
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1739 SO. HAI8TED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

Talephona Canal 1506 
Canal 576

jaučia daugelis ir kitų sulen
kėjusių lietuvių ir net tikrų
jų lenkų. Sąžiningų ir pado
rų žmonių yra visose tauto
se, bet pas lenkus jie šiandie 
neturi progos laisvai išreikš
ti savo mintis. Ir p-ia M. R., 
negalėdama paskelbti savo 
raštą lenkų spaudoje, buvo 
priversta kreiptis j “Naujie- 
nas”.

Musų skaitytojai gerai pa
darytų, kad supažindintų su

Subscription Ratas:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy« ( _ __
Entared m Second Ctas Mattar Įto Straipnio turiniu 88VO Da- 

March 17th, 1914, at the Port Offica žistamiK lonkna of Chicago, III. under the act of ATIKUS.
March 2nd, 1879. - _______ ,

žįstamus lenkus.

Naujienos eina kasdien, išskiriant Lenkų dvarininkų 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- »»✓>» 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago,\r VIKUIUI.

Naujienos eina kasdien, išskiriant

III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paltui

Metams-------  , n -4 $8.00
Pusei metų  4.50
Trims mėnesiams n. 2.25
Dviem mineaiams _____-...........1.75
Vienam mėnesiui 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ------------ , .... r , 03
Savaitei___......._______________ 181
Mėnesiui-------------------------------- - '

Suvienytose Valstijose ne chieagoj, I šiol neprisirengia konfiskuo-
„ P«štu: L; _______
Metams_______ _____________ $7.00
Pusei metų----------- ------------
Trims mėnesiams___ ___ __ ,
Dviem mėnesiams

. Vienam mėnesiui____ _ T___
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams_____________ $8.00

metų __________________ 4.50
Trims mėnesiams_____ _______2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

45 nuošimčiai, t. y. beveik 
pusė, žemės Lietuvoje pri
klauso mažai saujelei dvari
ninkų. O Lietuvos valstie
čiai skursta dėl stokos že
mės. Vienok krikščionys de
mokratai, kurie kontroliuo- 

751 ja Lietuvos Seimų, dar iki

.. 4.00
- 2.00
. 1.50
„ .75

Apgailėtinas 
reiškinys.

Nedėlioję bemaž neįvykto 
riaušės Chicagos socialistų 
prakalbose, kuomet kongres- 
manas M. London papeikė 
Rusijos bolševikus. Tai yra 
liūdnas dalykas.

Mes nesistebime, kad so
cialistų tarpe yra žmonių, 
kurie įąr vis tębetiki legen
doms apie Rusiją ir įsivaiz
duoja, kad visos neprielan
kios bolševikams žinios yra 
“kapitalistų melas”. Bet la
bai bloga yra, kad tie žmo
nės neturi tolerancijos.

Socialistas, kuris neturi 
kantrybės išklausyt rimtai iš 
dėstomą priešingą jam nuo
monę, yra prastas socialis
tas. Bet jeigu jisai neturi 
pakantos net linkui savo 
draugų, kurių nuomonės ta
me ar kitame dalyke skiria
si nuo jo nuomonės, tai jisai 
jau yra visai keistas sutvė
rimas.

Su ta fanatizmo dvasia rei
kia kovot. Ji yra nuodai so
cializmo judėjimui.

i ti dvarus.
Dvarai Lietuvoje priklau

so daugiausia lenkams, to
dėl lenkų ponija atsiuntė 
Lietuvon avo legionus ir už
grobė Vilnių.

Del tos pat priežasties len
kai skverbiasi ir į Baltgudi- 
ją ir Ukrainą. Pereitą va
sarą jie buvo jau net ir Uk-

I rainos sostinę Kijevą' užė
mę.

Lenkų karės traukia į 
bankrutą jų šalį. Jau šian
die lenkų valstybė turi dau- 
giaus skolų, negu yra vertas 
visas jos turtas. Bet kas 
galvoj lenkų dvarininkams, 
ar jų “ojezyzna” subankru- 
tys, ar ne — kad tik jiems 
butų gerai, kad tik jų dva
rai nepražūtų.

Štai keletas įdomių skait
linių: Lenkijoje lenkų dvari
ninkai turi 5 milionus hek
tarų žemės (1 hektaras yra 
lygus 2.47' akerių), o Lietu
voje, Baltgudijoje ir Uk
rainoje jie turi 11 milionų 
hektarų. Šitos skaitlinės pa
rodo, kodėl lenkai svajoja 
“didžiąją Lenkiją” 
morza do morza”. Užka 
riaut Lietuvą, Baltgudiją ir 
Ukrainą lenkams reiškia už- 
tikrint savo dvarininkams
II milionų hektarų (25 mi
lionus akerių) žemės, ap
saugoti tą žemę nuo konfis- 
kavimo, daugeliui metų su
stiprinti ekonominę dvari-

“od

Lenkiškas 
balsas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

nume
ryje telpa straipsnis lenkų 
kalba “Nie tędy droga”. Jos^ 
autorė yra “lietuvė išauklėta 
Lenkijoje”. Ji sakosi, kad vi
sos jos simpatijos iki šiol bu
vusios lenkų pusėje, bet da
bar, kada lenkai užsimanė 
atimti iš Lietuvos Vilnių ji 
“pajuto savyje lietuvės šir
dį” ir pasiryžo pakelti savo 
balsą prieš juos.

Tai yra pirmas atsitiki
mas, kad musų laikraštyje 
pasirodo raštas lenkų kalba. 
Jisai yfe reikšmingas: to
je valandoje, kada lenkų po
nija kėsinasi sunaikint Lie
tuvą, tai iš tų pačių žmonių, 
kurie buvo išauklėti lenkų 
dvasioje, pasigirsta balsas, 
pasmerkiantis tą jų žygį..

Neabejojame, kad taip, 
kaip to straipsnio autorė,

Šiame “Naujienų” AUSTRALIJA.

Nestatys parodon karo 
pabūklus.

[Iš Federuotosios Presos 
Sydney. — NewSydney. New Smilh 

VVales’o apšvietos ministčris 
andais pareiškė, kad valdžia 
nieku budu neprileis to, kad 
mokyklų daržuose butų išsta
tyta užgriebtosios vokiečių ka- 
nuolės 
žiūrėti.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Padėtis West Virginijoj.

Susikūrė stipri organizacija.

šių dienu įdomybės.

gj reakcininkų partijai. Ne
paprastaisiais rinkimais šiam 
apskrity jos sumušo reakcinin
kų partijos kandidatų milži
niška didžiuma balsų. Atsto
vų butan išrinkta žymus dar
bininkų darbuotojas, Sidney S. 
McDermand.

................................... - •»■ •

Nie tędy droga

Utarnmkas, Gruoci. 7, 1920

- mokiniams prisi- 
Ministeris pareiškė, 

kad karo pabūklai yra tik pas
taroji ta blogybė, kuri tu
pėtų būt rodoma kūdikiams. 

New South Wąles’o valdžių 
sudaro didžiuma organizuotų
jų darbininkų atstovų.

KANADA.

Ūkininkų laimėjimas.

[Iš Federuotosios Presos] 
__ — SusivienijusiosToronto, 

ūkininkų ir darbininkų jėgos 
East Eigin’e kirto stiprų smu-

| Jestem litwinką w Polsce wy- 
chowaną. Dla tej ostatniej tež 
mialam prawie wylączną sym- 
patję, cale moję wspdlczucie i 
tak wyegzaltowaną opinję o jej 
wszechstronnej slusznošci poli
tycznej, že nigdy nie ; czytalam 
dziennikdw nie necechowanych 
gorącym patrjotyzmem.

Obecny jednak kierunek poli-
rii Federuotosios Presos] I tyki polskiej wywarl na mnie 

New York. —Mingo ap- hvraženie wprost przeciwne za- 
skrity, West Virginijos vai- mierzonemu. Poczulam w sobie 
stijoj, paskelbta karo padėtis. iRe^skie serce. To spowodo- 
1 atai padaryta kasyklų savi- wajo mįę rzucėnia na papier 
ninkams ir kitiems “Ibiznio in
teresams” reikalaujant.
sykių savininkui mat ryžosi I ’'a~’07’"^-rod2[nę. 
sutriuškinti angliakasių —
ją. šiam apskrity angliuku-1 jem unjĮ{njonem rozJjiciU pašst- 
siai jau geroka valanda ka'P wa> prasa polska obfituje w pap_ 
vi a ovą su sam< y °1®*S’ l‘‘ kinowskie wykrzykniki brzmią- 
ne nieku budu nenor išpildyt , . . . ..., .. . . -i.- „ ce dziwnie — co najmmej —darbininkų reikalavimus. Da- . . . . .
bar, paskelbus karo padėtį, wobec ogromu mebezpieczenStw 
samdytojai tikisi, kad su pa- WC1’Z nad zmart-
galba samdomų žudeikų jiems H^talym krajem, jak 
pavyks atsiekti savo tikslą. chmury grozące oberwamem 

Angliakasių ir jų šeimynų Jak dawmej bowiem, tak i 
padėtis daugiau negu bloga. obecnie Polacy s« zahypnotyzo- 
Visur bastosi apsiginklavę mu- wani miražem wielkiej polityki 
šeikos ir, gavę progos, jie* kul- wschodniej. Zapomniane, že 
kų nesigaili. jeszcze za krola Olbrechta wygi-

nęla szlachta 
wiszący w Stambule na haku 
Wišniowiecki i nieustające zar 
targi z Woloszą i kozaczyzną, i 

Iklęski i pogromy, ktore wstrzą-
saly fundamentami lej Rzeczy- 
pospolitej, nie mającej dla swej 
pracy organizacyjnej sil, wiecz- 
nie nazewnątrz rozpraszanych.*

Dziš wskrzeszpne pahstwo 
Polskie nosi juž dziedziezny za- 
rodek choroby, ktora niechyb- 
nie je stoezy — tym razem na- 
zawsze — ježeli zawczasu nie 
zawroci z drogi i nie nauczy się 
korzystač z biędow swego sta
rego systemu.

Wbrew stvvierdzonej praw- 
dzie, že wieloplemiennosč jest 
klęską dla kraju, polacy zamiast 
pilnowač jak oka w glowie swe- 
go zachoduj tej kolebki pols- 
košei, tego gniazda Orte Biale- 
go, trwonią swe sily, 1) na roz- 
szerzenie 'swych granic na 
wschodzie, — dzięki czemu ut- 
racili tak wažne placowki jak 
Cieszyn i Mazury, — i 2) na 
uszczuplanie i tak juž szczup- 
lych posiadlošci swego odwiecz- 
nego i wiernego sprzymierzehca 
— Litwy.

Jednoczešnie patrjotyczne pis- 
ma polskie prowadzą przeciw 
niej kampanję draznienia i nie- 
nawišci, przešcigając się w nie- 
smacznych dowcipach pod adre- 
sem “bocwinkarzy”.

Gdzie wasza pamięč, panowie 
polacy, ježelišcie juž zapomnieli, 
že to oni, ei “bočwinkarze”, 
przez dlugie wieki przyjmowali 
na siebie najcięžsze ciosy skiero- 
wane przeciw Polsce ze wscho- 
du, a jednak czy sprzeniewie- 
rzyli kiedykolwiew Unji Lubels- 
kiej ?

Dlaczego ja sama, zamiast 
siedzieč spokojnie na wlasnym a 
szerokim zagonie litewskiego 
czarnozemia, walczę o kawalek 
chleba na obezyznie ?

Ot jestem ostatnia juž može 
z rodziny niegdyš bardzo rozga- 
lęzionej, ktorej wszyscy blizsi i 
dalsi stracili w powstaniu žycie, 
vvolnosč i mienie.

Setki z pošrod nich polegli, 
więcej jeszcze zašlalo swemi 
košemi Syberję. Dzieci ich 
zmarnialy lub rozproszyly się 
po šwiecie.

Oto nasze tytuly do sprawied- 
liwošci, ježeli nie do wdzięcznošci 
Polskiej.

Po gorącem spotkaniu za gra- 
nicą pp. Paderewskiego i Valde- 
mara, mielišmy prawo spodzie- 
wač się lojalnego zakohezenia 
sprawy. Niestety, popieraniem 
awantury gien. Zeligowskiego 
rząd polski dowiodi tak braku 
lojalnošci jak i vvysokiej lekko- 
myšlnošci.

W istocie, trudno zrozumieč, 
na co kierujące sfery polskie 
rachują, otaczając się z dziecin-* 
nym uporem wrogami, jakby 
Polska byla jakąs niezvvycięžoną

tych kilku uwag pod adresem 
Ka" I tych, ktėrych uwažalam zawsze

unu Znamiennem j ėst, že po cu-

zapomniany

[H Federuotosioi Preeos]

Washington. — Bėgiu pa
starųjų 12 mėnesių Kaliforni
jos ir Texas’o valst. aliejaus 
šaltinių darbininkai susibūrė 
į didžiulę International Asso- 
ciation of Oil Field, Gas Well 
and Befinery VVorkers uniją. 
Dar pernai toji unija turėjo 
tik 30,000 narių, šiemet jos 
narių skaičius pasiekė 300,- 
000.

[Iš Federuotosios Presos]

Washington. — “Kąt tams
tos norite daryti su tais trimis 
vagęnais prekių?” — kaž-kas 
atklausė telefonu.

Jungtinių Valstijų sveikatin
gumo biuro perdėtinis atsikir
to:

“Mes niekuomet neesame 
užsakę tris vagonus prekių”.

“Well, visa tai laukia jū
sų čionai, ir tamstos padary
site geriau, jeigu patys atvyk
site ir pasiimsite” ■— baigė 
agentas ir uždarė telefoną.

Taigi, dar kartą imta visa 
“tyrinėti”.Biuro raštininkas 
nuvyko prekių stotin ir tenai 
surado tris vagonus prikrau
tus dėžėmis, adresuotomis 
sveikatingumo biurui. Kiek
viename vagone jis atidarė po 
dėžę. Pasirodė, kad kiekvie
na dože pripakuota mažomis 
blėkemis, naudojamomis po- 
pierai susegti.
' Prasidėjo ilgi pasikalbėjimai 
tarp biuro ir dirbtuvės — te
lefonu ir telegrafu, rašinėji
mas laiškų, asmeniški pasima
tymai ir barniai. < Po to pa
slaptis tapo išspręsta.

Kelios savaitės atgal kažin- 
kas iš sveikatingumo biuro da
vė užsakymą pristatyti dvide
šimt astuonias dėžės blekučių 
popierai susegti. Bet Washing- 
tone mes juk dar turime “ka
ro padėtį” ir oficialinė min
tis užimta tik milžiniškais 
skaitmenimis. Tuo budu rei
kalavimas pristatyti dvide
šimt aštuonias dėžes popierai 
susegti blekučių pildant ,užša- 
kymą kaž-kaip ten susidėjo, 
kad buvo paduota daryti net 
dvidešimt aštuonis milionus 
blekučių!

Taigi dirbtuvė padarė dvi
dešimt aštuonis milionus ble
kučių. Ar daug jų pasiims at
gal dirbtuvė, ir ką su jomis 
veiks musų dėdė Šamas, jei
gu jisai negalės gražinti, tuo 
tarpu 
jonės, 
ti jas 
gauti 
kaip
pareiškė dėl likusios armijai 
mėsos — “tatai padarytų ne-

dar neišspręsta. Be abe- 
valdžia negales parduo- 
“olselio” kainomis ir at- 

savo pinigus, kadangi 
karo sekretorius kartų

Potęgą.
Tymczasem to, co datąd tam 

widzimy, są grožne niebezpie- 
czehstwa nazewnątrz, wewnątrz 
zaš neopisana nędza, chaos 
polityczny, množące się mil- 
jardy dlug6w i nizki sto- 
pieii moralnošci odpowie- 
dzialnych wykonawc6w — j ak 
tego dowiodla kompromitu- 
jąca jej stosunki zagraniezne 
missja wojskowa w Paryžu.

Następstwem tego — upadek 
waluty, bliskošč bankructwa i 
widmo straty 17 miljon6w do- 
larow cięžko zapracowanych 
przez emigrantdw.

Lecz wszystko to nie zakluca 
snu naszemu rządowi. Nie od- 
biera go nawet možebnošč oręž- 
nej rozprawy na trzy fronty.

Kierownicy opinji politycznej 
zajęci są waleniem gromow na 
litwin6w za to, že smią opierač 
się rozmachanym polskim pro- 
jektom.

Radošč polak6w z pomyšlnych 
widokow plebiscytu w Wilnie 
j ėst blędem politycznego krot- 
kowidztwa. Zwycięztwo nad lit- 
vvinaini okaže się w skutkacji 
swych wielką przegraną pola- 
k6w.

Ktož bowiem obdarzony ele- 
mentamem poczuciem sprawie- 
dliwošci dziyrič się będzie, že ob- 
rohcy praw swych do starego 
Wilna z djablem by weszli w 
przymierze aby swą swiętošč na- 
rodową ocalič. Ježeli zaš uleg- 
ną wobec sity, ttf nigdy tego po- 
lakom hie przebaczą.

Dziwnem j ėst tylko že polacy 
nie rozumieją, czem dla litwi- 
n6w j ėst prastary grod Gedymi- 
na, ta žywa pamiątka ich naro- 
dowej przeszlošci i chwaly, gdzie 
mistyczny duch rasy przemawia 
z každego wzgorza, drzewa i ka
mieną do tych, ktorych praoj- 
c6w tam zložono košei.

Dla polaka zaš Wilno j ėst 
miastem gdzie j ėst 5$ czy 60 ty- 
siący polakdw, o ktorych mu 
chodzi, i 50 tysiący žyddw, 
ktdrzy co najwięcej są mu zu- 
pehiie obojęlpi. Litwini tam 
są uwažani za ųuantite negli- 
geable.. Nie wiem, czy rachu- 
ba ta j ėst dokladną — ježeli się 
zwažy, že np. Mickiewicz j ėst 
uznany za polaka, pomirno že 
pisal: Litwo, ojezyzno moja.

Ciekawy jednak objaw. Dla- 
czego potekom więcej žal tych 
mieszkaric6w Wilna niž tych 
miljondw emigrantow, ktotzy 
bezustannie od wielu dziesiąt- 
kow lat Polskę opuszczają, by 
się - wynarodawič na obezyznie, 
podezas gdy w kraju nigdy nic ( 
nie predsięwzięto by tę falę 
ludnošei powstrzymač. Ježeli 
jednak Polsce istotnie zaležy na 
ludnošei vvileriskiej, i ježeli lud- 
nošč ta j et rzeczywišcie patrjo- 
tyczną, czemuž nie sprowadzič 
jej do wyludnionych wsi i miast 
polskich — czemuž nie wzmoc- ' 
nič raczej žywięl wlasny wy- ' 
mianą niemcdw polskich na nie- ' 
mieckich polakdvv — niž utrzy- 
mywač ten niegodny konflikt z 
Litwą ?

Czemu trzymač w napręženiu 
europiejską politykę, sprowadzač 
na zrujnowany nardd nieobli- 
ezone koszta i dla 50 tysiący na- ( 
ražač polityczny i materjalny 
byt 30 miljondw ludnošei? (

Litwa j ėst malym narodem, ; 
ale dražniona može cięžko za- 
wažyč na szali przyszlego bytu 
Polski. Niesprawiedliwošč jest 
zatrutą bronią, a rozpacz zlym < 
doradeą. <

Pewna jestem že ten artyku- 
lik šciągnie na mnie protesty, 
na ktore juž nie odpowiem, i 
miano bolszewika lub polako- 
žerezej litwinki.

Nieprawda. O bolszewikach 
wiem tylko z gazet, a od wyjaz- 
du z kraju, t. j. lat 16, nie wi- 
dziatem žadnego litwina i nigdy 
nic nie dalam na litewskie 
potrzeby. Co kiedy moglam, 
skladalam w ofierzę Polsce, ją 
uwažająę za moją ojezyzną.

Lecž będąc tež corką Litwy, 
domagam się dla niej i dla wtes- 
nego Polski dobra jnniej raso- 
wego zacietrzewienia, o więcej 
sprawiedliwošci. — M. R.

Skaltytolu Balsai . .
(Vi UmMitu hm»

MELUS SKLEIDŽIA.

Chicagiškiame tam 
žmonių lapelyj “Vilnyj” 
kelbta, kad V. Petraitis, 
ilgų laikų gyveno Kewanee, III., 
ir išvažiavo į Lietuvę, esąs ten 
nuteistas mirčiai ir sušaudytas.

V. Petraitis gyvendamas 
Amerikoj turėjo daug pažįsta
mų ir draugų. Aš, būdama jo 
sesuo, pranešu, kad ką “Vilnis” 
skelbia, yra netiesa. Aš dažnai 
gaunu laiškų jš Lietuvos ir ži
nau, kad V. Petraičio niekas 
nešaudė: jis yra tik suimtas ir 
uždarytas Kauno kalėjime, be 
teismo. —P. Petraičiutė.

tikrų 
pas- 
kurs

Tu- 
nors

Kas dedasi 
Lietuvoj.

PANEMUNĖLIS. 
Rokiškio apskr.

Panemunėlio valsčiaus 
ros dvaro darbininkai,
visi priguli prie profesinės są
jungos, bet organizacija tarp 
jų prasta: dirba lig šio laiko 
nuo saulės lig saulei nusilei
džiant. Dabar kuliant javus 
žydai veža vežimais ir darbi
ninkai nesulaiko. Paprašius 
mokėti mėnesinę algą, nusta
tytą profesinės sąjungos, tai 
yra 50 auksinų menesiui, po
nas atsakęs: niekas negali ma
nęs priversti tiek mokėt, kiek 
aš noriu, tiek ir moku — 400 
auksinų į metus. Jei mote
rys jus karves pamote melžt, 
tai atrokuosiu 120 auksinų 
kožnam į metus. Darbininkai 
bijo labai priešintis, nes galį 
ateit lenkai, tai jiem busią blo- 
?ai, ponas sakęs, latviai esą 
{laukėj, o lenkai Švenčionys, 
;ai neužilgo ir čia galį ateit, 
tai ir jūsų profesinės busią 
perniek. —. Klajūnas.

Ką žmonės rašo
(Iš laiškų iš Lietuvos)

Juozui Čiapuliui į West Rut- 
and, Vt., rašo X-31 jo švoge- 
ris, tarnaująs Lietuvos kariuo
menėj.

...Dabar eina karas su len
kais. Lenkai puola Lietuvą ir 
nori ją apiplėšti. Bet mes nu- 
galėjom kitus priešus, tai nu
galėsiu! ir lenkus, tuos dris-1 
dus. Jie pas save duonos netu
ri, tai lenda į Lietuvą kai bi- 
;ės ant medaus, ar kaip alkani 
vilkai: kad ir muši, vis lenda. 
Aš buvau patekęs į nelaisvę, 
;ai jie mane apiplėšė visai, at
ėmė nuo manęs drapanas ir 
davč kažkokių savo skarmalų, 
dar ir per veidą uždavė. Sako, 
“naco vi vojujecie z narni, 
. edna via ra, jeden kosciol,” o 
aš sakau: velnio jūsų viara, 
<o jus lendat į musų kraštą? 
Vienas jų apicicrius sako man: 
Ar tu nemoki šnekėt lenkiškai? 
Atsakiau, kad aš ne paliokas, 
o lietuvis. Liepė savo karei
viams varyti mus toliau, ir tie 
dar lab’au mus apipiešė. Pas
kui padavė mane kareiviui 
kažinkur varyti. Kai jis mane 
pavarė prie miško, tada aš 
jau ir lenkiškai išmokau: pasi
dariau rūkyti ir prašau jo pri
degti. “Ic, ic, ti pšiakrev!” su
riko jis ant manęs, bet aš vis 
prašau, ir jis ant galo sutiko 
duoti man pridegti. Ale man 
nerupi pridegti: ‘pastvėriau jį 
už gerklės, pasiritau po savim 
ir pusgyvį palikau. Nenorėjau

jį nudėti, pamislijęs, kad ir jis 
nori gyventi. Pasiėmiau jo šau
tuvų ir nuėjau sau savo keliu, 
galiaus* besislapstydamas pa
rėjau pas saviškius. Dabar mus 
pakeitė pasilsėti, ale greitu lai
ku vėl reiks važiuoti pirmo®.

Skaitytoju pastabėlės
Kripą-kripai. — Patys ko

munistai ir tie, kur jų nepa
žįsta, sako, kad musų komu
nistai esą baisiai revoliucingi 
žmonės. Jų principai, girdi, 
neatmainomi.

Gerai, šiakite komunistiškų 
“principų” evoliucija:

Pirmiausia jie prakeikė par
lamentarizmą; paskui socia
lizmą, karus (net apsigynimo), 
kompromisus su kitomis sro
vėmis bei partijomis, į “pal
šąsias minias” ėjimą, reikala
vimą amnestijos politikiniams 
nusižengėliams, rašymą rezo
liucijų, Grigaitį, Michelsoną ir 
tt.

Neprakeikta liko tik komu
nistiška rrrevoliucija.

Šiandie komunistišką “daly-t 
kų padėtis” yra sekama:

Komunistų vardo jie senai 
atsižadėjo (tas nelabasis Pal- 
meris!); parlamentarizmas jau 
good, socializmas jau nėra 
toks baisus (o kai kada — ko
munistiškiems Petrams jis da
gi labai geras), daryti su ki
toms srovėms (kadir vyčiais) 
kompromisus jau ne griekas, 
nuo’^palšųjų minių” musų ko
munistų šiandie ir su paga
liu neatginsi. “Eldy-eldy”, 
“petrinės” ir “pilypines” so- 
saidės šiandie jiems tarytum 
devintasai dangus. “Politiš
kiems prasikaltėliams” (kiti 
sako, kad ir kontraktoriams, 
kurie kalėjimo durų niekuo
met nėra matę) aukas 
renka. Gi rezoliucijų 
Naujienas ir Keleivį jie 
šė “liek ir tiek.”

Matot, kokia atmaina, 
tai nepastaroji. Pavasaris 
toli. Kol jis ateis, musų 
munistų rrrevoliucingumai
visiškai nublukęs. — J. P. R.

taipgi

prira-
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
A. /A. Vasiliauskui, Chicago. 

— Labai pageidautina. Tik ra
štuokite.

«

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

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

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

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

1... .............. . ............. ■■■■■.... .. ■■■<

A. Petratis S. Fabijonas |

A. PETRATIS & CO
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSUKANCE I
European American Bureau |

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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AKUSERKA 
■A. SHUSHO

Turiu patyrimų 
notarų ligose? re- 
pMtingai prita
riu ligone ir kurti 
k$ laika ligoa.
10922 S. State Str

Chicago, IU.

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

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

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

g— ■ 1 '■ ..
* Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

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

piet 6 iki 9 vakaro 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

1821 S. Halsted SU 
Kampas 18 ir Halsted St 

t n — ■■■■ ' /

rinTc. K KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

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

Lietuviu Rateliuose
JUBILEJINIS ŠERNO 

BANKETAS.

Rašytojui Juozui Adoniai- 
čiui-šernui pagerbti jo 25-me- 
tin& litaratinio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse, Šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietų, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrison Hotolyj, 
Clark ir Matlison gv.

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

NORTB SIDE

Tarp rubsiuvių.

Jau keli mėnesiai, o dauge
lis vietos dirbtuvių vis stovi 
uždarytos. Kada jos bus ati
darytos, niekas negali pasaky
ti. Bedarbių armija didelė ir 
dar nuolat didėja, nes daug 
siuvėjų atvažiuoja iš rytinių 
valstijų — darbo j ieškoti. Ar 
nebūtų geriau, kad tie drau
gai stovėtų ant vietos? Tuo 
jie. daugiau pelnytų. Viena, 
jiems liktų tie pinigai, ku
riuos reikia atiduoti geležin
kelio kompanijoms. Antra, ir 
kitokio nuostolio nepasidarytų, 
kuris neišvengiamas kraustan- 
ties iš vieno miesto kitan. Juk 
gauti darbų čia vistiek nega
lima. Pragyvenimas čia jei 
nų brangesnis, tai, rodos, ir 
visai nepigesnis kaip kad ry
tinėse valstijose. Atvaž.avę

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokė  jimą 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 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
guli kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimti 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

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

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

Chičagon jie tik vaikšto gat 
vėinis ir skundžiasi: “visur 
tas pats”.
269 Skyriaus susirinkimas.
Gruodžio 3 d. įvyko prieš- 

.neL’nis lietuvių skyriaus 269 
lusirfinkimas. Narių susirin
ko daug, mat rinkta skyriaus 
valdyba sekantiems metams. 
Malonu pažymėti, kad drau
gai, kurie kone visų metę vis 
stengėsi “atsimokėti” savo po- 
I* tikos priešams, liovėsi tai da
rę. Todėl ir skyriaus valdy
bos rinkimai buvo visai ra
mus.

Praeitais metais musų val
dyba per toli buvo nuėjus, tai 
šis priešmetinis susirinkimas 
parodė, kad skyrius tokios po
litikos nenori. Valdybon iš
rinko draugus, kurie plačiau 
permato dalykus.

Valdybon išrinkta šie drau
gai: A. Čepaitis pirm.; F. Juo
zapavičius sek rot.; J. Katilius 
ižd.; J. Dauginis maršalka. Pil
domoji Taryba: J. Degutis, K. 
Rugis, J. Bendokaitis, F. Mei. 
sonas, Butvilas, F. Prusis ir 
J. Žilinskas. Iždo globėjai: 
Rugis, Dauginis ir Lenkartas. 
Jungtinės tarybos atstovai: K. 
Kairys, J. Katilinę, J. Bendo
kaitis, J. Račiūnas, A. Čepai
tis, F. Meison. Korespondentu 
— J. Degutis.

I North Sides Dr-jų Sąryšį 
delegatai išrinkta astuoni: dvi 
merginos, p-lės K. Kalainiutė 
ir Mickevičiūtė, ir šeši vyrai.

Beje, skyrius paaukavo iš 
iždo 10 dolerių General Indus
trini Defense komitetui ir iš
rinko komisijų daugiau aukų 
parinkti.

Nors draugai siuvėjai ir nu
varginti nedarbo, *bet nusimi
nimo tarp jų nėra. Jie tiki

esi, kad ir vėla ateis “geri lai
kai”. — Jonas.

minė apie Amrrlkes darbinin
kų ydas — jų skaldymąsi į 
įvairias frakcijas-bei frakcijo
ms. Tas frakcijas kalbėtojas 
ant vietos išvardijo. Pamati
nė jo 'kalbos mintis buvo to
kia: visi darbininkai privalo
mi vienytis sėkmingai kovai 
su kapitalistais. Čia jau nu
rodė, kad toj kovoj Amerikos 
darbininkai privalo pasirinkti 
sau tokių įmonių, kurios 
jiems išrodo esant geresnė
mis, o ne laukti padiktavimo 
iš Maskvos ar iš kur nors ki
tur.

Tatai ytin skaudžiai įgylė 
Lenino sekėjus. Jie ėmė zur- 
sti. Kada jų zurzimas išėjo 
iš ribų, jie paprašyta apleisti 
svetainę. Būrys komunistiškų 
triukšmadarių staugdami ap
leido svetainę. Tuo visa ir už
sibaigė. čia dar kartų Lon- 
don pažymėjo, kad šitoks pa
sielgimas yra nieks daugiau, 
kaip skaldymas darbininkų jė
gos ir kad tuo nieko gera tiė 
skaldytojai neatsieks. Girdi, 
deklamacijos apie revoliuciją 
nieko mums nepagelbės, jeigu 
mes, visi darbininkai —' kai
po klesa — nestosime petys į 
petį, kad savo teises gymis.

Tenka pažymėti, kad Chica- 
gos socialistų organizacija da
bar varo stiprių kampanijų už 
socialistų dienraščio . įsteigimų 
— anglų kalba. Reikia many
ti, kad šitas sumanymas pa
vyks, nes socialistai čia kas 
kart įgija vis didesnės įtakos 
miniose. %

Vienas kalbėtojas, beje, pa
žymėjo, kad tokios įtakos įsi
gyja netik vieni draugai chi- 
cagiečiai, o ir visose Jungti
nėse Valstijose. Socialistų mi
lingus žmones dabar lanko ne 
šimtais, bet tūkstančiais.

— Untanis.

SevėroV■ Gyduoles užlaiko 
■ . ‘ ieimynos sveikatą.

S«v«roH naujas Kalandorlua 1921 matu 
Era ISduotaa. Gpuklta viena ea»a aptle- 

oi. Yra duodamas dykai. Jeigu na(au- 
tumlte aptiekei, r fily kito pas mui Ir 
Įdekite 2o paktos tonklg.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

Socialistų prakalbos.
Komunistiški triukšmadariai 
paprašyti apleist svetainę.

Propagandos mokykla.
Z___________________________ ■

Vietos liet, socialistai, nau
dokitės ta proga.

Dr. A. R. Blumentlial

SEVERĄ ęo. 
j ! CrpAR RAP1DS, IOWA

Paprastai ialtia
suteikti evarbes ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLET8 
(Soveros Plytelei nuo Šalolo Ir Grlpos) 
galima paaitiketl jog palengvins laidą 1 
trumpo laiko ir per tai apanugos nuo svar
biu Ilgu, prafiiillnant Gripą arba Influon- 
zu. Pardavinėti kožuol aptickol. Kainos 
80 centu.

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

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severoa Bahamas 
PJauCiuins). Jis utnol greita paselpa, pa
duria lengvą Ir natumllžką kvėpavimą ir 
Rpsorges nuo plotino Ilgu. Dvlo mleras, 
25 ir oO centai.

AMERICAN
■fe Reliable

JentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 844

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

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 4817 
Boulevard 6437

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EKPELLER «t»
Valzbnžauklia uireg. 8. V. Put. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
Valzbažonklį.'

KRUPAI
Kiekviena motina prisibijo, kad ne

pagavus greitai sunkaus kosulio. Jis 
užeina vėlai naktyj, kuomet medika- 
liška pagclba sufiku prisišaukti. Todėl, 
ir yra Gįessco vienu svarbiausiu daly
ku šemininkes inilionų namuose 
per keturiasdešimta metų. Jis sutei
kia urną palengvinimą, Yra faktų, 
kad Glessco yra vienatinis vaistas, ku
ris pagelbsti į penkioliką minutų be 
vėmimo.

Atsargios motinos visur remiasi ant 
Glessco. Jis nesugadina jaunų kūdi
kio vidurių ir turi savyje substitutą 
apgynimui systemos.

Visi vaistininkai pardavoja Glessco 
50c už butelį. Jis vertas dešimts syk 
daugiau reikalingame laike.aDi*. Drake’s Glessco

z • 1 Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michnicwicz

AKUfiERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
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.

DIDELĖ—NAUJIENA—VISIEMS

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

DR. CHARLES SEGAL )
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 S<>- Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 jki 8:30 
vai. vakuro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880
,, „

n n s ra n ra r r; bfs « p « a e a n n 0
• Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS -
a
m

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. g

3259 So. Halsted St., Chicago. r

a
9

DR? M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 

į rurgas ir akušeris. .
j Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
p vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau

jausias metodas X-Ray ir kitokius
Į elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
j 18th St., netoli Fisk St.
j VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
j ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telcphonaj:

Socialistų Partijos pildoma
sis komitetas dabar laiko sa
vo posėdžius Cliicagoj. Kartu 
su jais Čia atvažiavo ir socia
listas kongresmanas, d. Meyer 
London, iš New Yorko.

Kad pasinaudojus ta proga, 
Chicagos socialistų organiza
cija surengė prakalbas. Pra
kalbos įvyko praeitų nedėldie- 
nį, gruodžio 5, erdviam Ash
land Atidi tori u m c. Žmonių bu
vo apie du tūkstančiai. Kal
bėjo penki kalbėtojai, jų tar
pe Meyer London, Ncw Yor
ko socialistų dienraščio Now 
York Call redaktorius Oncal ir 
vienas rubsiuvių darbuotojas 
iš Bostono.

Vyriausias prakalbų rengi
nio tikslas buvo — paliuosa- 
vinias visų politik'inių nusi
žengėlių, kurie dar laikomi 
įvairiuose šios šalies kalėji
muose. Tuo reikalu partijos 
Pildomasai Komitetas paruo
šė specialę peticiją-dcklaraci- 
ją. Bus renkama žmonių pa
rašai visoj šaly. Tikimasi, 
kad tų parašų bus surinkta 
keli miliona’. Vėliau parašai 
bus pasiųsti Washingtonan — 
reikalaujant paliuosuot politi- 
kinius nusižengėlius. Pačiam 
susirinkime, be įžangos, dar 
rinkta aukos. Jų, rodos, su
rinkta ytin daug.

Kongresmanas Meyer Lou- 
don pradėdamas kalbų pareiš
kė, kad jisai kalbesius taip, 
kaip jo išmintis bei sųžinė 
jam diktuoja. ’ Be kita prisi-

Praeitų seredą, gruodžio 1, 
Aušros svetainėj duota pirmo- 
ji-prirengiamoji lekcija. Kaip 
jau žinoma, LSS. VIII Rajo
nas šiemet ir vėl atsteigė Pro
pagandos Mokyklų. Mokyklos 
vedeju-niokytoju yra Naujienų 
redaktorius P. Grigaitis. Pra
eitų seredą jisai padare tik 
įžangų į busimąjį lavinimasį. 
Kitaip sakant, išparodė pelnin
gus tam lavinimuisi budus: nu
rodė kokių reikalinga knygų- 
rankvedžių ir tt. Pasak moky
tojo, darbininkams šiandie la
biau nei kuomet nors pirma 
reikalinga lavintis, kad įsigyt 
re’kalingo žinojimo ir at
remt priešų atakas. Tinka
mam socializmo pažinojimui 
reikalinga, kad draugai-nioki- 
niai įsigytų ir studijuotų se
kamus veikalus: “Komunistų 
Manifestą”, “Nuo Svajonių iki 
Mokslui”, “Kultūros istorija”, 
“Politikinę ekonomijų” ir “Is
torijų . socializmo Jungtinėse 
Valstijose”. Beto, mokytojas 
aiškins “Politikinę ekonomijų” 
bei Markso “Kapitalą”' Taip
jau bus keliama įvairus eina
mosios valandos klausimai ir 
diskusuojuma.

Taigi mokyklos programas 
šiemet yra daug platesnis nei 
kad buvo pirma. Vietos ir ap
linkinių miestelių lietuviai so
cialistai bei jų pritarėjai to
dėl kviečiami naudotis ta pro
ga. Tegul sekamą seredų mo
kykloj nestokoja nė vieno mu
sų draugo.

— šapos darbininkas.

Geriausią Dovaną — Kalėdoms. 
Siųskite j Lietuvą savo giminėms; 
Naują “Knygą” “Receptai ir Sekre
tai” (Apsisaugojimas nuo Įvairių Li
gų, Nuo visokių, epidemijų, kokios 
ton nebūt. Knygos kaina: $1.00 Re
ceptų ir slaptybių iŠ viso yra 390. Že
miau Motinoms Dovana;—Pagydykit 
savo vaikams, šašus galvoj ir skųros 
niežėjimą. Sulphur Ointment. — V-z 
pound of lard, and add one OZ. sulp
hur, one drachm each of ammonia- 
ted mereury, bcnzoic acid, sulphuric 
acid % drachm, and oil bergamot, 
dr. and 2. drachma of nitrate of po- 
tassa. Ointment for iteh. Naudok sy
kį ant dienos, po išsiprausimui. Del, 
Receptų medoga paimta iš Suvienytų 
Valstijų, “MEDYCOLOGY” (medyko- 
logyjos). .

“Pasarga” dėl gydymosi nerviškų li
gų ir visokios formos reumatizmo li
gų, skuros ligų ir plaukų; slinkimo li
gų, pirmiausia naudok dėl, valymo 
kraujo. Yra puikus vaistai dėl rudų 
šlakų, panaikinimo nuo veido; o plie
kus panaikysi tepdamas su 1 inet. Io- 
<line. Pinigus siųskit tik Moncy Oi- 
der, adresuodami: __

WM. L. MATULIONIS,
Post Office, West Fran«<fort, UI.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza •

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
‘ 2221 So. Kedzic Avė.

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Akušeres
8203 So. Halsted S t., Chicago.
Valandos; 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliotais 10-12 ryto.

Tel. Austin 737
DR. MARYA

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208* VV. Harrison St.

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

Rez. 1139 Independcnce Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Pr ver 9693

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 853
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy® Dentlstaa
10801 S. Michigan Ar., Roaeland 

Valandos i 9 iki 9 vakaro
S

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

feM ................... «

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS' ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
t Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
fanną ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

Viršum Metropolitan State 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. LeayAtt 

Tel. Canal 2552. /

NETIESA BUVO PARAŠYTA.
Kelios dienos atgal Naujie

nose buvo paduota žinutė, kad 
Salveiš.ų armija surinkus Chi
cago j gausai' pinigų. Žinutės 
padavėjas prie to pastebi, kad 
Aglinsko knygų krautuvėj jis 
kadaise matęs ir p. Simbolį sal- 
veišiams aukojant dolerį.

Aukot salveiš’ams nėra blo
gas darbas, bet p. Simbolis at
siuntė mums laiškelį, kur jis 
protestuoja prieš žinutės pa
davėjų ir pareiškia, kad jis 
„salveišiams niekados neauko- 

. ------- ----- - - —---- —------ pM
a suiro anf K-tn nnfilnA

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

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
Augščiau

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

S. GORDON,

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojaine 

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

Arti 38-th Street

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

Vai.: t iki 4 po piet kasdienuą; 
Nedaliomis: 30 iki 12 pietų 

Lietuvis perkalbėtojas seredomit 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 pi 

pietų Nedėliotu is.

pu—— .................... ..... i n n..... m
Telephone Yards 5834

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

į DR. G. M. GLASER I 

Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

i OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 I 

B vakare. Nedėliomis nuo 9—2 I 
po piet.

Telephone Yards 687

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

Or. iii. Stupnicki
3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

; DR. YUŠKA 5 
g 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118 
■ ■g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki įg
■ 8 vakare.
■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

’ /g?!2!-----------Stf , .' - — ; ■ ■ — 1JLS-SĮĮ1 -g A
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is i
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 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

g Tel. Boulevard 2160
S Dr.A.J.KARALIUS S 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto | 

2—9 vakaro.
S 3303 So. Morgan Street, i 

Chicago, III.
& ii k K i) a fe id m M ii ■ itl ■ B J!

A1"** ".........   ■ i■ i i ............

Tel. Pullman 342
DR. 1. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare, t
- Tel. Prospect 1157
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Extra Kun. Mockaus 
Prakalbos.

f

NAUtflENOS, Chicago, III  Utarninkas, Gruod. 7, 1920
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI i

PAJIEŠKAU brolio Jono Mat jo-, 
šiauš, 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, 
pranešimą duosiu' $25 atlyginimo.

KAZ. MATJOŠIUS, 
1980 Canalport Avė., Chicago,

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

ELZ. BINGELIENfi,
3237 S. Limo St., Chicago, III.

RAKANDAI

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

NAMAI-žEMe

3517 Archer Avė.

STOCk’AI—ŠĖROS

MOKYKLOS

PARSIDUODA 3601 Lowe Avė. ply 
tų namas: krautuvė ir gyvenimui 
kambariai, cemento fundamentas, va-

R

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

Jonui Žilinskui, kitąsyk gy
venusiam Clevelande, yra Nau
jienų ofise laiškas nuo 
draugo Williams Karmans.

Plėšikai šaudėsi su policistu.
Trys ginkluoti plėšikai pra- 

i Charles 
Aljorovicz saliunų, 1745 W. 
44-th st., ir pareikalavo atiduo
ti jiems pinigus. Bet tuo tarpu 
saliunan įėjo policistas ir čia 
pradėjo šaudyti į plėšikus. 
Ant plėšikų puolė saliune esan
tieji žmonės ir sumušę juos 
nugabeno policijos nuovadom

f’ĮjįpinAc rys «inkiuoti p* 
L/ll iL/rYLILIO eitQ nakti užklupo

ŽINIOS Atsišaukimas

jo

Lietuvių ex-kareiviy 
registracija. Už STORA GE LĖŠAS

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

jęs nei Aglinsko krautuvėj 
kur nors kitur.

nei

Bridgeport kolonijos 
lietuvius.

Utarm, Dec. 7,, MILDOS svet., 
3138 So. Halsted St.
(ant Bridgeporto) 

Pradžia 7:30 Inžanga tik 25c.
Kadangi pereitos kun. Mockaus pra

kalbos buvo ne visai užbaigtos apie 
“Velnią, Kristų ir Antikristų“ iš prie-

svetainę, tai šitos prakalbos bus vie- 
I
su naujais, žingeidžiais dapildimais.

Taigi, gerbiamai publikai, turime pra 
nešti, kad į šitą Mildos svetainę bus 
leidžiama tik tiek publikos, kiek ran-j 
dasi sėdynių, nes to reikalauja Svei- • 
katos Departamento patvarkimai.

Pertai, išanksto atsiprašome gerbia- n 
mos publikos — jei kurie pribuvę vė- r 
liaus neįeis į svetainę, kad nerugotų. 7

Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas.1 ėmęs iš

VACLOVAS ENDRULIS — 
yra prašomas atlankyti savo 
giminaičius, kurie nesenai ta
po atvežti su lenkų vaikais iš 
S?’ iri jos. Jų vardai yra Edvar

das Boginskis ir Valery Bo- 
ginsks. Jų tėvas Mieczyslaw 
Bognski mirė 3 metai atgal. 

iJv motina Viktorija Endriu-

Aurora’o 
Wedemaier. 
paleistas už 
Praeitų nė

BridgcportieČiai I
Stojom j kovų su lenkais 

puolikais, kurie prisidengę 
likovskio “maištu” nori mums 
išpiešti Vilnių senųjų Gedimino 
sostinę; suna'kinti lietuvių kal
bų, papročius ir įvesti visoj 
Lietuvoj lenkų kalbų ir ponų 
valdžių. Atgimė visų lietuvių 
širdyse laisvės meile ir šiandie 
kas gyvas telkia į daiktų savo

už-
žu-

Vaikai randasi lenkų naš- 
prieglaudoj Niles, III. 

iasties didelio publikos susiitnidimo i f< paiįsla Endrilllį ar jis pats 
svetainę, tai šitos prakalbos bus vie-, 1 1 1
toj neužbaigtų pereitų prakalbų, bet teduota žinoti į NailjieiUl 

! sa.
ofi-

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

Phone: Boulevard 4121.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. I-a Šalie St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

Simona Uždravaitį patiko ne
laimingą mirtį WestviUe, III. La
vonas yra pargabentas į Chica
go pas Kasparavičius 3827 Ar
cher Avė. Paėjo iš Lietuvos Su
valkų rėdybos Vilkaviškio apsk., 
Lauckaimio kaim<x 37 metų am
žiaus.

Paliko didžiausiame nubudime 
Amerikoje moterį Jievą Emą 
Uždravaitienę-Kasparaičiutę ir 
sūnų Volterį Aibei tą 5 metų. 
Vieną seserį. Lietuvoje paliko 2 
seseris ir senus tėvus. Priklau
sė Chicagoj prie S. L. A., West- 
ville, prie š. P. ir P. Dr-tės. Kū
nas bus išlydėta iš namų 3827 
Archer avė. į Tautiškas Kapi
nes seredoj 8-tą gruodžio, 11 va 
landoj prieš piet. Visi draugai 
ir pažįstami labai prašomi atsi 
lankyti ir palydėti. Atsilanky
kite, nes tuomi gal išgelbėsite 
jo moterį nuo mirties, nes gali 
nusiraminti, jei tik daug žmonių 
susirenka.

Lieka nubudime
Moteris su sunurn ir broliai 

su švogeriais

B

Juzefo Jurevičaitė-Katauskie- 
nč mirė gruodžio 6 d., 8 vai. ry
te. Juzefą paėjo iš Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Dirgalių sodos. Paliko 
nubudime 3 sūnūs ir 2 seseris.

Pamaldos atsibos gruod. 9 d., 
Apveizdos Dievo bažnyčioj.

Meldžiam savo pažįstamų ir gi 
minių dalyvauti laidotuvėse. La
vonas randasi 2119 Halsted St.

Pasilieka nubudime
Sūnus ir Seseris.

4taoishrdlu aoihrdlu taoirdluoinn

Pabėgo berniukas.
Russelb Roman, 13 metų 

našlaitį p. William • Quillen, 
229 N. Laramie avė., buvo pa- 

“Juvenile Detention 
1 Home” kaipo auklėtinį. Pra
eitą subatos vakarų Quillen’ui 
prasišalinus ant valandos iš 
namų, berniukas pasiėmęs jo 
revolverį ir 4<lolerius, pabėgo.

Apiplėšė krautuvę.
f Trys ginkluoti plėšikai pra
eitų naktį užklupo valgomųjų 
daiktų krautuvėje Stelių Bo- 
ebinsk\ 1732 S. Jefferson st. 
Išsiėmė $7 iš registro ir atė
mė $90 iš jos kostumerių, ku-

Sprogo bomba.
Praeita naktį kasnors buvo 

padėjęs bomba prie šešių aug- 
štų namo 232 East 31-st st. 
Bomba sprogdama stipriai su
purtė visų namų ir išgąsdino 
kaimynus. Nuostolių padaryta 
apie už $2.(X)0.

Automobilius užmušo žmogų.
Carlos Nutter, 128 N. Desp- 

Įaines st., vakar pakliuvo tarp 
dviejų automobilių. •Sutriuški
no jam galvų ir krutinę; beve
žant į 1 goninę jis pasimirė.

Atėmė 585 dolerius.
Fred J. Haw, 3943 Jackson 

Boulevard, vakar beeinant gat
ve prilėkė prie jo automobi
liam važiuojantis plėšikas 
atėmė 585 dolerius.

ir

Išsivežė šėpa su pinigais.
Banditai įsilaužė krautuvėm 

išsinešė 
Paskui 
st., ant 
išsiėmė

1535 East 47-th st., ir 
v’są šėpų su pinigais, 
nusivežę jų netoli 53rd 
tuščio loto, sudaužė ir 
apie $300.

Banditai pavėžino — už $20.
Nicholas Fort, 5737 Winlh- 

rop avė., apkurtęs žmogus, ku
ris dirbo Tribūne redakcijoj, 
vakar jam beeinant iš 4itrbo 
namon, du plėšikai surėmė re
volverių vamzdžius šonuose ir 
pareikalavo, kad jis sėstų jų 
automobiliuje. Tai padarius, 
jie nusivežė jį tamsoj gatvėj ir 
atėmė $20. Paskui atvežę ties 
jo namo durimis, paačiavę už 
pinigus ir paleidę.

1921 Kalendorius 1921
Išleido

Aušros Spaudos Bendrovė
Tai vienintelis kalendorius 1921 metams. Jame telpa geriausi raš

tai. Jį suredegavo visiems gerai žinomas Dr. A. J. Karalius.

Del įvairumo turi 15 puikių paveikslų. Puslapių turi 128. Kaina 
vieno egz. įtik 50 centų. Už vieną egz. galima prisiųsti ir stempomis.

Kiekvienas darbininkas nusipirkęs tokį kalendorių, bus pįlnai už
ganėdintas.

Kurie nori imti daugiau negu vieną antsyk, gali gauti šitomis iš
lygomis: 3 egz. $1.00; 6 egz. $2.00; 9 egz. $3.00; 13 egz. $4.00. O ku
rie norite imti ant sykio da daugiau, kreipkitės laiškais žemiaus pa
žymėtų antrašu.

P. S. Pinigus ar “Money Orderius“ siųskit sekančiu antrašu:

Aušra.
1443 N. Paulina St. Chicago, III.
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Banditas apskundė grand 
jury.

Banalias Walter Stevens šių 
metų balandžio 11 d. buvo nu
tęstas nuo 1 iki 15 metų kalė
jimo už nušovimų 
policisto, Lester 
.lis tečiaus yra 
$50,000 kaucijos.
dėlių jis apskundė grand jury, 
kuri jį nuteisė. Esu nušauto 
poliesio pati, Mrs. Wedemaier, 
buk papirkus grand jury, del- 
ko jis neteisingai liko apkaltin
tas. Policija sako, kad Stevens 
jai yra žinomas jau nuo 1911 
metų, kaipo vadas banditų 
gengės Chicagos ap’elinkėje.

Iš teatro išplėšė $1,100.
Praeito nedcldieno naktį ban

ditai užklupo The Cro\vn kru- 
tamųjų paveikslų teatrų, 1605 
West D'vision st., ir užkimšę 
burna tikietų pardavėjai, atė
mė $1,100.

Lucy Billings, 1739 Grand 
gvė, džiaudama drabužius, 
nukrito nuo antrų lubų ir 
simušo.

už-

Pašovė du banditu.
David Pollack, 1618 Roose- 

velt road. praeitų su'batų atva
žiavo pas savo draugą Charles 

Cohen, 1087 West 13-th st., ir 
palikęs automobilių ant gatves, 
pats įėjto stubon. Už poros mi
nučių ji^ pamatė, kad trįsę su
sėdę jo automobiliuje bando 
važiuoti. Jis išbėgęs pradėjo 
šauti į vagilius, o vagiliai, ne
galėdami pavažiuot pasileido 
bėgti — ir pabėgo. Mahoma, 

nes

Jų eilėn stojo ir Mildos Teat
ro bendrovė, kuri 
Mildos Teatrų 
gimui PUIKAUS KONCERTO, 
kurio pelnas eis Lietuvos Gyni
mui, kitaip - “Geležinam Vil
kui”

Koncertas įvyks panedelyj, 
gruodžio 13, kaip 7 vai. vaka
ro.

Koncerte dalyvaus pasižymė
ję lietuviai dainininkai ir mu
zikai, kurie, kaip ir Mildos te
atro savininkai, aukoja savo 
jiegas “Geležiniam Vilkui.”

Visas to konberto pelnas ir 
surinktos tenai aukos tuoj bus 
pasiųsta Lietuvos valdžiai per 
L'etų vos Misijų Amerikoje.

Bridgeporticčiai, turime pui
kiausių progų pareikšti kaip 
lietuviai yra nusistatę dėl len
kų briovimosi -Lietuvon. Kas 
gyvas tegul atsilanko į tą kon
certų.

Iki pusiniu tymo, Br-icljęe-por- 

tiečiai, Mildos Teatre, Geležinio 
Vilko koncerte, panedelyj, 
gruodži-o 13 d.

Pasirūpinkite nusipirkti ti- 
kietus iš anksto.

Bend. Liet. Gyn. Komitetas.

paaukojo
suren-

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

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

Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society, 

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

BLANKA REGISTRACIJAI.
Pavardė...................................................
Vardas ............................................
Adresas ............................................................

Kur tarnavai? .................
Kokį laipsnį turėjai? .......

Ar dalyvausi suvažiavime
Washinjrtone ? _________

— UŽ.1 _ 1 1 T w i

Pranešimai

Už

m.

PAJIEŠKAU Liudviko ir Branislavo 
Saunorių. Pirmiaus gyveno Chicago, 
111. Turiu labai svarbų reikalą ir nau
dingą dėl jų pačių; meldžiu atsišauk
ti arba atvažiuoti.

MARIJONA DAPKIENĖ, 
900 Jennc St., Kenosha. Wis.

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.

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

Nepristatyti laiškai
kad du jų buvo pašauti, 
bebėgdami vis griuvo.

Pasimokino važinėti.
D. Schaak, 22 metų amžiaus, 

2502 Diversey Boulevard, besi
mokindamas autoinobilium va- 
ž'uoti ant Wabash avė. įrėmė 
į gatvekarį taip, kad ir pats 
sau galvų persiskėle ir savo 
draugui, kuris su juoni kartu 
važiavo, rankų išlaužė.

Nulaužė policistui kojų.
Frank Rohm, policistas, 

metų amžiaus, 725 Waller avė., 
praeitų subatų jm) pietų belip
damas \š gatvekario papuolė 
po ratais didelio- ekspresinio 
automobiliaus, kuris nulaužė 
jam koja ir išsuko kairėsės 
rankos nykštį. Tai įvyko ant 
kampo Grand ir Chicago avė.

65

Pabėgo iš kalėjimo.
Robert Fields Jr., negras, 

praeitų subatos naktį pabėgo 
iš Evanston policijos stoties 
kalėjimo. Sargas teisinas’, kad 
jis buvo pamiršęs užrakinti jo 
kamarų.

Automobilius užmušo moterį.
Praeitų nadėldienį po pietų 

ant Cakvvood ir Drexell Boule- 
vards tūla moteris buvo parb
lokšta ir veik 
automobil'aus, 
vo d-ras Lcon 
leside avenue.
moteries lavono nėra jokių do
kumentų, kurie parodytų kas 
ji yra.

su syk užmušta 
kuriame važia- 

Block, 4756 Ing- 
Prie užmuštos

Mirė kūdikis — prarijęs vinį.
Vienuolikos mėnesių senu

mo kūdikis, John Clesty, 3832 
Hermitage avė., praeitų nedėl- 
dienį po pietų bečiaužiodamas 
po grindis rado vinutę ir įsidė
jęs į burnų užspringo. Už pox- 
ros valandų mirė.

žemiau paduodame sąrašų 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Karti tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si jį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobe j nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.
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Bendras Lietuvos Gynimo Komite
tas 18 gatvės apielinkės komiteto na
riai, išrinkti Ch. L. D. T. konferen
cijoj, Ch. Liet. Tarybos nariai, taipjau 
nariai visų kitų draugijų, norinčių pri
sidėti ir pagelbėti rinkti aukas Lietu
vą ginti, pašomi yra susirinkti utarnin 
ko vakare,, gruodžio 7 d., 7:30 v., Nau 
jienų name, pardėjimui ankų rinkimo 
šioj apielinkėj. — Cent. Kom. įgalio
tiniai.

Extra kun. Mockaus prakalbos įvyks 
utamininke, gruodžio 7 d., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St., 7:30 v. vak. 
Visus kviečia atsilankyti — L. L. F. 
1 kp. Komitetas.

Policija persekioja vaistinyčias
Policija pradėjo karų su vais- 

tinyčiom is,‘ pardavinėjančiomis 
degtinę. Praeitų naktį apie 27 
aptiekose buvo padarytos kra

tos ir konfiskuota daug alko
holinių gėrimų.

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

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $3^.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tui yra stebuklingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

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

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

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-PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 1—------------

nuo 18 iki 25 metų amžiaus laisvų re ir nedėlioj. 
pažvalgų. Aš esu 28 metų vaikinas, 2810 W. HairisOn.St 
iš amato mašinistas. Merginos mylin-1 
čios apsivesti arba susipažinti su ma
nim, meldžiu atsišaukti prisiunčiant 
savo paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai.

J. WEISS,
3419 Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kaimyno Jono Kaupo 
Kauno rėd., Ukmergės apskr.; Pagi
rių valsč., Užurasčių kaimo. Meldžiu 
atsiliepti, nes turiu svarbų reikalą.

PRANAS RAILA,
331 E. 55th Street, Chicago, III.

PAJIEŠKAU Saunoros; paeina iš 
Kauno rėd., gyveno Newark, N. J. Jis 
pats ar kas kitas kreipkitės ant ant
rašo.

JOE SMITH, 
643 W. 14 PI., Chicago, III.

- - -
JIEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEŠKAU dar kelių vyrų kaip se
niau buvo minėta prisidėt prie, kom-

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą

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

1926‘So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 3 kambarių rakan
dai, pirkėjai galės paimti ir kamba
rius. Turiu parduoti iki subatai, nes 
išvažiuoju Lietuvon. Pirmas pasiūly
mas paims daiktus.

929 W. 33rd St., Chicago.

IlIdU uUVO irilllv-Lcl pilolUvv • 1 1 a _ _ .- - _ __ I-., z-.
pilnijos naujo išradimo, maliavojimo . ■>»’> J““ J į**™ .
šepečių. Jau yra daugelis suorgani- skiepas ?!,5°0 įmokant likusius hmg 
zuota ir inkorporuota, tik reikia dau- vomis fi ovItem' ’
giau kapitalo. Tuojaus pradėsimo J- MeDONNEL SYSTEM,
biznį; kas prisidės, turės gerą naudą. 
Bus susirinkimas nedėlioj, 2 vai. po 
pietų, pas Gasparaitį 2313 Kenton St., 
North Side, arti Western. Kad ir ne
norėsite prisidėti, vienok malonėkit 
pamatyt naują išradimą.

J--JJ I-I.1L----- UI---------- L-JJMIM— ""

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARSIDUODA lotas naujoj Cicero 
kolonijoj prie 18-tos gatvės ir 48th Ct. 
Kas nori pasinaudot puikia proga su 
$325.00, tai pasiskubinkit, nes noriu 
greit parduot.

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

REIKIA kambario vienam vaikinui. 
Geistina, kad butų elektros šviesa, 
taipgi garo šiluma; be valgio. Bridge 
porto apielinkėje. Atsišaukite laišku.

J. C. P.
3020 Lowe Avė..

Aleksandravičius Domininkas 
Alkimavičius Adam 
Apulskis Juozapas 
Babouckis Vincentas 
Baltrūnas Juozapas 

; Butkui Stanislovui 
! Chipoks Paul 
i Daučianskas Banadlas 
> Gabris Impolit

Gilajtes Jonas 
Jarašius Jonas 

i Jocius Maik
Jokubonis Rayman 1 

; Jonikaviče F.
i Kamunlas Juozas 

Kasmauskas Paulina 
Racinskis Kazimieras 
Kazukovskis D.

i Klimą Jonas 
Kokios Anton 
Kakta Jonas 
Kubilunas Antanas 
Kunples A. 
Lukis Jonas 
Luktas Povilas 
Marcinkevičiui Antanui 
Masiliūnas Kazimieras 
Maslauskas Merė 
Maslukievvicz Karolina 
Moskir A. 
Marsutis Chals 2 
Navickis V. 
Paskauskas Izidor

Pieculis Martinas 
Puidokas. Antanas 
Puidokas Antanas 
Rakauskas Juras 
Rakauskas P©tr. 
Rargaitis Charlie 
Remijas Baltlomiej 
Rikosius K. 
Rimkus John 
Sirtautienų Anelija 
Skurdelų Antanas 
Smalelis N. 
Stancik Johan 
Stockųs John 
Venclauski Pyter 
Venslovicz Juozapui 
Zimanis Justinas

Susivienijimo Am. Liet. Kareivių 7 
kuopa laikys metinį susirinkimą gruo
džio 7 d., bažnytinėj svetainėj 2323 
W. 23rd PI., 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai būtinai atsilankykite ir atsives
kite naujų narių Reikės baigti seni 
reikalai ir nauji aptarti.—Valdyba.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų• v ... . . - . * _ **

utarninke, gruod. 7 d., 
Strumlio svet. — Visi nariai 
kit susirinkti. — Valdyba.

Ratelio piešmetinis susirinkimas įvyks 
7:30 v. v. 

malonė-

Brighton Park. — Bendro 
Komiteto susirinkimas įvyks 
ge, gruod. 9 d., kaip 7:30 v. v., Liuo- 
sybės Svetainėje, kampas Kedzie av. 
ir 39-tas Place. Visi Brighton Par
ko darbuotojai, būtent, kurie esate 
pasižadėję Chi. Darbininkų Tarybos 
konferencijoj, Lietuvos Laisvės Pasko 
los Stoties darbuotojai, draugijų val
dybos ir šiaip veikėjai, kurie norite pa 
sidarbuoti Lietuvos gynimo reikalu, 
meldžiami atsilankyti. — Brighton 
Parko L. G. K-tas.

Gynimo 
ketver-

L. S. S’. VIII Rajono Mokyklos lek
cijos bus Seredoj, 8 d. gruodžio, ly
giai 8 vai. vak., Aušros mokykloj, 3001 
S. Halsted St. Mokiniai ir kurie ma
not lankyti, bukit laiku. Mokyklos 
vedėjas drg. P. Grigaitis.

— Komitetas.

North Side. — Tėvai vaikų-kviečia
mi atsilankyti į Bijūnėlio Draugijos 
susirinkimą, kuris bus seredoj, gruod. 
8 d., 7:30 vai. vak. Liuosybčs svet., 
1822 Wabansia Avė, Bus rinkimas 
valdybos 1921 metams.—Valdyba.

Socialistų Mokykloj, Aušros svetai
nėj, antroji lekcija bus seredoj, gruo
džio 8, kaip 8 v. v. Visi draugai pra
šomi susirinkt laiku.— Valdyba.

SuHirinkimns ..Susivienijimo Liet. 
Adm. Draugijų ant Bridgeporto bus 
sereidoje, gruodžio 8-tą, Ažuko saloje, 
3301 S. Auburn Avė. Visi delegatai 
privalote atvykti, nes jau žeme yia 
nupirkta statymui Lietuvių Sales.

Frank Bakutis, Sekr., 
Ben. Butkus, Prez.

LEAFE GROVE DARŽO
Savininkas prašo savo kostu

merių, kurie buvo pasamdę dar
žą piknikams 1921 m., kad tuo
jau atsišauktų prie jo. Nes kuo
met dege daržas liepoj mėnesyj, 
tada sudegė visos mano knygos 
ir dokumentai. Dabar nežinau 
kam ir kokiomis dienomis dar- no.ri api«^L^a8i?ino^’tuI 5rbaSkas
žas yra išduotas.

Antanas Blinstmpas, 
Leafe Grove, B1

AŠMENŲ JIEŠKOJIMAI 
^PAJIEŠKAU Mačislovo Trilupaičio 
Šilnikių kaimo. Girkalnio valsčš Ra
seinių aps.; apie 18 metų kaip Ameri
koje. Jo sesuo Lietuvoj gyvenanti 

miręs. Meldžiu jo paties arba kas 
apįe jį žinote, malonėsite pranešti ant 

uoto antrašo.
JOHN PETRAUSKAS,

4 W. 22nd PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VTRV

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

4047 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA
Dešimts šery Co-operative So- 

ciety of America už $350 ir 10 
šery Elgin Motor už $80.00. 
Kreipkitės tuojaus:

L. J. Mather, 
6807 Union Avė.

Telefonas Engelwood 187

REIKIA senyvo žmogaus janito- 
riaus darbui. Duodama valgis ir kam- 
baris ir gera alga.

WM. JUČUS,
3305 S. Halsted St.

Vyrųlr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
I varomus wc*wv»

, I Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
a,k0, riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiu- 

i rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi

sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

----- Z MASTER DESIGNING SCHOOL, 
PARSIDUODA bučernė ir groserne 19Q N STATe STREET, CHICAGO. 

labai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyvento]. Priežastis pardavimo— sa
vininkas Apleidžia miestą.

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

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

3400 So. Auburn Avė.

REIKIA pirmos klesos barzdasku
čio, nuolatinis darbas geram vyrui. 
$30.00 ir 50% virš $40.00.

916 W. 59th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA barzdaskutykla už, visuose 81uvl„,„ 

prieinam, kainą, savininkas apleidžia varomoa elektros jiega. 
miestą

Turi būt parduota į savaitę
Atsišaukite: 

KARBAUSKT,
1811 S. Union Avė.

Tel.: Yards 6474.

i

GROSERNe IR BUČERNĖ 
pardavimui ir priežasties išvažiavi
mui iš Chicagos. Daug pelno neša. > 

4602 So. Rockwell St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jongt. Vaistuose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Dosigning bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė]fanais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados.

PARDUODAM, sustatom ir sude- Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
dam saliuno fikčierius (fixtures). Ga- savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
Ii atsišaukti nuo 8 ryto iki 5 vakaro, kelių savaičių. Lankyk musų moky- 
paprastom dienom.

J. ANDRUS,
613 W. 14th PI.

PARSIDUODA barber shop su 
dviem sėdynėms. Pardavimo priežas
tis, savininkas išvažiuoja Europon.

FRANK TARP 1
1420 E. 61st St.

Ijankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 

• kol išmoksi, šimtai šapų laukia darbi- 
I ninku. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells SL

PARSIDUODA arba išsiren- 
davpja bučernė labai pigiai. 
Lietuvių kolonijoj.

4608 Wentworth Avė.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St 
1 Chicago, III.


