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biscito Vilniuje
master at Chicago, III., Dec. 9, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917

Amerika atnaujinsianti 
prekybą su Rusija.

Policijos kortos dėl 
automobilistu.

Automobilistai Chicagoje nebe- 
j galės sustoti vidurmiestyje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 9, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Japonai žudo Korė
jiečius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 8, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Wilsonas nustatęs Ar
mėnijos rubežius.

Kova su 
rubsiuviais

nebusiu
Lenkijos valdžia gvarantavo 

už Želigowskį

Tuo tikslu bus įnešta kongre
są n revoliucija ir kiti tikisi, kad 

republikonai ją priims.

LAURENCE TODD.
Frderuotosios Preftoa koresp.

WASHINGTON, gr. 7. — 
Senatorius France iš Maryland 
pranašauja, kad kongresas

mui pirklybos su Rusija. Jis 
yra autorius senato bendros 
rezoliucijos, kuri parėdo drau- 
giškesnius ryšius su Rusija, 
nuėmimą blokados, sutelkimą

Lietuviai apsimainys belaisviais su lenkais, kreditų ir “reikalingus pasi- 
------------------ aiškinimus ir atlyginimus, kn-

Želigovskiui duotas lai
kas išsinešti iš Vilniaus.

Vilniuje plebiscito nebus, sako 
Balutis.

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].

gen. Želigowskio ir Lietuvos 
valdžios, sugrįžo į Varšavą.

Tarybos apie mūšių paliau
bą pasibaigė ir mūšiai pert
raukti. Taipjau susitarta apie 
apsimainymą karo belaisviais.

Abi pusės sustabdę prieš tai
» pradėtą mobilizacija niekurių

VVASHJNGTONAS, gruodžio klcsų
4 dieną, vakare, Lietuvos At-
stovybe Amerikoje gavo iŠ niekurius c-------------
Kauno nuo Balučio tokį kab-iĮ^pį ibuti padarytas 
legramą, išsiųstą gruodžio 3 » p]ebiscita8.

už musų įsiveržimą į Rusijos 
teritoriją ir išreiškimą musų 
dėkingumo Rusijos žmonėms 
už jų didvyrišką dalį apgyni
me civilizacijos ir musų pas
veikinimą jiems už nuvertimą 
despotinės valdžios.” 

Senatorius France 
Komisija padavė tautų lygai Fedoruotąjai Presai, 
_____ > sumanymus,

“Plebiscito musų 
Vilniuje prie jokių aplinkybių 
nėbus. Toksai yra visų Lietu
vos gyventojų šauksmas. To
kios nuomonės prisilaiko ir 
musų valdžia.

“Kad pagreitinus Želigovs
kio likvidavimą, Lietuvos val
džia padarę paliaubų sutartį su 
Lenkijos valdžia. Visą atsako
mybę už tai, kad Želigovskis 
išpildys tos sutarties sąlygas, 
prisiėmė ant savęs Lenkijos vai 
džia. Tautų Sąjungos kontrolės 
komisija pasiūlė padaryti ne- 
utralę zoną tarp musų ir Že
ligovskio kariuomenės. Musų 
linija eitų nuo Jakaičių ties 
Varėna Vievio link į rytus nuo 
to miesto, toliau ant Širvintų 
ir Giedraičių, paliekant šiuodu 
miesteliu neutralėj zonoj, ir 
toliau Dubinkių ir Joniškiu 
link.

“Želigovskio linija prasidėtų 
nuo Deksnių (apie Varėną, į 
vakarus nuo geležinkelio Var
duva — Vilnius) ir eitų ruoštu 
per 6 iki 10 kilometrų į rytus 
nuo musų linijos, pasibaigda
ma apie Varnėnus (Womiany)

Kontrolės Komisijos nariai 
išvažiavo šiąnakt į Vilnių ir 
Varšavą.

“Genevos konferencijoj Lie- 
tuvos valdžia yra atstovauja
ma A. Voldermaro ir jo pa
dėjėjų P. Klimo ir T. Noraus.”

IkiŠiol dar nėra ofidalinių 
žinių apie tai, kad Tautų Są
junga butų atsisakiusi priimti 
Lietuvą ir kitas Baltijos val
stybes Tautų Sąjungos nariais. 
Apie tai dar nebuvo galutino 
nutarimo.

pasakė
... . ... . jog jis

, kaip ! mano, kad republikonų didžiu- 
Vilniuje me senate, kuri nenorėjo at- 

. nauj'nti pirklybos su Rusija
Internacionalinė armija tau- praeitą pavasarį, dabar yra ki- 

sostineje lygos, kur'ąja vadovaus pul- tokios nuomonės.
Jinkvbiii t __ _______ _____ —i a ' ______ „ . . . _kiniukas Chardigny, galva tar

pininkavusios komisijos, 
yra renkama dalyvaujančiose 
toje armijoje šalyse.

Musų užrube^iniai niarketai
jau tiek sumažėjo, kad mes jaučia, 

me pasekmes kiekviename de
partamente musų pirklybinio ir 
industrinio gyvenimo ir jeigu 
mes nerasime naujų marketų, 
kur mes galėtumėm parduoti 
musų ta vorus už pinigus, ar už 
reikmenis, mes sulauksiiiie di
delės bedarbės,” sakė jis. “le
mas mainas kitų šalių pinigų 
labai atsiliepia ant musų eks
porto. Rusija, sulig esančių 

Reikalauja, kad jis savo sostą Į pas mus prirodymų, yra vie- 
pavestų savo sunui Jurgiui, i natinė Šalis Europoje, kuri no-

True translation filed wfth the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 9, 1920 
as reųuired by the ant of Oct. 6, 1917

Graikai dabar reikalau
ja Konstantino abdika

cijos.

CHICAGO. — Vakar miesto 
taryba, suspenduotomis taisyk
lėmis, priėmė nutarimą, kad i 
visi automobilistai, šoferiai ir 
savininkai, turi turėti policijos 
dentifikavimo kortas, kurias 
jie turės parodyti policistui 
pareikalavus. Tokio įstatymo 
reikalavęs naujasis policijos 
viršininkas Fitzmorris, kad 
galima butų suvaldyt automo
bilių vagilius ir neatsarg us 
važi neto jus.

Be to. miesto taryba vakar 
padarė kitą svarbų nutarimą 
apie automobilistus. Būtent, 
kad automobiliai nebegalės 
dangau sustoti vidurmiestyje. 
Tas patvarkymas įeis galėn 
Kalėdose. Dalbhr įstatymais bu
vo leidžiama laikyti automobi
lių vidurm-ieątyje prie šaligat
vio 30 minučių, bet retai kas 
to paisę ir kiti kelias valandas 
Išlaikydavo savo automobiliu. 
Daugelis pradėjo skųstis, kad 
mieste viešpatauja didžiausias 
susigrūdimas ir kad delei sto
vinčių automobilių negalima 
nė pravažiuoti. Skundėsi ir 
sankrovos, kad jų trokai irgi1 
negali pravažiuoti, skundėsi ir 
ugniagesiai,^ kad jie nuolatos 
būna sutrukdomi važiuojant į 
gaisro vietą, o ir nuvažiavus 
negali greitai veikli, kadangi 
prisieina stumdyti stovinčius 
prie namo automobilius.

Sulig naujo patvarkymo, 
nuo Kalėdų, tarp 7 vai. ryte ir 
6:15 vai. vakkre, išskirus 
dėldienius ir šventadienius, 
tomobiliai prie šaligatvių 
galės sustoti ilgiau, negu
kia išlipdymui žmonių, ar iš
krovimui daigtų. Taksikabai 
pasiliks po senovėje^

Trįs automobilistų kliubai 
labai tam patvarkymui prieši
nosi, pamatuodami tuo, kad 
tai labiausia atsilieps ant ne
turtingų automobilių savinin
kų, kurie dabar negalės net 
sustoti kad užėjus į sankrovą 
ką-nors nusipirkti. Bet nieko 
nekenks *turt: ilgiems, kurie at
važiuoja su savo šoferiais, taip
jau taksikabams, kurie veiks 
nevaržomi ir taip pat užblo
kuos gatves.

Kaimai deginami, žmonės šau
domi. Korėjos sukilėliai 

eu mušti.

TOKIO, gr. 8. — G‘rikiuotos 
korėjiečių sukilėlių bandos ta
po suardytos smarkiuose susi
kirtimuose, kurie tęsėsi per

re j oje, sako oficialinis prane
šimas. '

Korejicč’ai, kurie buvo pa
sislėpę miškuose, kovėsi labai 
atkaki.ai. Japonai suėmė tris 
kulkasvaidžius ir 500 šautuvų. 
Vienas kulkasvaidis buvo iš
dirbtas Amerikos 
turėjo Anglijos 
yra vartojamas 
riuomenės.

Atgicža buvo
vieną kaimą, kurio gyventojai 

[suteikė neteisingas žinias, delei 
kurių japonai buvo išnetyčių

f’rmos ir 
ženklą, kokis 

Anglijos ka-

papildyta prieš

ta ir daug kaimiečių sušaudy
ta.

Kitame miestelyje 130 namų, 
keFos bažnyčios ir mokyklų 
namai, taipjau kitos Budavo
nės liko sudegintos ir 90 žmo
nių sušaudyta.

Trup translation filed with the posV- 
master at Chicago, III., Dec. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kroatijos valstiečiai 
paskelbs respubliką.

ne- 
au- 
ne- 
rei-

Iš 
kad 
no- 
(ku

True tranaiatien filed with the yeeb- 
master at Chicago, III., Dec. 9, 1920 
as reųuired by the act ef •et. 6, LAVT

Lietuviai apsimainys be
laisviais su Lenkais.

Tautų lygos komisija sugrįžo | 
Varšavą. Skaito savo darbą 

užbaigtu.

PARYŽIUS, gr. 8. — 
Athenų šiandie pranešama, 
Graikijos valdžia pasiuntė 
tą ex-karabui Konstantinui 
rį nuvertė talkininkai ir dabar
gyventojai didele didžiuma bal
sų nutarė sugrąžinti jį ant sos
to), reikalaujančią, kad jis tuo- 
jaus abdikuotų ir sostą paves
tų kronprincui.
Anglai jau pradėjo spaudimą.

ATMENAT, gr. 8. — Išrodo, 
kad pienai apie sugrąžinimą 
į Graikiją ex-karaliaus šią sa
vaitę, tapo atmesti. Valdžia, 
matomai, yra nusitarus laukti 
ir yra palinkus pačiam Kon
stantinui palikti nuspręsti ar 
jis turi sugrįšti ant sosto.

Anglijos finansinis spaudi
mas į Graikijos valdžią, mato
mai, padidėjo. Buvęs premie- 
ras Counaris, vadovas judėji
mo, kuris privedė prie puoli
mo Venizelą, atsišaukė į veni- 
zelistus armijos oficierius, kad 
jie pasiliktų savo vietose.

Kada Anglijos ambasado
rius praclžioj šios savaitės ap
silankė pas premierą Rhallis 
įteikimui dar vienos Anglijos 
notos, premieras nusišipsojo ir 
sušuko:

“Kę, jus atėjote dar su vie
na nota? Aš dar neatsakiau į 
pirmesnes dvi.”

Kabinetas daug laiko pralei
džia konferencijose, kuriose , nuomone, kiekvienas amerikie- 

j svarstoma finansinė padėtis ir tis, neturintis kriminalių re- 
I galimybė sugrįžimo Konstanti-, kordų, turi gauti pasportą, o 
no. j jeigu Anglija jo nenori, gali

atsisakyti vizuoti pasportą, tai 
čia jos dalykas.

“Anglija ir dabar pirkliauja 
su Rusija. Rusijai reikalinga 

į DUBLIN, gr. 8. — Dr. Ri-‘milionai čeverykų, kuriuos mu- 
j chard Hayes, sinn feineris 4r sų fabrikantai norėtų parupin- 
[ atstovų buto narys šiandie tapo ti. Čeverykų pramonė šioje 
/areštuotas ir išgabentas j Wi- šalyje yra blogoje padėtyje, 

llngton barakus. j Aš nųmau, kad kaip tik re-

ri tavorų ir pasirengusi už 
juos mokėti pinigais. Aš ma
nau naujoji administracija 
veiks prielankiai.

“Metai atgal Rusijos koope
ratyvai atsiuntė į čia žmones 
paduoti užsakymus ant $20;- 
000,000 vertės ūkio padargų. 
Valstybės departamentas atsi
sakė duoti jiems užtikrinimų, 
kad bus leista išsiųsti tavorų. 
Tada Anglijos įtakos, daugiau
siai kontroliuojančios musų 
valstybės oepartam mto politi
ką, pasiūlė rusams, kad j:e ga
li paduoti kontraktus Angli
joje. Jie priėmė užsiminimą ir 
Anglija pavertė mažiausia dvi 
amunicijos dirbtuves į ūkio 
padargų fabrikus išpildymui 
tų užsakymų, kuriuos dabar 
anglai pristatinėja į Rusiją.
Tarnauja Anglijos interesams.

“Aš sakau, kad Anglijos įta
kos daugiausia 
musų valstybės 
politiką. Tik 
atgal aš nuėjau 
tą, kadangi tūlas žymus žmo
gus turėjo keblumo su išgavi
mu pasporto į Angliją ir Ai
riją. Man pasakyta, kad “Ang
lija nenori, kad tokie žmonės 
važiuotų į Airiją.” Aš atsakiau, 
jog keistu yra dalyku, kad de
partamentas turi rūpintis Ang
lijos reikalais, vieton kad patįs 
anglai rūpintųsi jais. Mano

na-

VARAAVA, gr. 7. — Visame ( 
savo sąstate tautų lygos ko
misija, kuri tarpininkavo tarp

socialdemokratas.

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

Gaunamas Naujienų ofise

kontroliuoja 
departamento 

trumpą laiką 
į departamen-

Neįsileidžia Airijos tyri
nėjimo komisijos.

WASHIN'GTQN, gr. 8. — 
Anglijos ambasada šiandie at- 
s:sake vizuoti pasportus
rių specialhiės amerikiečių ko
misijos, kuri turėjo važiuoti į 
Airiją ir ant vietos ištirti ten 
visą padėtį.

(Ta komisija tapo sudaryta 
laikraščio Nation pastangomis, 
kad išklausius abi pusi paskui 
nusprendus kas kaltas už da
bartinį terorą Airijoje).

publikonai gaus progą panau 
doti įmones, kokių padėtis re E 
kala uja, jie tai padarys 
naujindami
nius ryšius su Rusijos žmonė
mis.-

at-
pilnus pirklybi-

PINIGŲ KURSAS

VIENNA, gr. 7. — Iš Agram 
pranešama, kad nuo senai vieš
pataująs kroatų nepasitenkini
mas Serbijos valdžia priėjo 
iki to, kad naujai išrinktieji 
radikalų partijos seimo atsto
vai pareiškė, kad jie ryto pas
kelbs nepriklausomą Kroatijos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 8, 1920 
ui r«quired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija priėmė pirklybi- 
nę sutartį.

il-
inios, kurią Klusnias ga- 
Maskvos, duodančios sa-

LONDONAS, gr. 7. — Po 
gos žinios, kurią Krasinas 
vo iš 
vo pastabas apie Anglijos pa
duotą pirklybinę sutartį, šian
die gauta kitą žinią, priiman
čią tą sutartį. Sovietų atstovai 
paprašė naujos konferencijos 
su anglais, apsvarstymui, pirm 
galutino ratifikavimo, niekurių 
smulkmenų.

Organizuos naują Socia
listų Internacionalą.

BERN, gr. 8. — Dabar lai
koma čia internacionalinė so
cialistų konferencija nutarė 
šaukti pavasaryj, 1921 m., Vie- 
nnoje, internacionalinį socia
listų kongresą tikslui įkurti 
naują revoliucinių Socialistų 
partijų Internacionalą.

Manifestas, apibudinantis 
naujo Internacionalo principus 
bus neužilgo paskelbtas.

Filipinai turi dėvėti kelines.

Parlamento narys areštuotas.

i šioje 
padėtyje.

Vakar, gruod. 8 df, užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
26.000 dolerių, banką buvo skaitoma£5,0p0 dolerių, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

....$3.45 
... $0 32 
.... $6.26 
.. $14.53 
.... $2.50 
... $5.94 
.... $3.57 
...  $1.40 
.... $0.20 
... $31.00 
.. $14.40 
... $15.58 
.. $19.40

ipnkoe pin _ 
Anglijos 1 svaras.....i....
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos, 100 frankų už 
Danijos 100 kronų ......

Finų 100 markių ............
Francijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ............
Lietuvos 100 auksinų .... 
Lenkų 100 markių ........
Olandų 100 guldenų ......
Norvegų 100 kronų ......
Šveicarų 100 frankų — 
Švedų 100 kronų ..........
Vokiečių 100 markių ...

MANILA, gr. 7. — Šiande 
į Filipinų senatą įnešta bilių, 
kuris jei bus priimtas, privers 
visus salos vyrus gyventojus 
dėvėti viešose vietose kelines, 
nes esą pusnogi žmonės labai 
kliudo išgavimui Filipinams 
nepriklausomybės. Kas to įsta-1 
tymo nepildytų, siūloma juos i 
bausti penkiems metams kalė
jimam • .

Biulius taipjau parėdo, kad 
valdž’a supirktų daug kelinių 
ir paskui jas išdalintų gyvento- 

$L40jams dykai. l

WASHINGTON, gr. 8. — 
Prezidentas Wilsonas užbaigė 
savo rekomendacijas apie Ar
mėnijos rubežius ir pasiuntė 
juos tautų lygai Genevoje. Tai 
patirta >šiandie valstybės depar
tamente.

Rekomendavimai nėra skel
biami viešai. Jie tapo suformu
luoti prašant didžioms oms tal
kininkų valstybėms. Tarpinin
kavimo dalyke prezidentas nie
ko neveiks, kol negaus iš Ge- 
ncvdb platesnių instrukcijų 
apie procedūrą.

Diktatūra Armėnijoje.
KONSTANTINOPOLIS, 

S.— Č'a gauta žinių, kad 
menijos karo ininisteris

Fabrikantai paskelbė lo
kautą rubsiuviams.

Stoja kovon su unija ir išmetė 
iŠ darbo 16,000 organizuotų 

rubsiuvių.

NEW YORK, gr. 8. — AmaL 
gamated Clothing Workers of 
Am. paskelbė šiandie, kad 
New Yorko draibužių fabri
kantai stojo kovon su unija ir 
organizuotais darbininkais ir 
kad šiandie šešios didelės fir
mos paskelbė lokautą prieš 
16,000 darbininkų.

gr. I Tai padaryta po to, kaip 
Ar-; fabrikantų asociacija paskelbė, 

pas- kad nebegal’ma ilgiau pripa-
kel'bė toje šalyje karinę dikta- žinti unijos, kaipo 
turą. I jančią darbininkų

atstovau- 
intereeus 

kad jis prisidėjo, New Yorko drabužių industri- 
prie bolševikų kareivių Baku joje. Jie sako, kad jie tokį pas- 
ir dabar eina ant Erivan'aus, kclbimą padarė delei “esančios 
kur gruodžio 3 d. taipo paskel- padėties” ir delei unijos atme>- 
bta sov'etų valdžia. 1 timo fabrikantų pasiūlytos su-

Paskelbus, kad Armėnijoje tarties.
tapo įkurta sovietų valdžia, ta
po sudaryta liaudies komisą- 
rų taryba iš 5 narių, jų tarpe bus knrQ jį'įj

Sakoma,

Unijos gi viršininkai pareiš
kė, kad fabrikantams paskel- 

i organizuotus 
I darbininkus, prie visų dirbtu** 
i vių, kur tapo paskelbtas lokau- 

frue translation filedl with the post-. tus ))ricš darbininkus, bus pas- 
Tas pats 

' bus padaryta ir su visomis kito 
mis dirbtuvėmis, kurios pas
kelbs lokautą ateityje.

RYIMAS, gr. 8. Pasak Glor- Ir BostonaH ka
nale, Italija ir Jugo-Slavija pa- I BOSTON, Mass., gr. 8. — 
darę «>wptę susitarimą Rapal-1 Bostone* fubij ftfbHktftitŲ ašb- 
loje, kur buvo vedamos tary-; ciacija pertraukė visus ryšius 
bos apie Adnatiką. Italija sii- i su rubsiuvių unija. Dirbtuvės 
Hg tos slaptos sutarties pas- daugiau nebepripažinsiančios 
kol siunti Jugo-Slavijai 1,500,- unijos ir samdysią ir mokėsią 

darbininkams tiek, kiek bus 
molonė, .abelnai 

įveslančios pas save “opCn 
shop.” Apie 10,000 darbininkų

master at Chicago, III., Dec. 9, 1920 - .... ...
is required by the act of Oct. 6. 1917 i tatyti pik etuotojai.

Italija susijungė su 
Jugo-Slavija?

900,000 lirų.
Taipjau tvirtinama, kad slap- fabrikantų 

tasis susitarimas užveria pama
tus Italijos ir Jugo-SIav?joS 
defensyviam susivienijimui ir yra paliečiama tokiu fabr kan- 
todel išrodytų, kad Italija pri- tų nusitarimu. * 
sideda prie “mažojo entente,” 
sudaryto iš Jugo-Slavijos, Ce-' 
cho-Slovakijos ir Rumunijos, M6.078,844,097 sunnkfa iš mo. 
bet nesiškeibiant oficialinfai ke?č"> ,r. k,‘ok,,J H,laukM- n* 
nai.ju kaitant skolintų pinigų.kaitant skolintų pinigų.

Esą dar reikia atimti $9,523,- 
True translation filed with the post- į 000,000, kurie buvo paskolinti 
master at Chicago, III., Dec. 9, 1920 svetimoms valdžioms ir kurie 
" reęuirad hy th. act of Oct 6. I917 bus sugrQŽinti> nega|.

$24,000,000,000 karui. ■ skaitytis karo išlaidomis.
i Amerikos taikos komisija, 

WASHINGTON, gr. 8. — vedusi ta kos tąrybas Paryžiu- 
Iždo sekretorius Houston pas- je, išleido $1,651,191.19, nuo 
keitė, kad Amerikos valdžios gruodžio 1, 1918 iki gr. 4, 1920.
grynos karo išlaidos siekia 
$24,010,000,(MM). Tuo laiku vi
sos valdžios išlaidos siekė 
$38,830,812,895. Iš jų tik'

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

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

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

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



NAUJIENOS, Chicago, HL Ketvergas, Gruodžio 9, 1920

Kas dedasi 
Lietuvoj.

ŽEM. KALVARIJA.

Baisus lakai užviešpatavo, 
suardė Širdį ir “proszę pana" 
Ž. Kalvarijos klebono Jono 
Piotrovskio, kuomet Ž. Kalv. 
vaisė. Taryba nutarė, kad visi, 
kas tik žemę valdo, ar tai ku
nigas, ar čigonas, turi taisyti 
kelius ir mokėti už žemę mo- 
kesč us.' Poniška prabaščiaus 
širdis tokio mužikų nusistaty
mo negalėjo pernešti ir jis ap
skelbė su savais “pamačnin- 
kais" streiką: nebevažiuoja 
pas ligonius, net naujokams 
metrikus atsisakė išduoti, gir
di, pirma parapijonai tegul pa
taisą kelius, tesudedą žemės 
mokestį, tuomet pradėsiąs ei
ti dvasiškas pareigas.

Tuomi net keletas krikščio
niškai demokratiškų galvų pa
sipiktino, kad buk keletas du
šu; dangun iškeliavę be palai
minimo. Ceremonijos tik tos 
busiančios teatliekamos, iš ku
rių kunigų kišenei nauda.

— žemaitukas. (S.-d.)

ELEONORAVA.

Raseinių ap., Raudonės v.
Spal’ų 3 d. čia įsikūrė darbi

ninkų gynimo komitetas. Spa
liu 17 d. čia buvo žemės ūkio t t

bežemių ir mažažemių dvarų 
darbininkų Raseinių srities 
profesinės sąjungos visuotinas 
susirinkimas. Valdybos pirmi
ninkui Sakalui ir raštvedžiui 
Markevičiui pasiūlius Lietuvos 
gyrimo Komitetui buvo sudė
ta 1 100 auksinų aukų. Iki spa
lių 23 dieną susiorganizavo li
gi 30 žmonių šaulių.

Spalių 17 d. visuotinam Ra
seinių srities dvarų darbinin
kų susirinkime buvo nutarta, 
kad susidaręs- Eleonoravoj dar
bininkų gynimo komitetas 
kreiptus j Lietuvos gynimo ko
mitetą su reikalav’mu, kad 
darbininkų gynimo komitetui 
bulų leista kontroliuoti 
dvarininką ir d v a r ą. Jei 
Lietuvos gynimo konrtetas su
tiks darbininkų reikalavimą 
išpūdyti, tai darbininkai grieb
sis g’nti, o jei ne, tai laikysis 
nuošalia i. Reikalavimas 
yra paduotas. Atsakymo dar 
nėra. — P. Markevičius.

(S.-d.)

puolimo, prisidengusių Želigov
skio avantiūra. Du pirmuoju 
tos kovos tarpu pasižymėjo 
broliška ginkluota viens kitam 
pagalba. Dabar besivysiąs tre
tysis tarpas reikalauja kiek 
galima greičiau susiprasti, su
sivienyti ir suderinti bendrus 
darbinmkų žygius.

Jums, draugai, turi būt aiš
ki besidaranti ^ padėtis ir tas 
pavojus, kuris gresia mums 
visiems. Želigovskio avantiū
ra, — tai* taą pats ginkluotas 
L'ctuvos agrarų puolimas, pa
ruoštas ir vedamas baltųjų 
Lenkų jėgomis. ' Artimiausia 
to puolimo uždavinys, — gel
bėti Lietuvos dvarinibkų že
mes ir sudrutinti reakciją Lie
tuvoje. Tolimesnis, — sustip
rinti aristokratų-Hlerikalų-bur- 
sžuazinės Lenkijos vyravimą 
Lietuvoje, Latviuose ir Estuo
se. Dar tolimesnis uždavinys, 
— padėti reakcijai įs'galėti Ry
tuose, kaip tas reikalinga Va
karų Eiropos kapitalui.

Baltųjų Lenkų valdžia jau 
pasirūpino paruošti dirivą^ im- 
perialistinėm savo avantiūrom, 
įstatydama savos politikos va- 
gon valstiečių buržuazinę Lat
vijos valdžią ii^ pasigaudama 
palankumo Estų valdžioj. Da
bar ji jau pradeda kovą.

Padėties rimtumas verčia 
Latvių, Estų ir Lietuvos kla
sines darbininkų organizaci
jas neatidėliojant bendrai iš
aiškinti susidariusią padėtį, 
bendrai nustatyti artimiausius 
uždavinius, suderinti musų žy
gius, suvienyti musų jėgas.

Tuo tikslu L.* S.-D. Partijos 
Centro Komitetas, kreipdamos, 
į Jus, draugai, stato Jums 
Šiuos klausimus, prašydamas 
netrukus atsakyti:

1. Ar vienodai su mumis 
įvertinat Jus Lietuvos ir Pa
balti jos respublikų dabartinę 
padėtį susidariusią dėl agresy
vaus Lenkų puolimo?

2. Jeigu sutinkate su mu
mis, tai ar matot būtiniausio 
reikalo Lietuvos, Latvių ir Es
tų darbo demokratijoms* bend
rai ruoštis atremti kylantį pa
vojų?

3. Kokių priemonių Jūsų su
pratimų tenka imtis ir vidu-

sumanymas, aštriai įvykdytas, 
sujudino plačiąją Lietuvos vi
suomenę ir prisidėjo prie san
tykių paaštrinimo. Kiek mums 
žinoma, Latvių Socialdemokra
tija nebuvo dėl to atsitikimo 
triškiai nusistačiusi.

Sekant Latvių\yaldžios už
sienių politiką, pas mus, Lie
tuvos socialdemokratus, susi
darė gilus įsitikinimas, kad ta 
politika ne tik baltosios Len
kuos pavadžiu vedama, bet 
kad oficialus Lenkų ir Latvių 
santykiai tam tikru bildu n u- 
statyti ir fiksuoti. Kai 
buržuazine Latvių spauda uo
liai glauzdamos prie Lenkijos, 
tiek pat uoliai kursto Latvių 
visuomenę prieš Lietuvą, Lat
vių Socialdemokratija, kiek 
mums žinoma, ir tuo klausi
mu nepasisakė pakankamai aiš
kiai ir energingai.

šio mėnesio pradžioj, kuo
met baltosios Lenkijos kariuo
menė netikėtai puolė lietuvių 
kariuomenę Vilniaus rajone, 
tiek pat netikėtai Latvių ka
riuomene užėmė Unkštos — 
liaukos sritį dasileisdama vi
sos eilės aiškiai priešingų ir 
provokuojančių pasielgimų. Mi
nėtoji sritis buvo užimta jau 
tuomet, kai įvyko oficialus 
valdžių susitarimas atiduot iš
spręst ginčijamų teritorijų 
klausimą trečiųjų teismui. 
Mums gyvai rupi Latvių So
cialdemokratų nusistatymas ir 
tuo atsitikimu.

Kiek mums žinoma, buržua
zinė Latvių spauda, Lenkijos 
paŲurstoma, ypač pastaruoju 
laiku uoliai kaltina Lietuvos 
valdžią ir'net Lietuvos social
demokratus, kad jie palaiką 
ypatingus ryšius su Vokietija 
ir Tarybų Rusais ir daro iš 
tų kaltinimų labai reikšmin
gas išvadas. Iš kai kurių da
vinių mums tenka manyti, kad 
ir dalis draugų Latvių social
demokratų tarpe yra tos kam
pan jos įspūdžių pagauti. Mes 
labai norėtumę ir tą klausimą 
išaiškinti.

• V t 1 i *4 i (

Skaitome bereikalinga Jus 
tikinti, draugai, kad pilnas ir 
atviras pastatytų klausimų iš
aiškinimas yra mums padik
tuotas nuoširdaus noro pilnai

dėl jų susiprasti, susitarti ir 
suderinti savo žygius bendroj 
kovoj už bendrus siekimus.

Išaiškinti statomus klausi
mus mes skaitom svarbiu da
lyku plačiai Jūsų ir musų par
tijos visuomenei ir todėl mums 
butų malonu, jei musų laiškui 
rastųsi vietos Jūsų Partijos 
spaudoje.

Draugiškai sveikindamas
Lietuvos Socialdemokratų
Partijos Centro Komitetas. 

Kaunas, 30. X. 20.

' seūnynos sveikatą.

Severe* naujas Kalendorius 1921 metų 
yra iiduetas. Gaukit* viena sava aptie
kei. Yra duodamas dykai. Jeigu negau- 
tumlte aptiekei, rašykite pas mus ir 
įdėkit* 2c palto* lenki*.

Apsaugokite Vaikus 
nuo tuo vargingo i lemo* kosulį, per užlai
kymo narnose visada

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severo* Balsams* 
Plaučiams). Jis atnol greita paselpą, pa
duria lengvų ir nnturaliKk* kvepavlma ir 
Hi>«orges nuo plotinio ligų. Dvi* mieras, 
25 ir 50 centai.

Paprastos Salti* oi
suteikti svarbos ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severos Plyskelel nuo Šalčio ir Gripo*) 
galima pasitikėti Jog palengvins fialcia i 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu Ilgu, prašalinant Gripą arba Influen- 
za. Pardavinėti kožnoi aptlekoL Kainos 
S0 centu.

W. F. SEVERĄ CO 
.C.EPAR RAPIDS, IOWA

Ar myli muzik<7
BEETHOVENO murikos kon

servatorijoj* mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; (stoti galima vi
suomet. '
ANTANAS S. POCIUS, Vedlja* 

3259 S. Halsted Str.
Te!.: Boulevard 9244

_ ■   * - - - f,

į IORKESTRĄ—BENĄ
i Parūpina visokiem,
1 reikalams

J. SALAKAS I
! vk i«« s®- C®«n i 
I Cicero, III.I Tel. Cicero 2319

Pinigai Išmokėti 
Lietuvoje

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

Pinigus gavo: .

Atviras laiškas Latvijos 
Socia'demnkratŲ Partijos 

Centro Komitetui.
Lietuvos Sočia Edenpkratų 

Partijos Centro Komitetas spa
lio 30 d. š. m. pasiuntė Lat
vių ir Estų Socialdemokratų 
Partijoms šitokį atvirą laišką: 
Gerh.’amieji Draugai!

Venas svarbiausių uždavi
nių kiekvienos šalies socialde
mokratų yra bevadaujant dar
bininkų kovai namie pas sa
ve, daryti kas tik galima su- 
drutinimui darbo demokrati
jos vienybės visose šalyse, su
derinimui jos žygio kaimynų 
kraštuose. Tas steigiamasai už
davinys turi savyje ir neigia
mąjį, — perspėti ir stabdyti 
tautinių buržuazijų pastangas 
kiršinti kaimyninių šalių sa- 
vytarpio santykius' ir kelti tarp 
jų nesusipratimus.

Latvių, Estų ir Lietuvos pro
letarų padėtis ir uždaviniai gy
venamu metu ypatingai rodo 
reikalo derinti jų žygius. Vie
noda tų kraštų ūkio ir visuo
menes sudėtis, vienoda poe
tinė padėtis palengvina to už
davinio vykdymą. Vienodi, 
jau pergyventi kovos momen
tai duoda galimybės juo leng
viau kits kitą suprasti. Jog 
darbo demokratija Estuose 
priba’gdama 1919 metų pra
džioj baronų luomą pas save, 
vedė tos pačios reikšmės ko
vą, kokią Latvių proletariatui 
teko pakelti Bermontų avan
tiūros metu, koką Lietuvos 
liaudžiai tenka vesti dabar, be
siginant nuo baltųjų Lenkų

jinėj Jūsų krašto politikoj ir 
darant bendrų žygių, kad pa
siektume bendrą tikslą?

4. Kūrins klausimus kaimy
ninių musų santykių Jus skai
tot reikal nga išaiškinti' pirmoj 
eilėj ir daryti pastangų, kad 
jie tinkamai butų išrišti?

Iš musų pusės mums Viri 
įdomus Latvių-Lietuvių santy
kių srity šie momentai:

Praėjusią vasarą Latvių val
džia buvo sumaniusi iškrau
styt iš savo krašto kitų šalių 
piliečius. Vykdynant tą suma
nymą tam tikrais atseikimais 
buvo skaudžiai paliesti ir dar
bininkai, Lietuvos piliečiai. Tas

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokSjimą rendos Pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $800, 
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
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rūšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip- ' 
gi, mos turime parduoti dešimt} augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai getų. šie setai yra visai nauji 
Ir vėliausio išdįrbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedėldieniais nuo

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

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 S'o. Ashland Are., kampas 21st Si.

Jonas Karpys 
Pranys Balius 
Kazimieras Gečius I
Ona Juraškienė 
Elzbieta 'Mikužis 
Stasys Norvilas L 

Ignacas Šlajus 
Elzbieta Auškatyienč 
Mateušas Baltrušaitis 
Emilija Lapinskienė 
Marei joną Kaukienė 
Vencentas Petravičia 
Antanas Gedraitis 
Kazimieras Juškevičia 
Barbora? Rumšaite 
Juozas Rimkus 
Cecilija Rasuvienė 
Juzefą Jankautienė 
Agota Dimonienė 
Julija šerpetienė 
Marei joną Vaigauskaitė 
Antonina Katauskienė 
Mateušas Barcius 
Morta Bučinskienė 
Stanislovas Košius 
Tadeušas Nausieda 
Jirgis Petraitfs 
Marijona Mockienė 
Marė Jaskelevičienė 
Franciškus Sasnauskis 
Simonas Panulaitis 
Jonas Linevskis ••m.
Petronėlė Kupetaite 
Barbora Gulbinienė 
Juozas Norbutas 
Antonina Barvainienė 
Juozas Balšitis 
Elzbieta Sauborienė 
Juozas Jaramienas 
Anna Šeulaitė 
Elzbieta Juknevičienė 
Uršulė Bumeskienė 
Pranciškui Gricaičiui 
Antanas Maslauskis 
Pranas Paulauskis 
Ona Jankauskienė 
Adolfina Druktenienė e
Kazimieras Mikužis 
Juozas Sabatičius 
Vladislovas Zalandauskis 
Emilija Klapatauskienė 
Povilas Repšis 
Franas Ališauskas 
Anelė, Sadauskienė 
Stanislovas Sirusis

Kazimieras Zalunskis 
Tamošius Tamošaitis 
Anelė Dagienė 
Uršulė Bambliauskienė 
Pranciška Kavaliauskaitė 
Juozas Vaičukaitisw 

k Berta VaiČukaitis
Berta Lipkienė 
Ona Jačukienė 
Marei joną GrikŠaitė 
Juozas Kinderis 
Marijona Žilinskienė 
Anna Joneleinė 
Anielė Aržakauckienė 
Petronėlė DomaŠevitienė 
Viktoras Voranta 
Aleksandras Gedgaudas 
Simonas Norkus 
Ona Vandurienė 
Elzbieta Gramalienė 
Antanas Gedraitis 
Zofija šeputienė • 
Petronėlė Višnauskienė 
Vincentas Petraitis 
Ona Bieržinskienė 
Juozas Pužauskas • 
Motiejus Tamošaitis 
Ona Grigalius
Marijona Kasperavičienė 
Povilas Kučinskas 
Franciškuį Rimkui 
Monika Gardauckiene 
Antanas Vidutis 
Petras Monkus 
Jonas Steponaitis 
Emilija Krilauskienė 
Pranciškui Pociui 
Jonas A. Stiklius 
Juozas šmuila

• Petras Carnauckas 
Ananas Andriuškevičius 
Alena Varnaitė 
Antanas Jureyičia 
Kristina Gižavičienė 
Petras Klimas 
Povilas Vismontas 
Motiejus Sniečkus 
Motei jus Narutavičius 
Kazimieras Pociūnas 
Mykolas Dubinskis 
Apolonija Šeštokiene 
Helena Petraitienė 
Jurgis Sejonas 
Baltramiejus Andrikonis 
Jonas Aleknius

Cecilija Jaknunas 
Mykolas Dubinskis 
Jurgis Mickus
Katarina Janulevičienė 
Jurgis Aniulis 
Kazimiera Docki
F. Milerienę 
Puljanauskienė Rozalija 
Martinas Simanovičius 
Kazimieras Buivis 
Vincui Ramanavičiui 
Juozas Krikščiūnas 
Marcelė Kvedąrienė 
Marcelė Marcinkytė 
Ksavera Žilinskienė

“NAUJIENŲ” 
apmokėtų čekių 
SĄRAŠAS.

1118 — Ona Jacikas...........200
1130 — Peter Kentra 700
1177 — Magdelena Braz-

deiki'enė..............— 200
1178 — Palionija Umikaitė 1000
1179 — Antanas Strikai-

čius .........._.j..........150
1181 — Stanislovas Braz

deikis . 700
1192 — Petras Šeirius___ 100
1202 — Juozas Dvelis___ _ 500
1203 — Kazimieras Liubers-

kis....................  500
1207,— “Sietyno" Adminis

tracijai .  100
1208 — “Lietuvos Ukininr

kas" ________   60
1212 — Kazimieras Zaluba 1000 
1232 — Domicėlė Kunįckie-

nė ...... . .............. 1000
1234 — Jonas žuromskis 1OQ0
1245 — Kazimieras Anta-

nauskis ............... 1000
1246 — Kazimieras Gus

čius .......................1500
1248 — Boleslovas Semaš-

ko ........................ 3000
1252 — Franciška Maine-

lienė ......   5555
1258 — Chas Miller......... 1700

o
Viso apmokėtų pa 

Viso apmokėtų čekių: 19 
Lietuvos Prekybos ir Pramo

nes Bankas,
A. Prūsas.

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną į .porą dienų, o iš Kau

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, '• Chicago, Illinois.
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Amerikos Lietuviu Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

Chicago

BRIDGEPORTAS. — SLA.
36 kuopos priešmetiniame susi
rinkime 
gynimo 
nariai:

gruodžio 5 d. Lietuvos 
reikalams aukojo šie

Valančius
Pekus

F.
D.

Jonas 
J. Juknls 
Wm. Valentas 
Ig. Bolinskas 
J. šedis

Lėkis 
Miskevičiua 
Riauka 
Bradčulis

V. Briedis 
J. P. Markus 
J. J. Čeponis
J. Griegas
K. Mockus 
A. Stankus 
J. Pauža 
Ant. Staniulis 
Jos. Birikus 
T. Jonikas

K. Griškonis
S. Katauskis
J. Luišaitis

1 .(X), 
1.00, 
1.00, 
2.00 
1.00, 
l.OO. 
1.00, 
4.00, 
2,00, 
1.00, 
1.00, 
1.00, 
1.00, 
1 .(K), 
1.00, 
1.50 

1.00, 
5)00, 
1.00,

------- r
S. Alekna
K. Lengvinas
Zenčius
A. Bakučionis
S. Grabauskas
S. Tai u kas
J. Balčunas
Ad. Micevičius
Iz.^ Barauskas
L. Žilvičiutė
Barbora Budginaitė

3.00, 
50c., 
50c.
1.00, 
1.00, 
1.00,
1.00,
2.00, 
1.00, 
1.00,
1.00,

$51.00Vfeo
Aukos priduotos Liet. Gyn. 

K-to iždininkui J. J. Elias pa
siųsti Lietuvon per Lietuvos 
Misiją. —S. V. Valančius, 

Fin. Raštininkas.

Kitur.

FARMINGTON, III. — Mu
sų miestely maža lietuvių gy
vena, tat susirinkę į būrelį nu
tarėm paaukoti kiek kas gali 

50c. Lietuvos gelbėjimui nuo už-
5.00, puolikų lenkų, ir surinkome 
1.00, $128.50. Aukojo po $10.(M>: 
1.00,; A. Venclovas, M. Gailius, P. 
2.00, Stankus, S. Pilipas; po $5.50:

DOVANOS KALĖDŲ
Musų krautuvės žemes 

nės kainos, nei kad 5 me-

tai atgal.

Nelaukit paskutinių 
dienų.

Pirkit Kalėdą dovanas (Christmas Present) dabar. Da
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausios mados tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolonekų, bron- 
zalietų ir visokių sidabrinių dalykų.

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina žemesnė kaip kitur.
PETER A. MILLER,

2128 W. 22 St, Chicago, III.
Mes užlaikome Edisono ir kitus vėliausio išdirbinio pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

Tel.: Canal 5838

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Dvasia

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

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

DR. W. F. KALISZ
Specialamast Moterų ligos ir Chirargija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

J. Stočkus; po $5.00: V. ša- 
laševičius, S. Brenkeviče, F. Lu
koševičius, J. Račkus, A. Gai- 
dauskis, A. Dovidaitis, L. Če
pulis, J. Gaižauskis, M. Gai- 
žauskis, A. (lavintis, J. But
kus, J. Jankauskis, J. Kiveris, 
J. Budenas; po $3.00: J. Bu- 
siackas, A. Busiackienė, W. 
Lukoševičius; po $2.00: A. Ma
žeika; po $1.00: S. Žemantau- 
skas, W. Laukaitis. Ačiū vi
siems aukotojams ir aukoto
joms. Aukas siunčiame Nau
jienoms ir prašom persiųsti 
Lietuvos Misijai,. Aukų rinkė
jai — Komitetai — Viucas Ša- 
laševičius ir S. Brenkeviče.

— Sek. A. Dovidaitis. •
[$128.50 priėmėm ir siun

čiame Liet. Misijai. — N-nų
Adm.].

Atsišaukimas į Ameri 
kos lietuvius.

(Prisiųsta).

čionai užmezgus ar- 
ryšius stf Amerikos 

su jų organizaci- 
rasti paramos tani 

valstybiniam darbui, 
Sąjunga

nar ai

Broliai Amerikiečiai:—
Dabar, kuomet visų lietu

vių, gyvenančių visose pasau
lio dalyse, širdis vienodai pla
ka, Lietuvos Steigiamojo Sei
mo Valstiečių Sąjungos frak
cija ir Sąjungos Centro Komi
tetas pasiuntė Dr. D. Alseiką 
Amerikon, kai|>o savo įgalio
tinį, kad 
timesnius 
lietuviais, 
jomis ir 
sunkiam
kurį dabar Valstiečių 
atlieka Lietuvoje.

Valstiečių Sąjungos 
dalyvauja valdžioj, atlieka mil
žinišką dalį' Steigiamojo Sei
mo darbų, kuosmarkiausiai 
dalyvauja krašto gynimo dar
be, kariuomenės ir šaulių or
ganizavime. Negana to. Prieš 
mus atsistojo paskutinis etapas 
milžiniškos kovos dėl Lietu
vos būties, būtent — padėti 
greitai ir plačiai Vilniaus sri1- 
t:es lietuviams susiprasti. Len
kai skubinai rengia Vilniaus 
Lietuvos kolonizaciją ir ple
biscitą, žiaurių valdininkų, 1c- 
gioninkų ir žandarų priežiūro
je. Vilniaus gubernijos sod
žiaus gyventojai nors ir jau
čia sunkumą didelio skaičiaus 
valdininkų ir kariuomenės už
laikymo, jaučia, kad lenkų po
nai nori vėl visai juos paverg
ti, bet mažai tebūdami susi
pratę ir neturėdami savo stip
rios organizacijos, dažnai pa
siduoda lenkų ponų ir jų pa
pirktų agentų apgaudinėji
mams. Mes turime jiems akis 
atidaryt. Turime padėt jiems 
organizuotis, tverti su vietinių 
susipratusių žmonių pagalba 
jųjų pačių Vilniaus Valstiečių 
Sąjungą, turime išaiškinti, kad 
visų valstiečių, kaip lietuviš
kai taip ir lenkiškai kalbančių, 
interesai yra vienodi; turime 
ypač išaiškinti jiems žemės re
formų klausimą ir parodyt, 
kad musų valdžios valdomoj 
Lietuvoj dvarų žeme jau yra 
dalinama valstiečiams. Tas 
darbas Vilniaus srityj jau bu
vo pradėtas. Sušaukus Vil
niuj Valstięčių suvažiavimą, 
atsirado jų tarpe nemaža su
sipratusių žmonių, kurie rū
pinasi organizuoti valstiečių 
kuopas. Vilniuj buvo išleis
tas valstiečiams 
“Glos Ludu”, kuris, 
Vilniaus guberniją 
buvo, kiek galima, 
valstiečiams.

laikraštis 
ir užėmus 

lenkams, 
dalinamas

Pradėtas pasekmingai darbas 
turėjo sustoti ne tiek delei 
lenkų įsibrovimo, kiek delei 
lėšų trukumo. Darbas tas aiš
kiai parodė, kad, tik tuo ke
liu einant, galima tikslą pa
siekti. Vilniaus gub. sodžiaus 
gyventojai, susispjetę savoj 
Vilniaus Valstiečių Sąjungoj!, 
bus ištikimi Lietuvos piliečiai 
ir turės galingą įtaką į kitus 
valstiečius. Tas darbas ypač 
šiuo momentu yra begaliniai 
svarbus ir reikalingas, kuo
met kalbama apie plebiscitą. 
Vilnius ir jo apygarda gali 
utims netekti, jei mes nieko

BAM

Vaikai myli jį ! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMB I NO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Ji^ stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiestai nuo išdirbėjų 
60c. Su persiuntimu. Temyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras.
F. AD, RICHTER & C0., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Žmogue kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasimas! pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir « 
visi kiti tą žino. •

Vyrai ir moterįs kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I
lengvai prašalinti. Nebus j

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

rufflks j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 1 
nų atsinaujinimo. e # i

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

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

•m—p, AJ>, RICHTER <& CO., 326-330 Broadway, New York

■■BlllilIlM

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini- 

' gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis,
■IIIIH
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Didžiausis Knygynas

— TIK — 
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE

nedarysim Be Vilniaus gi be- 
menkas Ličiu vos 
o gal ir visai ne-gyvavimas, 

galimas.
Vilniaus gub. gyventojų dau

guma, nors nemaža jų ir ne
vartos lietuvių kalbos — ir 
toj srityj jiems turi būt palik
ta pilna laisvė, turi būti ir bus 
Lietuvos piliečiais, nes tas yra 
gyvas jų pačiu reikalas, kaip 
ekonominis, taip ir istorinis. 
Reikalingas tik darbas — grei
tas, platus, smarkus. Visam 
tam darbui, begalo svarbiam 
iš valstybinio atžvilgio, reika
linga lesų ir žmonių. Viena 
Lietuvos Valstiečių Sąjunga 
Lietuvoje negali viso t<> darbo 
savo jiegomis atlikti, todėl ji 
ir šaukiasi pagalbos į ameri
kiečius. Reikia ir amerikie
čiams organizuotis, ypač vil
niečiams; reikia prisiruošti 
darbui ir, kas gali, važiuoti 
Lietuvon. Iš kitos pusės — 
tiems darbams varyti reikia 
didelių lėšų. Reikia leist 
laikraštį, knygas, atsišauki
mus, siųsti agitatorius.

Su daug svarbių reikalų Lie
tuvos žmonės jau kreipėsi 
prie musų amerikiečių. Mes, 
kiek galėjome, rėmėme tuos 
reikalus, tad, nėra nei mažiau
sios abejonės, paremkime ir 
dabar šį reikalą, kurs yra ne
mažiau svarbus už kitus. Da
rysime tai žinodami, kad kiek
vienas musų paaukautas ska
tikas priartins atgavimą bran
gaus lietuvių širdims Vilniaus!

Komitetas, susidaręs iš že
miau pasirašiusių lietuvių, vei
kia kontakte Amerikoje su A. 
L. T. Sandara, o Lietuvoje — 
su Valstiečių Sąjunga ir 
stiečių Sąjungos Frakcija 
giamajame Seime.

Visos 
čiamos 
mitetas 
Remti”

Val-
S tei

si un- 
“Ko-

aukos turi būt 
komiteto vardu 
Vilniaus Atvadavimui 
šiuo adresu: 307 W.

30th Str., New York, N. Y. Pi
nigai, tuojaus po priėmimui, 
bus siunčiami Valstiečių Są
jungai Lietuvoje, visos atskai
tos bus skelbiamos spaudoje 
ir, visuomenės kontrolei, bus 
priduotos Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje.

Įvairių organizacijų kuopos 
ir draugijos, pavieniai asmens 
irgi yra prašomi rengti K. V. 
A. R. prakalbas, 
Alseika. Visi,
rengti prakalbas, 
iranešti Komitetui, 

šus maršrutą, bus paskelbta K.

— kalbės Dr. 
kas sutinka 

malonėkit 
— suruo-

spaudoje ir bus laišku praneš
ta rengėjams;

Komitetas Vilniaus Atva
davimui Remti:

V. K. Račkauskas, pirm., 
S. E. Vitaitis, Vice-pirm., 
M. Vasiliauskas, Sdkret.

A. Pempė, II Sekretorius, 
A. B. Strimaitis, Iždiniu. 
J. Strimaitis, kom. narys, 
Pr. Silkelius, kom. narys, 
Dr. D. Alseika, Liet. Valst. 
Sąjungos ir L. V. S. Frak

cijos Steilgiain. Seime

p ' S. — Visiems aukauto
jams, kurie duos Vilniaus rei
kalams nemažiau $1.00 arba 
$2.00. ar $5.00, ar $10.00, ar 
$25.00, bus išduodami atatin
kamai grąžus kvitą ii Kvitai 
yra kelių rusių, pagal aukos 
didumą.

Lietuviu ex-kareiviy 
registracija.

Visus Amerikos lietuvius ex-karei- 
vius, karės laiku tarnavusius Suv. 
Valstijų kariuomenėj, kviečiamo 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 
Washingtone. Reikia, kad suvažiuoti} 
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- 
vifno diepą ir pranešime per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj marguosime į Baltuosius Bumus, 
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? .................
Koki laipsni turėjai? ......

Ar dalyvausi suvažiavime

Washingtone? ..............__ -

AMERICAN
Reliable

DentistS
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- 
mistai bus numušta 20% 
už visą darbą.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

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

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

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

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

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

I Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

« 3259 So. Halsted S t., Chicago. ■ ■■HiaNaHBiaaištf ikniiia

A REAL BARGAIN

Self-Reducing
n? 360

Geriausia n
j gorsetas ■
I (liktoms 

1 j moterims. I 
Lengvi bet 
stiprus, išpar
davimui truin- 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvnin 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir inierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
NIUO HVCIENIC-FASmON INSTITUTE 
Dwt M. 23 Irvine Hacn New York

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

$35,000 vertės stako, vyriškų 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, 
1415 S. Halsted St.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland
Avė., Chicago, III.

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

Phone: Boulevard 4121.i---------------- . . ........ ... m

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

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

Tol. Austin 737
DR. MARYA ’ 

DOWIATT—SASS. .
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A-A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dienų

ES

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lletuvys Dentistas
10801 S. Michlgaa Ar., Roselaad 

Valandos i 9 iki 9 vakare
b ■ ......................... s

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

J nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
K -

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Are., Chicago, Iii.

Arti 88-th Street

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

Vai.: 1 iki 4 po piet kasdienuą; 
Nedaliomis: 10 iki 12 pietų 

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

pietų Nedėliomis.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
PriCmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 Ui 9 v. vak, 

Į 8325 So. Halsted SU Chicago,' j
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Laisve Mac Swiney’o bada
vimą vadino “mulkių mulki
nimą”. Lygiai taippat sake ir 
anglų valdžios spauda, 
roji ir dabar nesiliauja 
nūs tą kankinį. Na, o 
Brooklyno chamunistų
nui neprisidėti. Gal ji paskelbs, 
kad ir Mac Svviney’o mirtis 
buvo tik “mulkių mulkini
mas”? Chamun’istams juk vi
sa kas galima!

priklausau, tap<^ pabalinti — 
politiniais apsimkavimais. A& 
dar skaitausi angliakasių uni- 
jos nariu, bet aštuoni šimtai 
imijistų iš 901 lokalo Taylore, 
kurie yra tokie geri unijistal, 
kokių tik galima norėti, seka
mais rinkimais neturės teises 
balsuoti. Minkštųjų anglių sry- 
ty, Pennsylvanijos valstijoj, 
kelios savaitės atgal Pentame 
apskrity ir tarp organizuotų
jų angliakasių atsiųsta aštuo
ni internacionaliniai organiza
toriai. Ir tai neveizint to fak
to/ kad tik apie žilintą mylių 
tolėliau randasi devynliasde- 
šimts tūkstančių neorganizuo
tų angliakasių, kurie būtinai 
reikėtų patraukt į musų orga
nizaciją. Sekfc>jamųjų lokalų 
pirmininkas Brophy kreipėsi į 
Lewisą, kad kalbamieji orga
nizatoriai iš ten butų atšaukti 
ir pasiųsti kur jie reikalingi. 
Lokalų nariams jisai gavo 
pranešti tai, kad unijos prezi
dentas delei to juos stipriai iš
baręs — kaipo nenuoramas. 
Taigi kalbamieji. organizato
riai vis dar laikomi tenaį — 
sekiojimui “nenuoramų”. Jie 
laiko slaptus susirinkimus ir 
daro kitokių trukdymų, nors 
tuo pačiu laiku nė vienam nė
ra paslaptis, kad minkštųjų 
anglių kasyklose, P’ennsylva- 
nijos valstijoj, neorganizuotie
ji angliakasiai savo skaičiumi 
viršija organizuotuosius. Kie
tųjų anglių sryty, Pirmam ap
skrity, yra 65,000 angliakasių, 
ir tik dvylika tūkstančių pri
klauso United Mine Workers 
Unijai...

Nėra aibėjonės, svarbiuosius 
savo reikalus angliakasiai nori 
išspręsti gražumu. Bet mes 
nesiliausime reikalavę, kad ŠL, 
tokio sprendimo teise mums 
butų užtikrinta. Tuogi tarpu 
musų draugai, kurie daro vi
sa, kad musų organizacijos 
reikalai butų apsaugoti, pačių 
organizacijos viršininkų vadi
nami “nenuoramomis”, “radi
kalais”, “riaušininkais” ir pa
galios “beteisiais — atmato
mis”, ; ; pristatymas Lietuvoje tuo

^7 r> — A. L. J --.A. .

žodžiu, rūbų industrijoje tuvos žmones, o Valstiečiu 
prasideda karė tarpe orgra- Į Sąjunga talkininkavo kleri- 
nizuotojo kapitalo ir organi
zuotojo darbo.

Todėl rubsiuviai turi stot 
|į frontą. Tvirčiau#, negu 
kada-nors 
savo unijos. Tai yra stip-1 dvarininkų, bet ką jie keti- 
riausias jų kovos įrankis, na padaryti su joms? Jie 
Jeigu kapitalistams pasiseks nori išdalinti jas į sklypus ir 
sunaikinti šitą jų įrankį, tai pavesti juos tiems žmonėms, 
darbininkai prakiš visa, ką kurie turi pinigų įsitaisyti 
jie buvo laimėję iki šiol. Ne- triobas ir reikiamąjį ūkio 
pasiduokite, draugai! vedimui inventorių. Reiš

kia, beturčiai tų žemių ne
gaus. Jos teks daugiaus ar 
mažiaus pasiturintiems žmo
nėms. Darbininkai, kurie 
gyveno ir dirbo dvaruose, 
turės nešdintis iš savo baku
žių ir jieškoti uždarbio ki
tur. i

žodžiu, “valstiečiai” su 
klerikalais nori išrišti že
mės klausimą taip, kad iš 
to pasinaudotų tiktai turin
tys pinigų žmonės. Betur- 
čių-gi padėtis pasidarytų 

Į dar sunkesnė. I
Tikslas tos žemės refor

mos, kuriai pritaria Valstie
čių Sąjunga, yra priversti 
Lietuvoje daugybę smulkių 
ūkininkų, sutverti skaitlin
gą savininkų klesą ir pasta
tyti ją prieš darbininkų ju
dėjimą. Ta smulkių ūkinin
kų klesa butų, žinoma, labai 
konservatyviška ir lengvai 
pasiduotų klerikalizmo įta
kai. Todėl, nors Valstiečių 
Sąjungos darbuotojai giria
si savo “pažangiomis” idėjo
mis, ta organizacija ištiesų 
siekia prie to, kad sutruk- 
džius progresą Lietuvoje, ir 
rengia dirvą atžagareivių 
įsigalėjimui. v l

Amerikos lietuviai darbi
ninkai remia kiek galėdami 
Lietuvą kovoje su lenkų im
perialistais. Jie pripažįsta, ! 
kad Vilniaus atgavimas yra r 
be galo svarbus dalykas Lie- Į' 
tuvos ateičiai. Bet jiems 
nėra interesų tame, kad Vil
niaus apskrityje ar kur ki-1 valstijoj

kalams.
Dabar, kada Lietuva atsi

dūrė dideliam pavojuje, tai 
klerikalai ir “valstiečiai” 

jie turi laikytis I jau vėl žada atimti žemes iš

algos — atsilyginimui už ke- 
I liones lėšos. Paskui jie gaus 
algą.
.Darbo Partijos atstovai sa

ko, kad tai yra naujos rųšies 
vergija. Tuo labiau, kad at
vykusieji jaunuoliai prie jokių 
aplinkybių neturi teises sulau
žyti padarytą kontraktą. Tai 
padarius, jų laukia sunkios 
bausmes.

Jeigu valdžia nepaklausy
sianti protesto, tai visas rei
kalas bus perkeltas į darbinin
kų minias.

Pasta- 
nieki- 
kodęl 
orga-

Valstiečių sąjun
gos agitacija - 
Vilniuje.

Šiame “Naujienų” nume
ryje telpa “Atsišaukimas į 
Amerikos Lietuvius”, išleis
tas tik-ką susiorganizavusio 
New Yorke “Komiteto Vil- 
niaus Atvadavimui remti”. 
Mes įdėjome jį, kad skaity
tojai galėtų susipažinti su 

t { Bet mes turime 
— pasakyti delei jo.

- 1.75
- 1.00

Atsilygina. — Kada, didžio
jo karo metu, vokiečiai pra
dėjo bombarduoti Paryžių, 
tai rusai guldė savo galvas — 
gindami jį.

babar? Prancūzai jau ke
linti metai visais įmanomais 
budais remia tokius Kolčakus, 
Denikinus, Vrangelius, lenkus 
ir kitus. Jie ir blokadą skel
bia.

Puikus atsilyginimas, ar ne?

ka
tilo 
an-

Tas Komitetas pasisako 
esąs aiškiai partyyiškas. 

I Amerikoje jisai ketina veik
ti kontakte su tautininkų 
Sandara, o Lietuvoje — su 
Valstiečių Sąjunga . Todėl 
mes negalime jį remti. Ir 
Amerikos lietuviams darbi
ninkams mes nepatariame 
remti jį.

Kadangi tas Komitetas 
turi savo tarpe oficialį Lie
tuvos Valstiečių Sąjungos 
atstovą, Dr. Danielių Alsei
ką, kuris apvažiuos su pra
kalbomis daugelį Amerikos 
lietuvių kolonijų, tai mums 
yra proga pakalbėti smul- 
kiaus apie tos organizacijos 
nusistatymą pamatiniais šių 
dienų Lietuvos klausimais.

Pirmiausia valdžios suda* 
Jfs^TugiauŠ'neTeskaitysią’sl 7mo klausimas. Valstiečių

t.oo
1.50

. .75

Karčs paskelbimas 
rubsiuviams.

Dviejuose svarbiuose ru- 
bų siuvimo centruose, New 
Yorke ir Bostone, tuo pačiu 
laiku tapo pertraukti ryšiai 
tarpe kapitalistų ir darbinin
kų. Laikraščiai praneša, 
kad gruodžio 7 d. New Yor- 
ko rūbų fabrikantų susivieni 
j imas, Clothing Manufactu- 
rers’ Association, pareiškė 
per savo prezidentą, jogei

kiems reikalams gali stipria ! 
pakenkti.

Gruodžio 14 dienų bus svam
biausieji visoj unijos istorijo, 
rinkimai. Nesvarbu, kokių jie 
teiks davinių, bet darbininką 
jau ir dabar privalo sumatyt. 
tikrąją dalykų padėtį. Visą 
šios šalies darbininkų j odėj b 
mą gali ištikti krizisas. Sako
ma, kad “kurion pusėn pa. 
kryps angliakasiai, ten kryps 
visa šalis”. Buvusioj Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijoj 
tik vieną dieną ėjo kartu su 
geležinkeliečiais — prieš ątvi-

| JUGO-SLAVDA. I rą ir nuoširdžiai vedamą pre- 
| Komunistai įgiję naujų zidento Gomperso opoziciją. Ir
j laimėjimų. jie laimėjo. Tai buvo svar-
I [Iš Fsderuetoiios Presos] blausias nusistatymas, koks 
i Vienna. Iš Belgrado, Jn- tik padaryta begiu pastarųjų 

go-slavijos sostines, praneša- dvidešimts metų. Bet sekamą 
ma, kad komunistų par ja djen^ angliakasių unijos prezi- 
įgijusi naitjų laimėjimų Nišo dcntas panaudojo savo įtekmę 
ir Komonovo miestų tarybų prįe§ geležinkeliečius, ir visa 
nnknnais. Nise komunistai nu-jo nlekais 
pervarę dagi ir patį miesto nusi8talymas buvo dvi_
majorą. Uskubo mieste Jie gubas: 
taipjau laimėję. ...._____  Pirma, nacionalizavimas 

JUNGTINfiS VALSTIJOS. syk1lųi lr, ,Durbo p“r,‘ja-.
Rengiasi kovon su ’r kHu klansnim buvusioji

samdvtoiais fihokasnj unijos konvencija
[H Federuotosios Presosj Clevelande padaru aiškų nusi-

Wasliington. — Kadangi pa- statymą. Abiem klausimais nu- 
staruoju laiku visoj šaly fa- tarta, kad tai turi būt United 
brikininkai ėmė varyti stiprią | Mine Workers unijos pozicija, 
kampaniją už ncunijines dirb
tuves, tai Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai sako, kad ne
užilgio toji organizacija pra
dės kontrataką. Ji pasiųs vi
są eilę organizatorių į tas vie
tas, kur darbininkai dar ne
organizuoti, ir organizuos juos. 
“Tuo badu mes atsimokėsime 
jiems” — pareiškė vienas Fe
deracijos vadas. Nors jisai ir 
nępasakė prieš* kurią industri
ją pirmiausia bus surengta to
ji kontrataka, bet visa rodo, 
kad Amerikos Darbo Fcdera- 
ei j a pirmąjį smūgį duos plie
no industrijos viešpačiams.

Sąjunga Lietuvoje yra val
džios partija. Kartu su krik
ščionimis demokratais ji su
daro dabartinį Lietuvos mi- 
nisterių kabinetą; taigi ji 
kartu su klerikalais atsako 
už dabartinės Lietuvos vy
riausybės darbus*

Tuos darbus mes esame 
daug kartų kritikavę, čia 
todėl nėra reikalo plačiai 
apie juos pasakoti. Ameri
kiečiai, kurie skaito laikraš
čius, žino, kad Lietuvos val
džios politika yra priešinga 
darbininkų judėjimui ir be
turčių reikalams.

Antras svarbus klausimas 
— žemės reforma. Valstie
čių Sąjunga, lygiai kaip ir 
krikščionys demokratai, lai
ke Steigiamojo Seimo rinki
mų žadėjo dvarų žemes be
žemiams ir mažažemiams 
valstiečiams. x į tų dviejų 
partijų rankas pateko kont* 
rolė Seime ir valdžioje, nes 
žmonės rinko jų atstovus, 
pasitikėdami jų prižadais. 
Bet dvarų žemės Lietuvos 
beturčiai da iki šiol neturi; 
ją tebevaldo dvarininkai, ku
rių daugelis net kariauja 
lenkų legijonuose prieš Lie
tuvą.

Lietuvos žmonės, reiškia, 
buvt) apgauti. Mes žinome, 
kad tuo yra daugiausia kalti 
klerikalai, kurie yra specia
listai žmonių apgaudinėji
me. Bet Valstiečių Sąjun
gą ii* (liaudininkai demokra
tai) ne kovojo delei to prieš 
krikščionis demokratus, o

rubsiuvių unijos, Amalga- 
mated Clothing Workers of 
America, kaipo atstovaujan
čios reikalus darbininkų, 
dirbančių rūbų gaminimo 
srityje New Yorke.

Šitas pareiškimas tapo pa
darytas po to, kaf augščiaus 
paminėtoji rubsiuvių unija 
atmetė fabrikantų asociaci
jos pasiūlymą sulyg algų ir 
darbo sąlygų.

Tokį pat žingsnį padarė 
ir Bostono rūbų fabrikantų 
susivienijimas. Jisai per
traukė visus ryšius su amal- 
gameitų unija tame mieste 
ir paskelbė, kad Bostono rū
bų dirbtuvėse bus priimama 
darbininkai, nepriklausan
tys unijai.

Aiškus dalykas, kad kapi
talistų organizacijos New 
Yorke ir Bostone veikia pa
gal bendrai sutartą pieną; 
ir nėra abejonės, kad prie 
tos sutarties prisidėjo rūbų 
fabrikantai ir kituose mies
tuose. Taigi galima laukti, 
kad ir Rochesteryje, ir Phi- 
ladelphijoje, ir Baltimorėje,. 
ir Chicagoje rūbų fabrikan
tai neužilgio pradės tokį pat 
“vajų” (drive) prieš organi
zuotuosius darbininkus.

Rūbų fabrikantai nori nu
mušti darbininkų algas ir 
pailginti darbo valandas, pa
sinaudodami tuo, kad dar
bai toje industrijoje pasku
tiniu laiku sumažėjo- O kad 
atsiekus savo' tikslo, tai fab
rikantai pirmiausia stengia
si suardyt darbininkų uniją 
— Amalgamated Clothing net sudarė bloką su jais. 
Wi’i ; Klerikalai apgaudinėjo Lie-

Retenybe.
[IŠ Federuotosios Presos] 

Everett, Wash. — I*risaikin- 
tieji teisėjai čia rado esant ne
kaltu, tąigi . išteisinto pramo- 
niečių unijos narį Walter 
Smith. Jisai kaltinta dėl nu
sižengimo prieš kriminalinio 
sindikal’zipc akta tuo, kad 
priklausęs tai organizacijai. 
Tas išteisinimas tai tikra re
tenybe. Iki šiol kaltintojai šioj 

___ __ ____ ___ ____  _ ‘ ‘ j visuomet išdidavp 
tur butų sustiprinti klerika-1 pergalėtojais. Dabar jie tapo 
lai „b. J, talkininkai, Vai- ~
tiečių Sąjunga. mas - x

Ir vienu ir kitu (klausimais) 
unijos narių minios rodė stip
rų susidomėjimą. Nė vieno 
musų organizacijos viršinin
kai nepaisė.

Antra, švari politika unijoj 
ir padarymas galo kasyklų sa
vininkų maišymuisi į unijos 
ręikalus. Tuo klausimu galiu 
duoti keletą pavyzdžių.

Dviejų angliakasių unijos 
viršininkų John Lewis ir 
Phillip Murray užsispyrimas 
padarė negalimu dalyku at
siekti ko nors geresnio. Nuo 
praeitosios konvencijos,’ įvyku
sios kovo mėnesy 1919 metais, 
partijos narių minios neturė
jo progos gauti'by kokių tin
kamesnių tais klausimais in
formacijų? Ne vienas straips
nis, kuris aiškino praeitosios 
konvencijos nusistatymą, ne
gavo vietos oficialiu iame ang
liakasių unijos organe. Kiek
vienas angliakasio strąipsnelis, 
kuriame kas nors buvo minė
ta apie reikalingumą naciona
lizuoti kasyklas, be jokio at
sižvelgimo buvo metamas gur- 
---- Mums neleista naudotis 

minias 
musų

Shitytijn Balsai
~irr~ p-Tinr’ ifwui

(Wf tireikitas ifame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

ČEKOSLOVAKIJA. 
Neleidžia pardavinėti dvarus.

[Iš Federuotosios Presos]
Vienna. — čia gauta žipių, 

kad rytinėj Čcko-Slovakijoj kai
miečiai sukėlė maištą. Gink
lais rankose jie neprileido gro- 
vą Šonboriią pardavinėti savo 
dvarus “pasiturintiems ameri
kiečiams”. Tie “pasiturintys 
amerikiečiai!” tai Čeko-Slova- 
kijos piliečiai, kurie ^nescrfhi 
grįžo savo gimtąjan kraštan, 
suprantamą, pilnais kišeniais 
amerikoniškų dolerių. Vietos 
gyventoj ai-kai miečiai tečiaus 
dvarų draskymui nepritaria. 
Jie stoja už tai, kad dvarai pa
siliktų čielybėj, tik kad vietoj 
dabartinių valdytojų tą s žemę 
valdytų patys bežemiai — val
dytų bendrai.

Trempia darbininkų 
organizacijas.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — Ncw Jcrsey 

valstijos fabrikininkai šiomis 
dienomis gavo apie tuziną in- 
džionkšenų prieš įvairias dar
bininkų unijas, kovojančias su 
jais dėl geresnių sąlygų darbo 
ir mažinimo algų. Tuo mat 
norima sulaužyt netik streikus, 
bet ir pačias darbininkų uni
jas. Darbininkai nusitarę lai
kytis iki paskutinosios.

Reikalauja atlyginti nuostolius.
[Iš Federuotosios Presos]

Ncw York. — Federuotosios 
Presos redaktoriaus E. J. Cos- 
tello advokatai įteikė valsty
bės departamentui peticiją. Rei
kalaujama, kad Anglijos val
džia atlygintų visus Costello 
nuostolius, kurių jisai turėjo 
dėlei jo deportavimo iš Ang
lijos.

Nesulyginsi. — Brooklyno 
Laisvg labai mėgsta rašyti apie 
smalą ir smalavirius. Tuo ji 
norėtų įžeisti socialistus.

Nabagėlė! Ji nė to neišma
no, kad smala- ir jiems pa
tiems yra reikalinga. Taigi 
smalaviriai atlieka naudingą 
darbą. Minėjimas jų vardo to
dėl daro jiems garbės.

Kas kita yra su f rainų šni- 
pijadomis. Bet apie jas Lais
vė tyli... Nusimano kur Šuo 
pakastas! — J. P. R.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Ex. Dr. Viyw. — Jeigu au
torius nepriduoda Redakcijai 
savo tikro vardo-pavardės, tai 
jo rašto nededama.

Lietuvos Saugotojų Slaptai 
Sąjungai. — Aponymiškų 
straipsnių dėti negalime.

ATSAKYMAI.

Naujienų Skaitytojui iš Oma
ha, Nebr. — Į Vilniaus apygar
dos lenkų užimtas vietas ;pini-

tarpu būro sustabdytas. Taip 
būro pranešta Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriui iš Kauno. Ka
da lenkai pasitrauks betgi pini
gai galima^ bus ir vėl siųsti j 
Vilnių ir į Vilniaus apskričius.

NAUJOJI ZELANDIJA.
Samdytojų sumokslinin- 

kavimas.
[Iš Federuotosios Presos]

Aukland. — Darbo Partijos 
atstovai Naujosios Zelandijos 
parlamente pareiškė griežto 
protesto prieš naujų Įstatymų 
sumanymą, kurį valdžia pasiū
lė samdytojų reikalaujama. Ji
sai yra toks. Samdytojai tu- 
jri teisės pasikviesti - iš Angli
jos nesuaugusius jaunuolius 
padarius su jais ar jų tėvais 
tam tikrą sutartį, būtent: at
vežtieji Naujojon Zclandijon 
jaunuoliai vienus metus savo 
samdytojams turės dirbti be

Krizis angliakasių 
unijoj.

Kovoj prieš reakcinguosius 
unijos vadus.

[Specialė Naujienų ir Federuotosios 
'Presos korespondencija] 
ĘNOCH WILLIAMS

Taylor, Penn. —- United Mine 
Workers unijoj, jos narių mi
niose, kas nors ir kaip n<ų*s 
privalomas ✓ garsiai prabilti, 
kad nūdien sus:dėjusis unijoj 
krizisas butų ž i tas visiems 
josios nariams. Visiems ir 
visur. Ir neveizint visa to, 
kad tatai kieno nors asincniš-

ban. 
vienintele angliakasių 
prieinama įmone - 
laikraščiu. Milžiniška didžiu
ma balsų unijos konvencija 
pasireiškė už nacionalizaciją ir 
demokratinę kontrolę. Bet per 
visus metus unijos oficialinio 
organo skiltys mums buvo už
darytos. Vietoj to musų uni
jos prezidentas Lewis, savo 
atsakyme vienam jo oponen
tui IIowatui, viešai * pareiškė, 
kad “partizamngi straipsniai 
vidujiniais angliakasių unijos 
reikalais nebus spausdinami”.

Tik samdytojų organai lei
do diskusijas. Nesenai jų or
ganai pradėjo stiprią kampa
niją prieš du musų viršinin
kų oponentu — Harlihą ir 
Howatą. , Pavyzdžiui, “Saw- 
ard’s Journal” viešai pagyrė 
musų unijos prezidentą Lcwisą, 
kad jis stengiasi suvaldyti “ra- 
dikalinius elementus”. Kitas jų 
“The American Coal Miner”, 
pastarojoj savo laidoj 
skaitytojus 
“Levvis nėra 
nei bolševikas, 
t i jos žmogus 
nusavinimo skelbėjas”. Pride
dama ir paaiškinimas, būtent: 
“jis veda griežtą kovą prieš 
tai, kas buvo nutarta pracitoj 
konvencijoj”... I

Samdytojų organai deda di
džiulius Lowiso ir Murrayo 
paveikslus bei ilgiausias jų 
dviejų biografijas. Kiekvienas 
piktas Lowiso pasireiškimas 
apie Howatą ten spausdinama 
didelėmis raidėmis. Kasyklų 
viešpačiams duodama suprasti 
iš kurios pusės vėjas pučia.

Iš kitos pusės, pačioje uni
joje, pracįčta uolus valymo 
darbas. Č:eli unijos lokalai, 
jų tarpe ir tas, kuriam aš pats

VALPARAISO, IND.

Padėkos žodis.

Kazimieras Gugis

savo 
ramina, kad 
nei socialistas, 
nei Darbo Par
imi valstybinio

Lietuvos Moksleivių Litera
tūriškos Draugijos suruoštam 
vakare, lapkričio 27 d., buvo 
iškviesta Dr. černauskas ir Dr. 
3iežis, iš Cliicagos, išpildyti 
irogi-amo dalį. Svečiai kalbėjo 
<as link opaus reikalingumo 
atgaivinti Laisvųjų moksleivių 
organizuotę ir išleisti jos or
ganą, mėnesinį žurnalą. Beto 
gerbiamieji daktarai dar paau
kojo liet, moksleivių knygyno 
palaikimui po dešimtį dolerių.

Už jų atsilankymą ir taip 
mums reikalingas aukas mes, 
iet. moksleiviai, savo L. M. L. 
)r-jos susirinkime, laikytam 

gruodžio 3 d., nutarėme per 
dienraščius išreikšti Dr. Biežiui 
ir Dr. Černauskui viešą učių. 
Taipjau bukime daktaram ge
riausių sėkmių.

Draugijos vardu
A. A. Tulys.

Veda visokius reikalas, kaip kriminaliikuoM 
taip ir cMtitkuoSe teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popierast
NamtJ Ofisui

1321 S. fUHted H.
Ant trečių lubų

TųL Drover 1310

Miesto Ofisui 
127 ■ learbom 11 

1111*11 Inlty Mg.
TeL Central 4411

Pastabėlės.
Su despotais. — Brooklyno 

chamunistų organas Laisve 
dek laiko atgal biauriai iš
niekino žymų airių darbuoto- 
ą Mac Swiney, kuris kovoda- 
nas už ,savo šalies paliuosa- 
vimų iš po Anglijos jungo, pa-
fr

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRĄJIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
X CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th ii. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedeliomis pagal sutarimo. 
3261 S’o. Halsted St., Chicago, III.

KL Jurgelionis
ADVOKATAS ,

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
. . Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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T. Pullman 5482

AKUSEBKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrlmy 
motum ligose; ra- 
patingai pritta 
rtu ligone Ir kudi

Lietuvių Rateliuose
BRIDGEPORT

10»2t S. State Str 
Chicago, III.

PALIKTA STORAGE’Y 
$35 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 ral. vak.
ir nedėliomis iki 4

Phon< Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietutis 
GYDYTOJAS IR CHIRUHGJCH 

Valandos! 10 iki 12 ryto; 1 ttd 4 po 
piet. 6 iki 9 vakarą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted St.

Illinois Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas laikytame gruodžio 4 
dieną savo* priešmetiniame su
sirinkime paskyrė iš savo ka
sos $100.00, o susirinkusieji 
nariai dar iš savo kišenių su
dėjo kitą 100 dolerių Geleži
niam Vilkui, kurs grumiasi su 
Lietuvą užpuolusiais lenkų plė
šikais. [Sąrašas aukotojų bus 
paskelbtas kitoj vietoj. — N. 
Red.]
Šiame susirinkime buvo rin
kimas Kliubo valdybos ateinan
tiems 1921 metams. Tapo iš
rinkta: Pirmininku Ant . Bū
ga ii iškis, Padėjėju Vladas Lė
kis, Nut. Rašt. Ant Lazauskas, 
Finansų Rašt. Ant. Mosteika, 
Kasierium B. Butkus, Kasos 
globėjais St.Stonevičia ir A. 
Kaulakis, Maršalka A. Bara
nauskas, Ligonių Globėju Juo
zas Šidlauskas; Delegatais į 
Chicagos Liet. Tarybą Iz. Pu- 
pauskas ir Ant. I^azauskas.

Valdvvon ateinantiems me
tams įeina darbščių vyrų, tatai 
tikimės, kad kliubo darbai tu
rės gerų vaisių. ,

—Ant Lazauskas.

Susivienijimo reikalus Tas 
Raudžiai, labai skaudžiai atsi

liepia į musų organizacijos au- 
j’mą ir visa kaltė krinta ant 
jusų, draugai, kurie nepildote 
avo pareigų. Nors, mažas mu- 

•:ų būrelis, tečiaus išrinkęs nau
ją valdybą 1921 m., neužmir
šo ir tėvynės reikalų. Neuž
miršo, kad šiandie užjūry, 
Lietuvoje, eina mirtina kova1 
su lenkų imperializmu už Lie
tuvos laisvę. Tam tikslui tarpe 
narių surinkta $51.00, kurie 
liko priduoti J. J. Klius, Iždi
ninkui Lietuvos Gynimo Komi
teto Chicagoje, pasiuntimui 
Lietuvon per Lietuvos Misiją 
Amerikoje. —S. V. Valančius, •

» SLA. 36 kp. fin. rašt. i

TOWN OF LAKE.

NELAUKIT
PASKUTINIŲ KDIENŲ H

Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Pre- 
sent) dabar. Dabar yra geras pasiskyrimas. 
Musų krautuvė yra pripildyta naujausios ma
dos tavorais. , Deimantų ir aukso žiedų, auk
so ir paauksuotų laikrodėlių, lenciūgėlių, spil 
kų, kolonekų, bronzalietų ir visokių sidabri
nių dalykų.

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že
mesnė kaip kitur.

P. K. BRUCHAS

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is '!

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 SU Tel. Boul. 160 Y
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 ,

i DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Gruodžio 5 d. buvo priešme- 
tinis susirinkimas 36 kuopos 
Sus. Liet. Amerikoje. Apgailėti
na, kad nariai taip šaltai atsi
neša į SLA. reikalus ir nesi
lanko į susirinkimus.
Nežiūrint, kad tai buvo prieš- 

metinis susirinkimas ir rinki
mai valdybos ateinantiems me
tams, atsilankė tik 40 narių. 
Tai nepakenčiamas apsileidi
mas narių musų milžiniškos 
kuopos.

Nejaugi jums, draugai, Su
sivienijimas rupi tiek, kad tik
tai užsimokėjus mokesčius? 
Nejaugi jus nesuprantate, ko
kia didelė atsakomybė krinta

Lietuviška Tautiška Drau* 
gyste Garsaus Vardo Lietuvių 
ant Town of Lake priešemti- 
niame say> susirinkime rinko 
naują valdybą ateinantiems 
metams. Tapo išrinkta: Pirmi
ninku Juozapas Balandis, Pa
dėjėju Aleksandra Orvidas, 
Nut. Raštininku Tanias Vaba- 
lavičia (4547 S®. Hermitage 
avė.), Fin. Rašt. Stanislovas 
Stankus, Kasimom Jonas Ra- 
davičia, Kasos Globėjais Jonas 
Petru sevičia, Jonas JozapaVi- 
čia, Dominikos Kasputis.

Susirinkimai 
kievieno

bus laikomi 
mėnesio pirmąjį nc- 
salėj 4625 S. Paulina

gvė.
šiame 

paaukojo iš kasos $50, o atski
ri nariai nuo savęs taipjau su
dėjo $50, taigi viso $100.00, 
Lietuvos gynimo reikalui [Au
kos bus paskelbta kitoj vietoj. 
N-nų Red.]. Tikimės, kad tai 
dar nepaskutinė auka nuo mu
sų draugystės. —K. S.

susirinkime draugai

ROSELAND

Prakalbos.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT .
CORPORATION,

35 So. Dcarborn Str., Chicago, III.

Gruodžio 2 d. Strumilų svet. 
L. L. P. Bęnų stotis surengė 
prakalbas — Lietuvos gynimo 
reikalais. Kalbėjo F. B. Brad- 
čiulis. Buvo garsinta ir kitas 
kalbėtojas, bet dėl nežinomų 
priežasčių jisai neatvyko.

Po prakalbos D. Shatkus pa
davė kalbėtojui klausimą: ko
dėl ateinąs iš Lietuvos laikraš
tis “Socialdemokratas*’ taip iš
margintas arba kitaip sakant 
sucenzuruotas? Kalbėtojas sa
ko:
kus antru 
klausimą ir 
mokrato 28 
kalbėtojui.
atsisakė aiškinti klausimą. Po 
to kitas jaunas vyrukas atsis
toja ir sako: “Gerbiamas kal
bėtojau, aš noriu paduoti klau
simą.” Kalbėtojas sako: “Ateik 
pas 
vėl 
bar 
vėl

3321 §o. Halsted St

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir pa

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

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

J. WENCKUS,
3327 So. Halsted St., Chicago, III.

, < , __

Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursų.

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

Kas turite laisvės bonų pardavinjui, 
neškite j Naujienų ofisų, kur gausite už bo
nų gatavus pinigus.

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

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

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. riiinnarn m

ID5 ---- Keport Cdrd

man neaišku.” 
kartu 
prinešė 
numerį

Kalbėtojas tuomet

D. Shat-

“Socialdc-

mane j ofisą.” Klausėjas 
sako: “Aš noriu, kad Ma
išą i šk i n t u m ei. ” Kalbėto j as 

tą patį atsako. Tada klau
sėjas griežtai reikalauja ir pa
reiškia: 
tamstos

In AshoMep 
u» Yoo H AVĖ 
S»XTY ElGrtT \

“Aš protestuoju prieš 
tokį pasielgimą.” Kal- 
jau paėmęs švarką ir 
atsako: “Ar tu mane 

kr pasitraukia

H ONĖS \//
7REf?E NO5 ^ 
&E. A MlSTRKt 
60 E WH e R ES 
CW5E’ IV^ 
PIN’ A^FUL-y 

d oop rsT\

HONE5 HA 
7REf?E mos'

kepurę, 
nupirkai?” — 
nuo pagrindų.

Žmonių buvo vidutiniškai.
Lietuvos gynimui aukų su

rukta $91.00 ir padengimui lė
šų'daugiau kaip penkis dole
rius.

Roselando ir katalikai nu
sistatę tai]>, kad visos Lietuvos

DO YOU KNOW WHY-

Tel.: Rbosevelt 7532

S. M. SKUDAS
1911 Canalport Avė.

’ Graborius ir balsamuotojas. Patarnauju laidotuvfr* 
se kuogeriausiai ir pasamdau automobilius visokiems? 
reikalams.

Kreipkitės prie manęs, mano patarnavimu busit už- 
ganėdinti.

gynimui aukos butų siunčia
mos per Lietuvos Misiją.

Jau ir PulĮmano pradėjo 
darbininkus leisti. Einas gan
das, kad buk visus darbinin
kus atleis — dviem są- 
vaitėm laiko, ir kad paskui nu
mažinus algas. —Bijūnėlis.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedėlįomis ofisas uždarytas.

BURNSIDE.

P. rašo, kad aš savo korespon
dencija, išspausdinta Naujienų 
nr. 260, įžeidęs Burnai dės lie
tuvius, nes joj, girdi, prirašyta 
daug neteisybes.

Kame gi tasai įžeidimas?

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

PRANEŠU

(Tąsa seka aut 6-to pusi p.)

Gerbiamiems lietuviams, kad užbai
giau plumberio amatą, ir taisau vis
ką, kas tik paliečia vandenį. •

Simonas Geležinis
8530 Emcrald Avė.

Tel.: Yards 6183.
I*-

JOHN KUCHINSKAS ’ 
Lawyer 

LIETUVIS' ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvi) sąlygų.

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

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Dr. A. H. Blnmintbal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
___ Gyvenimas yra

„ tuščias, kada pra- 
nyk8ta regėjimas.

Mea vartojam 
' pagerintą Oph-

thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

TĖMYKITE—
Svarbiausi Patarimai

Visuomenei!!
Norėdami patįs važiuoti j tėvynę ar

ba kviesti į Ameriką savo gentis ar 
pažįstamus, suteiksiu teisingiausius 
patarimus, nes aS esu tik-ką pagrįžęs 
iš Uotu vos ir gerai susipažinęs su da
bartiniais valdiškais patvarkymais.

Patarimai veltui.
Ypatiškai kreipkitės arba rašykite 

laišką pas:
ANTANAS GREENFIELD’AS 

2337 So. Leavitt St., Chicago, III.
P. S.: Kalbu lietuviškai, angliškai, 

rusiškai ir lenkiškai.

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė.

arti 47-tos gatvės
Telefonas: Drover 7042

! Tel. Boulevard 2160
! Dr.AJ.KARALIUS j
i Gydytojas ir Chirurgas 1
i VALANDOS: 9—12 ryto j 

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

Chicago, III.
* i. u .i oi j ' / > -rf 4 .1 i

DR. VAITUSH, O. D. J 
__ C Lietuvis Akių , 

Specialistas 
i’alengvins akių įtempimą, kuris < 

esti, priežastimi galvos skaudėjiipo,1 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiij karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 

j das. Specialė atyda atkreipiama į 
I mokyklos vaikus).

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

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

DR R. WAGNER 
Mano specialis gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgą* 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 Iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.

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

Ruatta & Serenelli 
817 Bliie Island Avė.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”
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DR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN 
1S RUSIJOS

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

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

ir L^baratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.
. vaLANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel
. 950 - Drover 4136

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

Telephonai:

Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

.po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 6032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

a DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

SJ2 X 2DS

KNYGA KIEKVIENAM 
reikalingaZ

KAINA 50c. V
Siunčiame po aplaikymui tik
tai 10c. Rašykite, reikalau
dami knygos su pridėjimu 
10c. pas:
UNIVERSAL SALES CO.
346 E. 53 St., New York. N. Y.
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Nevykęs šmuglius.

CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa seka nuo 5 ta pusi.)

Juk ir pats P. P. pripažįsta, kad 
vietos draugijos demonstracijoj 
nedalyvavo. Bet tiek to. Vely 
eikime prie tų aukų. P. P. nu
rodo, kad nuo Lietuvių Dienos 
iki šiol burnsidiečiai yra sudėję 
apie penkis šimtus dolerių. O 
tai turėtų reikšti, kad burnsi
diečiai jau pavargo? Tik pa- 
mislykite nuo 1914 metų sudė
ti penkis šimtus dol... Bet ten
ka pažymėti, kad toji suma yra

- Tūlas Max Notter ir Benja- 
min Smith praeitą naktį va
žiuodami iš New Yorko Chi- 
cagon, vožėsi valizoje 88 kvor
tas “munšaino,” bet jų nelai
mėj traukinyj butą vieno šni
po, kuris suuodęs niunšainą 
pranešė policijai. Padarius kra
tą, apart munšaino pas juos 
rado dar $3,000 vertės deimon- 
tų-

aBagwg»wLi<i ■ i nii.h«wi ■■■u

Traukinys sumalė automo 
bilių.

ri.AiiJiiCMo;:, x Hm. iii Ketvergas, Gruodžio 9, 1920

Pašovė žmogų.

Praeitą naktį nežinia kas pa
šovė Frank E. Olcott, 260 N. 
Atbany avė. Jis tuoj aus nuga
bentas NorNvegian-American 

ligoninėn, kur policijai pasakė, 
kad turbūt kas nors buvo pa-

Praeitą naktį Chicago-India- 
napolis geležinkelio traukinys 
ant 114-tIi st. sumalė automo- 
b lių ir užmušo tūlą Mrs.James 
Green, 11500 Muskegon avė., 
sužeidė jos 14 metų amžiaus 
dukterį Eminą ir perskėlė gal
vų jos draugui Helen Douglas, 
31 metų amžiaus, 10047 Avė. 
Da kitos trys moterys taipgi 
gana sunkiai sužeistos: visos 
jos nugabentos South Chicago 
ligoninėn, mirusios gi lavonas 
nugabentas namon.

jaus Episkopalų bažnyčios cho
re dainuoti ir sugadino visą 
chorą. Užtai jie buvo kunigo 
apskųsti ir vakar teisėjas Fratz 
juos nubaudė po $25 kiekvie
nų.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Gudo, nes Lietuvoje tavo duktė-Sta
nislava blogam padėjime, tavo mote
ris Morta mirusi ir daugiau svarbių 
dalykų, 
ur kas 
nešti.

REIKIA DARBININKŲ Į

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
RAKANDAI

Išplėšė gražnos krautuvę.

Fla. Dvidešimt 
tūkstančių miško kirtėjų Flo
ridoj neteko 25 nuoš. savo al
gos. Samdytojai susitarė ir, 
grūmodami lokautu, privertė 
darbininkus dirbti už mažes
nes algas.

Meldžiu greitai atsišaukti, 
žinote apie jį malonėkit pra-

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

VYRŲ

REIKIA vyrų ir moterų prie skirs
tymo skudurų.

Atsišaukite:
HARRY DRAY, 

1447 Blue Island Avė.

visai menkutė ir didžiuotis ja isikcsinęs ant jo gyvasties iS 
neišpuo a.. Tuo labiau, kad ki- Įcžasties streiko Neilson Ma
tos daug mažesnės kolonijos I „„factlll.ing Company fabrike,

•Vra SU<lfjUS!°S. k^i,li<,CS- 3’9 W. Ohio st. kur jis dirba 
už mašinistą. Sako, kad neuž
ilgo

nes sumas, ir tai tik šiais me
tais. Gi- burnsidiečiai per kelis 
metus sudėję apie penkis šim
tus — giriasi tuo. Aš pasaky
siu, kad prie gero noro vietos 
lietuviai galėtų sudėti penkis 
kartus po 5įX) dol. Tuomet bu
tų kas kita.

Todėl butų labai gera, kad 
vietos lietuviai ir jų organiza
cijos tuojaus subrustų. Ypač 
dabar, kuomet turime tokį 
svarbų reikalą Lietuvos gy
nimo reikalą. Kitose lietuvių 
kolonijose jau veikia Bendro
jo Lietuvos Gynimo Komiteto 
skyriai. Tokį skyrių reikia su
daryti ir Burnsidėj. Reikalin
ga išjudinti vietos lietuvius ir, 
jų draugijas, kurios, kiek man Plėšikas pertžovė žmogų, 
žinoma, per dvejus pastaruo
sius metus iš savo iždų nėra

pagysiąs.

Puikiai pabaliavojo.

Keturi ginkluoti plėšikai pra
eitą utarninką po pietų užklu
po Sterns Bros, gražnos krau
tuvę, 1754 West Madison st. 
Išplėšė apie už dvidešimts pen
kis tūkstančius dolerių vertės 
brangenybių ir septynis šimtus 
dolerių gatavais pinigais. Sako, 
gražna buvo apdrausta.
Automobilių vagis darbuojasi. 
Juo labiau policija automobi
lių vagilius sekioja, juo dau
giau jie automobilių pavagia.

PAJIEŠKAU Petronėlės Selenaitės. 
Randasi labai svarbus laiškas nuo jos 
brolio iš Lietuvos, Kuršėnų par. Čigo
nų dvaro. Malonės pati atsišaukti, 
nes nežinau kur gyvena. Girdėjau tik, 
kad atvažiavo pas Bielskius. Gal žinan 
ti ją praneš ant antrašo: į

ZIGMAS MALIŠAUSKIS, ’
360 S. Garfield Blvd., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Baltramie
jaus Jaciko, jis prapuolė nežine kur 
nuo 13-tos dienos Lapkričio šių metų. 
Jis yra suvirš 40 metų amžiaus. Ant 

atsiliepti jis pats jei gyvas, arba kas 
sšti. j

FRANCES JACIKIENĖ, Į
560 Jefferson Str., Chicago, III. j

Aš Stanislovas Gaidemavičia pajieš- 
kau pusbrolio ir pažįstamo Franciš- 
kaus Gaidemavičiaus, paeina iš Lie
tuvos, Kauno rėd., Raseinių pav., Kra
žių parapijos, Adomaičių sodos. Gy
veno Chicagoje 1911 m. ant Wood 

Į St. Rašė man vieną ar du laišku į

REIKIA patyrusio patarnautojo. į to špilka, 
saliuną.

M. FISHER, 
1925 W. Division St.

Stebublinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, 'paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman- 

Ateikit tuojaus, galite 
. matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka- 
I re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PRANEŠIMAS.
Šėrininkų Liberty Land Invest 

ment Co. metinis mitingas atsi
bus Gruodžio-Dec. 20, 1920, 8į «~ -.v
„i otr/U- qiqq 10 kairės kojos neturi pirštų. Malonėkitvai. vak. Mildos svet. 31« 8-* - atsiliept! jj8 pats jei gyvas, arba kas 

So. Halsted St., Chicago, III. Mel-| jį žino_Prąnešti.___ ________
džiame visų šėrininkų, kurie turi
te Šerus atsilankyti.

' Su pagarba,
LIBERTY LAND

INVESTMENT CO.
J. Sinkus sekretorius.

iI Los Angeles, Californija, o draugas 
' ‘’ au, 

?el-Pranešimai

REIKIA patyrusio laikrodi
ninko. Gera mokestis, pastovus 
darbas.

Atsišaukite:
P. A. MILLER 

2128 W. 22nd St.

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- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.
AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMAS

PARDAVIMUI rakandai (fumi- 
ture) dėl visokio biznio — buČemes, 
grosemės arba pieninei.

3018 So. Union Avė.

Vakar po p;ctų A. W. Me-
! yers, 835 Gait avė., išvažiavus Miesto rotužėje, laisnių biure 
su šeimyna svečiuosna, plėši- praeitą utarninką buvo rapor- 
kai, įsilaužę jo tuščinn butan, luotą, kad 23 automobiliai bu- 
turėjo puikios pramogos, išge- vo pavogti į 24 valandas. Tai- 
rg visą vyną, suvalgė “pajus,” gi veik kas valandą vienas au- 
pyragus, fruktus — viską, kas tomobilius buvo* pavogtas; ir 
tik buvo geriausia. Paskui gro-(taip, automobiliai vagiama die- 
jo sau gramafonu ir galų gale ną iš dienos.
susipakavę apie $3,(XX) vertės j —------------
gražnos, kaurų, skrandų ir kitų pavOgė keturis maišus laiškų.

Ai

brangių daiktų, išėjo sau.

gi veik kas valandą vienas au-

Praeitą nedėldienfo naktį iš 
Engehvood Union Station paš- 

■ to skyriaus banditai pavogė
Tulas plėšikas praeito utar-, kcturis nlaiJus laiškų. Išprad- 

paaukavusios ne sudilusio dvy- ninko vakarą įsilaužė Antonio jjy |IUVo manyta, kad jnaišuo- 
Carral butan, 444 N. Peoria st., ■ BC 1)UV0 u|M|rlulstį laiškai, kiu 
ir trimi šūviais nudėjęs Anto- rių vertg sickia keliolikų tuk-

lėkio — Uetuvos gynimo rei
kalui. Kuomet mes visi stosi- _ w ___  ____
me darban, tuomet nebus kada n*(>» apiplėšė jo namus ir išėjo' sfančių dolerių, bet vakar paš- 
nei girtis tokiais mažais dar- sal1- Antonio Carral bevežant į į0 inspektorius A. E. Germer 
bais, kaip kad iki šiol nuveik- hgoninę pasimirė, 
tieji, nėgi rūstauti dėl vienos --------------
kitos laikraštyje nurodytos pak Policija naudos nuodingus 
laidos. - Maskvos lietuvis. gasus.

pareiškė, kad maišuose buvę 
neapdausti laiškai ir pinig! 
juose jeigu ir buvo kiek, 
labai mažai.

tai

$4,000,000 sekrdyklų darbi
ninkams.

Po ilgo dešimtį savaičių už
sitęsusio tyrinėjimo t____
liniame teisme, vakar dėl sker-. 
dyklų darbini) 
mo pagalios atsiekta susitari
mo, būtent, kad 200,000 sker
dyklų darbininkų negavo pra
gyvenamąją algą ir (odei sker
dyklų savininkai turi atmokėti 
jiems jjenkių mėnesių — nuo 
šių metų liepos 5 d. iki gruckl- 
žio 5 d. — bonus, kurių suma 
siekia apie $4,000,000 dolerių. 
Bonai turi būt atmokėti gruod
žio 22 d., 1920.

Policijos departamento vir- 
Š’ninkas Fitzmorris vakar lei- 
kė konferenciją su sveikatos 

I departamento komisionierium

Drąsus plėšikai.

Trys jauni plėšikai vakar at
važiavo mažam, sudaužytam

■inėiimo federa- ^"ru ^(^)ertson *r miesto che- automobiliuje Standard Oil sto- 
Ieaera iniku Fredrick O. Tonney, ku-’tin 14:th st ir Wabash ave. 

nkų algų klausi-i rio!e.liko nutarta aP8inkhloti f Užklupę darbininką atėmė $15. 
ntdoktn snsifari-* P°^c^us nuo<HnKU £asU bom- (Vaikėzai atrodė ne senesni 

bomis, kurios bus naudojamos p() 13.15 metų.
prieš tūlus kriminalistus. Bū
tent, vietoje nušauti juos (gau
dant), jie bus gasais užnuo
dijami. Chemikui Tonney bu-

Kūdikiai suaukojo $42,000.

Per praeitų porą sąvaiėių
Įvo duotos instrukcijos daryti f^Įiįcagos mokyklų kūdikiai su- 
i eksperimentus su gasinėmis' aukojo $.)2,00b Mokyklos Ku-
bombomis, kad jomis tuojaus! 
butų galima apginkluoti Chica-' 
gos miesto policistai.

dikių 
į (School 
;ty).

Pagalbos Draugijai
Children’s Aid Socie-

1,000 varantų munšaineriams. $600 už 25 metų darbą. į Nenusiėmimas kepurės 
atsiėjo $200.

teisme

_ , , , , . . „ Tūlas John Sutton apskundėTaksy kolektonus Harry W ' |]rti farmerj EveroM
Magc-r vakar pa^škė. kad. užmokcstie8 ui
Chicagos (hstrikte vra išduota c Kisiainas
tūkstantis varantų dėl bravarų, į • v . _ fHiprnunm mA,SeP^ 854 George s t., už 
smulkių ir kitokių munšaino . Laike teismo
agentų, kad privertus juos už-l^ . R t . . ‘ . Jam teisėjas Barasa paliepė nu-
simokėti taksus kuriu suma nerls Bolger tun at- sįjmtį kepurę, bet jis teisėjuisunoketi suma !nok-t; John Sutton»ui už 25 aHovP. L the įevi.r ,<k

taipgi pareiškė, kad visi tie: 
salitiniu inkai, kurie bus sugau- | 
ti pardavinėjant alkoholinius 
gėrimus, neturėdami iš val
džios leidimo, turės užsimokėti 
$2,750 baudos.

Vakar Shefield Avenue tels- 
tulas Jo-

metų darbą $600. Mat Sutton sau> pO velnių). Už tai teise- 
yra Bolgerio auklėtinis ir ma

inė, kad Bolger’ui mirus, jam 
liks visas jo turtas, bet 
ger’ui apsivedus Sutton’as per
sigando, kad Bolger’o turtas 
tiks jo pačiai, o ne jam.

Bol-

jas nubaudė jį dviem šimtais 
dolerių.

Nukrito nuo 9 augštų namo.

Tūlas Harley Hogue, mūri
ninkas, 6 S. St. Louis avė., va
kar bemurindamas Bimte Bros. 

, namą, N. Sawyer avė. ir Fran- 
klin st., nukrito nuo devinto 
augšto žemėn ir užsimušė.

I šių pav., Žarėnų parapijos, į 
Bladislovas Grakauskas paeina 
kad gyvena netoli Chicagos. Meldžiu 

„ , , . c, c, atsiliepti ar kas žinote pranešti antKoseland. - L. S. S. 137 kp.> prieš- Lakančio antrašo: 
metinis susirinkimas įvyks ketverge, 
gruodžio 9 d., 8 Vai. vak., Aušros mo- STANLEY GAGENS,
kykloj. Yra svarbių reikalų aptarti.
Bukite visi nariai laiku.—Valdyba. Lake Carriers Assn. Duluth, Minn.

JIEŠKO PARTNERIŲHarvey, I1L — Aukų Rinkimo Ko
misija šaukia visuomenes ir draugijų 
susirinkimą, ketverge, gruodžio 9 d., 
s’US GKvŠVvi»u^da9 I ni™keli^ka^e- 
lyvauti. — Kom. Jaut. Beinorte. | panijob, naujo mflliaVo’jimo

šepečių. Jau yra daugelis suorgani- 

-iau kapitalo*. Tuojaus pradėsime 

Bus susirinkimas nedėlioj, 2 vai. po 
pietų, pas Gasparaitį 2318 Kenton St., 
North Side, arti Western. Kad jr ne- 

pamatyt naują išradimą.

Brighton Park.—Bendro Lietuvos Gy zuota ir inkorporuota, tik reikia dau- 
nimo K-to susirinkimas įvyks ketver- ginu kapitalo, Tuojaus pradesime 
ge, gruod. 9 d., kaip 7:30 v. v., Liuo- Į biznį; kas prisidės, turės gerą naudą, 
sybės Svetainėje, kampas Kedzie av. ~ 
ir 39-tas Place. Visi Brighton Par
ko darbuotojai, būtent, kurie esate ___ ____ _____
pasižadėję Chi. Darbininkų Tarybos norėsite prisidėti, vienok malonėkit 
konferencijoj, Lietuvos Laisvės Pasko 
los Stoties darbuotojai, draugijų val
dybos ir šiaip veikėjai, kurie norite pa 
sidarbuoti Lietuvos gynimo reikalu, 
meldžiami atsilankyti. —K Brighton 
Parko L. G. K-tas.

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

Cicero. — Cicero Liet. Paš Kliubo 
priešmetinia susirinkimas įvyks pėtny
čioj, gruodžio 10, kaip 7:30 v. v. O. 
Tamoliunienės svetanėj 1447 S. 49 Av. 
Visi nariai prašomi atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų, jų tarpe 
Lietuvos klausimu ir taipjau raportas 
iš pastarosios Chicagos Liet. Darbinin
kų Tarybos konferencijos.—Valdyba.

REIKALAUJU tikro žmogaus norin 
čio padaryti didelius pinigus ant savo 
investmento, ir kartu turėti gerą vie
tą, nešančią $40.00 į savaitę ir dau
giau; turi turėt nemažiau $300.00, 
kad investinus į Real Estate; tai ne 
yra lošimas jūsų pinigais. Įdėjimas 
į Real Estate ya geriausia ir saugiau 
šia vieta pasaulyj.

Patyrimo nereikia, nei anglų kalbos, 
aš išmokinsiu biznio.

Matykit Mr. Sedoskey, Gen. Manar 
ger’į šiandien nuo 2 vai. iki B vai. vak. 
Room 13. "

2952 Milwaukee Avė.

JlEdKOKAMRAMU
Brighton Park.-y-L.S.S. 174 kp. eks

tra susirinkimas bus pėtnyčioj, gruo
džio 10, kaip 7:30 v. .v Pocienės sve
tainėj 3824 S. Kedzie avė. Visi nariai 
būtinai turi atvykti, nes reikės nomi- 
nuot kandidatus į L.S.S. Piki. Komite
tą ir reikės priimt L.S.S. VIII Rajono 
protokolą. Be to, yra ir šiaip labai 
svarbių reikalų. — Organizatorius.

North Side. — Prakalboj. A. C. W. 
of Am. 269 Skyrius rengia prakalbas, 
kurios įvyks pėtnyčioj, gruodžio 10 d., 
Kriaučių Unijos salėj, 1564 N. Robey 
gatvė. Pradžia 8 v. v. Kalbės M. 
Pulevičius. —■ Komitetas.

West Pullmano Lietuviai suvienyto
mis jiegomis reigia Didelį Vakarą 
vaidinimą ir prakalbas — nedėlioj, 
gruodžio 12 d., Ą. P. Cukuro salėj, 
kampas 120tos ir Halstod gatvių. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Visas to vaka
ro pelnas skiriamas Lietuvos Karei
viams. Dėlto vietos ir apielinkių ko
lonijų lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti ir paremti svarbų reikalą.

— Rengimo Komitetas.

Dr-stėe Meilėn Lietuvių Amerikoje 
priešmetinis susirinkimas įvyks ruba
to j, gniod. 11 d., kaip 7:30 v. vak., 
kuriame bus renkama administracija 
ateinantiems metams. Visi nariai 
atvykite, nes yra ir šiaip svarbių rei
kalą. Atsiveskite ir naujų draugų, 
kūne norėtų įstoti į musų draugiją.—

Ant. Morgevitz, pirm., 
Izidor. Vedeckis, Sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro repe
ticija “Darbininko likimas” įvyks šian
die, gruodžio 9 d., 7:30 v. v. Mark 
White Sq. inžinruime. Visi dalyvau
jantieji susirinkite laiku.'—Komitetas.

REIKIA KAMBARIO vienam vai
kinui. Geidžiu, kad butų elektros švie
sa, ir šiluma; su valgiu ar be ■— 
Bridgeporto ar West Side apielinkėje. 
Praneškite laišku.

STANLEY CHAPAITIS, 
4438 So. Maplowood Avė.

RANDAI
OFISAS, išsirendavoja, tinkantis 

daktarui. Labai geroj vietoj visokių 
tautų apgyventoj. Atsišaukite:

1780 So. Halsted St

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moteries ar merginos prie 
padabojimo dviejų nemažų vaikų, taip, 
kaip už šeimininkę. Kambaris, valgis 
ir geras užmokestis. Atsišaukite:

J. PRATCHER,
1641 N. Brigham St.
Tel.: Armitage 7904.

R EIKIA DARBININKŲ
‘VYRŲ m MOTERŲ

REIKIA
Vyrų ir moterų prie skirstymo sku

durų.,
Ateikite prisirengę dirbti.

1342 S, Racine Avė.
■ i. u ii i■■ ■■ ....... .... 1 ■■■ — i'.'j1"*

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAMAI-žEMe
DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda namas su saliunu ir vi
sais jo įrengimais. Labai geroj vie- 

■ toj, biznis nuo senai išdirbtas. Parda 
vimo priežastis, apleidžiu miestą.

2900 S. Wallace St.

* mūrų uiuc.* 4 PARSIDUODA 3601 Lowe Ave. ply
davimą — Subatoj ir Nedėlioj, gruod. tų ^narnas: krautuve ir gyvenimui 

Išpardavimas prasidės 9:30 kambariai, cemento fundamentas, va- 
____ i no8» Rasas n* elektra; cementuotas 

pasiųlymą ant vieno iš šių automobi- skiepas. $1,500 įmokant, likusius leng
vomis išlygomis. Kaina $3/475.00.

J. McDONNEL SYSTEM, 
8517 Archer Ave.

Mes parduodame įvairaus išdirbi- 
mo vartotus automobilius su 20 nuo
šimčių nuostolio, kainos eina nuo 
$150.00 iki $1,500.00.

šie automobiliai naudoti, bet dabar 
visai gerame stovyj.

Apsilankykite į musų didelį išpar-

11 ir 12.
ryto iki 10:00 vak. Padarykite mums

lių, jei tik bus sąžiningas, mes neatsi
sakysime.

WEST SIDE PAIGE SALES
724 S. Cicero Ave.

Tel.: Austin 429 ir 1706.

PARDAVJMIH
PARSIDUODA barber shop su 

dviem sėdynėms. Pardavimo priežas-' 
tis, savininkas išvažiuoja Europon.

FRANK TARP 
1420 E. 61st St.

PARSIDUODA namas su saliunu, 
tirštai apgyvento j vietoj, ant kampo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

2858 Emerald Avė. Chicago.
Tel.: Yards 975.

RETA PROGA.

ANT PARDAVIMO — McKinley 
i Park, greitai pasidaro vieta 6 kamba
rių Cottage, vanos, gasas ir elektro 
šviesa. $500 įmokant, likusius pagal 
sutarimą. Kaina $3,100.00.

J. MęDONNELL SYSTEM, 
3617 Archer Avė.

Hl«ido

Aušros Spaudos Bendrovė
Tai vienintėlis 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. tik 50 centų. Už vieną egz. galima prisiųsti ir stempomis.
Kiekvienas darbininkas nusipirkęs tokį kalendorių, bus pilnai 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; 18 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:

SCi-1,

54,217 skundų į metus.

Bridgeport. — Bendrojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto Bridgcporto sky
riaus susirinkimas bus šiandie, gruo
džio 9, kaip 7:30 v. v. Fellowship sve
tainėj 831 W. 33 PI. Skyriaus nariai 
prašomi atvykti laiku, nes reikia pra
dėti aukų rinkimo darbą. Kvitos jau 
paruošta, tik reikia darbininkų. — A. 
Kazlauskas ir Ad. Misevičia.

1443 N. Paulina St Chicago, III

Municipalio teismo metinis 
raportas rodo, kad šiais 1920 
metais jame » buvo paduota 
57,212 skundų; 54,217 jų iš
nagrinėta, o kiti da turės būti 
išnagrinėti. Šį metą paduota 
3,000 skundų dauginus nei pe
reitais metais.

'Trys choristai nubausti po $25.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo vyro brolio 
Vilimo Bingelio, Vilniaus rėd., Mer- 
dnės par. Gyveno Newark, N. J. Ma 
onės atsišaukti, nes laiškas yra nuo 

jo motinos iš Uetuvos.
ELZ. BlNGELIENfi, 

8237 S. Limo St., Chicago, III.

John J. Wagner, 7535 Crandon 
avė., Walter Remkus, 2912 E. 
91-st st. ir Roy Rapp, 8928 
Escannaba ave., spalio 6 d. 
prisigėrę at^jo šv. Baltramie-

PAJIEŠKAU savo draugų ir pažįs
tamų: Mykolo Zlatkaus, Dagio, Justi
no ir Jono VileniŠkių. Visi Kauno rėd., 
Salų par., meldžiu atsišaukti ant šio- 
antrašo.

JUOZAS BALTRŪNAS, 
3114 16th St., Chicago, III.

REIKALINGAS geras ka- 

sierius ir knygvedis j gro- 

sernę ir bučernę. Atsišauki
te greitu laiku j Naujienas 

po No. 182.

REIKALINGAS geras lie
tuvis buferis. Alga bus mo
kama pagal patyrimą. Gera 
proga jsidirbimui. Atsišauki

te j Naujienas po No. 183.

gro PARSIDUODA — 2 flatų plytų na- 
e . J ' mas McKinley Park, greitai pasidaro

Berne. AŠ pasidariau pinigų, tą vjeta. naujai ištaisyta, aržuolinės grin 
pat tamista gali padaryt. ' UŽ , dys ir apvadai, elektra, piltas skiepas, 

■ _retai pasitaikantis bargenas. $1,000 į-cash pardavo jlmas. Švarinos . iiLucina nu n. oi antnrimn
pardavimo priežastys. Geriau
sia pasiūlyta kaina nupirks vie 
tą.. Apsukrus, tuoj pagriebs. 
Agentai neaUUaukite.

u i a . ’
PETER JANUTAVTCE,

Parsiduoda bučernė ir

1245 So. 48th Avė.

Cicero, UI.
Tel: Cicero 205.

mokant, likusius pagal sutarimą. 
J. M. McDONNELL, SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

PARSIDUODA stuba su 2 pagyve
nimais 5—6 kambarių, puikus skiepas 
—8 pėdų, didelė bamė dėl 2 automobi
lių, Kas norite proga pasinaudot, ga
lite pasiskubit, nes noriu į trumpą lai
ką parduoti už prieinamą kainą.

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

STOCK’AI—ŠĖROS
PARSIDUODA

Dešimts šėrų Co-operative So- 
I kiek, naudokitės šią proga — pirk ciety of America UŽ $350 ir 10 

mano saliuną, kuris randasi vienas toj Mntnr nė SKO 00
apielinkšį prie didelių Pullmano dirbtu Seni Ęlgin Motor Už

KAS NORITE į trumpą laiką už- j 
dirbti daug pinigų nelaukiant nei 
kicik, uauuuaivvn on, >--- -
mano saliuną, kuris randasi vienas toj

vių. Biznio apyvartą ir priežastį, par- Kreipkite^ tuojaus: 
--j Mather, 

6807 Union Ave.
davimo patirsite ant vietos. 

TONY ŽALALIS, 
10301 Cattage Grove Avė., Pullman.
PARSIDUODA grosemė labai pigiai Telefonas Engelwood 187

ir geroj vietoj; biznlava gatvė, viso
kių tautų apgyventa. Kam reikalingas 
toks biznis, meldžamo pamatyti. Prie
žastį pardavimo, patirsite ant vietos.

3121 So. Morgan St., ęhieago, III.

mokyklos

PARDAVIMUI galiūnas labai pigiai, 
priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

3601 W. North Avė.

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

J. ANDRUS,
618 W. 14th PI.

GARAGE
75 automobilių intalpos parsiduoda 

“busines” arba su namu, pietinėj da- 
lyj miesto, labai geroj vietoj ant di
delio automobilių kelio.

Kreipkitės Naujienų ofisan po num. 
184.

PARSIDUODA pelningo biznio te
atras (show). 800 sėdynių. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite į Naujienas po num. 185.

Vyrį ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Pateras daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bot kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

RAKANDAI
UŽ STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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 85 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $85.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri- Į 
imama. Tai yra stebuklingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom S t., 
Chicago, III.

arti Archer Avė.

PARSIDUODA 8 kambarių rakan
dai, pirkėjai galės paimti ir kamba
rius. Turiu parduoti iki subatai, nes 
išvažiuoju Lietuvon. Pirmas pasiūly
mas paims daiktus.

929 W. 88rd St, Chicago.

RUBSIUVYST1
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 828, 74 W. Washington St,

a-L-J--------- •■tl.-r. ■■■ ■ ■


