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Nepripažįsta tautų lygai teises 
daryti plebiscitą Vilniuje

duojanti

lygos sus rinkinio.
Gzil ir čili pasitrauks iš 

lygos.
SANTJAGO, čili, gr. 9. —

lygon True translation filed with the post- 
nilnn at Chicago, III., Dec. U, 1920
I ; as reųuired by the net of Oct. 6, 1917

BoJševikai prie Indijos 
rubežiaus?tautų

True translation filed with the post-1 
mastei* at Chicago, III., Dec. 11, 1920 
as reųuired bv the act Af Oct. K, 1917

Palestinos rubežiai 
nustatyti.

Korporacija užrubežinei 
pirklybai.

Debsas busiąs 
paliuosuotas.

Volderriaras bijosi bolševi 
kų grąsinimų

Tautų lyga skelbs blokadą nusi 
kaltusioms valstybėms

Lietuva neįsileis Tautu 
Lygos armijos.

Lietuva nepripažįsta tautų ly
gai teisės laikyti Vilniuje ple
biscitą. Lyga yra susirupinusi.

GENEVA, gr. 9. — D delis 
susirūpinimas viešpatauja tau
tų lygos susirinkime, nes Lie
tuva pranešė, kad jos valdžia

teisės laikyti Vilniuje pledu sei
fą, bet ir griežtai atsisako įsi
leisti lygos armiją į Lietuvos 
rubežius. Iš los priežasties ly
gos vršininkai laiko ir nakti-

True translation filo<l with the^ost- 
master at Chicago, III., Dec. 11, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tautų lyga naudosis 
blokada.

Skelbs ekonominę blokadą vi
soms nusidėjusios valstybėms 

Priima lygon Bulgariją.

GENEVA, gr. 10. — šiandie 
tautų lygos susirinkimas svar
stė budus įvykinimui ekono
minės blokados, kada būna rei
kalinga st verties tokio 
nio.

Siūlomoji mašinerija,

ir pasitrauks iš tautų lygos, 
bus“ nuspręsta ryto šalies vado
vu konferene joj, kurią sušau
kė prezidentas Sanfuente, ap
svarstymui instrukcijų lygos 
dt legatams.

Konferencijoj dalyvaus už- 
rubežinių reikalų ministeris, 
išrinktasis prezidentas Ales- 
sendri ir senato ir atstovų bu
to užrubežinių reikalų komite
tų nariai.
. Niekurie pritaria pasitrauki
mui iš lygos, kiti tam prieši
nasi ir prisibijo, kad delei to 
gali nupulti prestižas, kas 

L Į sustiprintų poziciją Petu ir
■ BoFvijos, su kuriomis Čili tu- 
i ri kiv irčių už rubežius.

žings-

nius posėdžius svarstydami ką n,a ^M*P° ginklas prieš 
daryti su armija, kuri jau yra i kaitančią valstybę,
surinkta, bet neturi kur vykti. ’š internacionalinio

taiko- 
nusi- 

• sus deda 
blokados

True translation filed with the post- 
master at Chicago,^ Iii., Dec. 11, 1920 
as reųuired hy the act of Oct. 6, 1917

Graikai pakvies Kons
tantiną sugrįšti.

PARYŽIUS, gr. 10. — Iš 
Athcnų pranešama, kad Graiki-

komiteto iš 8 narių, paskirtų jos notarė pakviesti bu-
True translation filed witb the ppstr 
master at Chicago, III., Dec. 11, 1920 
an reųuired by thr iu t of Oct. 6. 917

Lietuvą bijosi Rusijos 
bolševikų.

Bolševikai gali užimti visą Lie
tuvą, bet ar lyga apgins ją?— 

klausia Voldemaras.

PARYŽIUS, gr. 9. — Lietu
vos atstovas Paryžiuj^, “gra
fas” Voldemaras, Šiandie ofi- 
cialiniai paskelbė, kad Lietu
va urnai permainė savo nusis
tatymą linkui įleidimo talki
ninkų kareivių į Vilniaus ple
biscito apygardą.

“Tautų lyga negali apginti 
mus nuo bolševikų ar ko nors 
kito,” sako Voldemaras.

“Rusijos sovietų valdžia 
pranešė mums, kad ji netole
ruos buvimą talkininkų musų 
teritorijose ir kad mes turime 
atmesti lygos pasiūlymą da
boti tvarką tame zone.

“Bolševikai koncentruoja ka
reivius netoli Polocko ir Mask
vos ir pienuoja įkurti IJetuvo- 
je bolševikišką respubliką. Jei
gu įsileisime lygos kareivius, 
ar lyga gali mus apginti?

“Musų nuomonė yra tokia, 
kad kol lyga debatuoja tą da
lyką, sovietų kareiviai užims 
musų šalį.”

tautų lygos tarybos studijavi
mui pritaikimo blokados ir 
pranešimui generaliniam tai y- pasiųsti' telegrafu, 
bos sekretoriui, kur am >g«Į Sophoc’es Venizelos, 
pavedė pranešti tarybai apie j buvusio premicro, sako, 
laktus, kurie prirodo, kad san“ i Graikija nesitiki pradėti 
tarvė tapo peržengta.

vusį karalių Konstantiną sug
rįsti i G ra ik ją ir tą palcvieti-

Sophoc’es Venizelos, sūnūs 
kad 

-.u—ju tary-
' bu su Turkijos nacionalistais 

Gavusi tokią žinią, pasak pa- nef je’gu sostą užimtų ir ex- 
siulyto pieno, taryba 
rinkti apsvarsltymu 
ir pranešti visiems 
riams.

T\t narių pareiga
komiteto raportas,
priemonių įvykinimui 16 san- ‘ talkininkams, 
tarves skirsnio, susidedančių iš

turi susi-. karalius Konstantinas.
padėties . jjs pabrėžę ir tą faktą, kad 

lygos na- Graikija nori pasilikti draugu 
talkininkų ir kad nesenai įvy- 

yra, sako k^s plebiscitas visa5 nereiškia 
griebtis draugiškumo Vokietijai ar jos

ryšių, išėmus - tuos, kurie gy
vuoja vien dėl humanitarinių

Konstantinas gavo 999,954 
balsus.

LONDONAS, gr. 9. — Ofi- 
' cialinis Atbenų pranešimas pa-

Jei santarvės laužytojas turi duoda, kad plebiscite Konstan- 
uostų, taryba turi tuojaus ap- tinas gavo 999,954 balsus, prieš 
svarstyti kuriam nariui pato- jo sugrįžimą gi paduota 10,588 
ginusia bus pavedus pareigą balsai, 
vedimui jūrinės blokados. į —----------------—*—--------

Belgijos senatorius I^Fon- ; True translation filed with the post- 
. ... - i . . 1 master at Chicago, III., Dec. 11, 1920tame kalbėdamas apie raportą, • a8 reųuired by the act of Oct. 6. 1917 

padarė susilaikymą linkui re- ; 
koniendavimo dokumente, kad ; 
butų dar studijojama Skandi- •. 
navijos šalių pasiūlymas, jog 
mažosios valstybės, susisiekian
čios rubežiais su nusikaltusią [

Japonai protestuoja 
prieš Rusi jos konce

sijas.
TOKIO, gr. 9. — Daug vie- 

valstybe, butų paliuosuotos nuo tos vietiniuose laikraščiuose 
blokados obligacijų, jei tos šiandie užėmė atakos ant Ru- 
valstybės atsiduria pavojuje sijos suteiktų koncesijų Ame- 
tapti užpultomis. Belgijos de- Į rjkos kapitalistams, atstovau- 
legatas pareiškė, kad visos ša-' jautiems Vanderlipjo. Japonė 
lįs, didžiosios ir mažosios, tu- i jos užrubežinių reikalų minis- 
ri priimti tą pačią riziką inte- terija nesenai davė suprasti, 
resnose visų kitų. |kad ji nepripažins koncesijų.

I pabaigą svarstymų mažės- žymiausias Tokio dienraštis 
nieji priedai tapo priimti, taip-. Niči Niče labai pesimistiškai 
jau tapo priimtas visas 
tas. *

Nori esperanto.

šiandie susirinkiman 
j reikalavimas, kad viešose mo
kyklose butų mokinama espc- PARYŽIUS, gr. 9. 
ranto kalba. Kįlę kivirčiai de
lei ofieittlmės lygos kalbos ir 
iškėlę esperanto kalbą kaipo 
kandidatą oficialiniam pripa
žinimui. šią rezoliuciją remia 

.. . ... x.. .. Brazilijos, Kolumbijos, Haiti,Musu draugu laikraštis iš . .. J .... T. ... . .„ i j i i ‘Belrt'ios, Čili, Italijos, čecho-Kauno. Kiekvienas darbininkas „ .. ,. ._4 .. . .4.. < Slovakijos ir Persijos dejega-privalėty ij perskaityti. Num. J J
25, 26 ir 27. Kaina 5c. [ta,;T . , . ,. - • '

Gaunamu' Nairiionu ofise Naujy va’s,J"bnJ pnemimo 
komisijos raportas, rekomen-

100 Boliviečiu ištremime

VALPARAISO, gr. 9. — Bo 
llvijos ištremtieji išlenk) mani
festą, kad virš 100 žymiausių 
Bolivijos piliečių po pereito 
liepos sukilimo yra ištremti 
r negali sugrįžti j savo šalį. 

Tarp jų yra ir nuverstasis Bo
livijos prezidentas Guerra. Vi-, 
si jie yra liberalų partijos na
riai. ’ ;

rapor- atsiliepia apie Washingtonu ta- 
irybas apie padarymą naujos 
[sutarties tarp Jungt. Valstijų 
ir Japonijos.

įnešta _____________________

SOCIALDEMOKRATAS.

Naujos rūšies maniakas.
Turime 

ir naujos rūšies' maniakus — 
“aviomaniakus.” Jis pirmą sy
kį pasirodė užvakar arti Mar- 
seilles, kada aeroplane staigiai 
nusileisdamas žemyn bandė už
mušti kelis darbininkus, kurie 
vos spėjo pasprukti nuo užpuo- 
lusio aeroplano. Manoma, kad 
aviatorius skraidomas, delei 
didelio greitumo jo .aeroplano, 
išėjo iš proto.

Iškėlė raudoną vėliavą ant Sukilę arabai stumia franzucus 
Afganistano kalnų. , , ir eina ant Damasko.

BERLINAS,’ gr. 10. - ~ Gen. hąiųą, Palestinoje* gr. 8.— 
So’o. ik )v, komanduoto,jas bol- f?nijr 
ševikų sjiėkų Turkestane, pa-. j<-ara|jaus 
liepė savo kareiviams užimti 
kalnų perėjimus palei Afganis
tano rubežių. či 
liepimas sako*: [Damasko. Pereitą savaitę jis

Ant s o pasaulio stogo jus, paęnlg miestelį' Ammyn, an 
•rate neš kais revoliucijos. Čia i ryfni0 ^rant0 JordaiK) upės, 
jus iškelsite savo raudoną lais- Į mvl u nuo Jeruzolimo ir 

...t!:....- *- _

įsikūrė valdžios kontroliuoja
ma korporacija, kuri duoo di
delių kreditų užrubežinei pirk- >

lybai. >•

PAUL HANNA 
[Federuotoji Presai. .*

WASHINGT()N, gr. 10. - 
Vienas gerai žinantis dalykų 
valdininkas, kurio vardo te-

CHICAGO. — Vakar Cong- ‘ čiaus negalima skelbti, mano, 
ress viešbuty] laikė savo susi- kad Eugene V. Debs bus pa- 

i iš kalėjimo dar 
kurie prieš Kalėdas. •

r Abdullah, sunūs Hedjaz j rjnkimą žymiausieji šalies bau- liuosuotas
> r brolis emiro bei- ; kieriai ir fabrikantai, *

sul, nuverstojo byri jos . karą- į nutarė įkurti korporaciją davi- j Oficial niai, byla to paskilbu-
, liaus, eina su sa^o armija pa- ............. w • • ”*

ią gautas jo pa- [ Hedjaz geležinkelį liuku

vės vėliavą.
“Indijos žmonės žinos, kad 

broliška pagelba yra netoliese 
Jus sisivienysite žodžiais ir 
darbais su Indijos žmonėm s, 
kairio yra ištroškę laisvės ir 
savystovybės.”

100 mylių nuo Damasko. Jo 
kareiviai periipinėia traukinius 

• 1 rfnlniinlrnlir*

mui kreditų už vieną bilioną do socialistų darbuotojo, taip- 
dolerių užrubežinei pirklybai. jau kelių kitų, yra generalinio 
Tai esą pirmas žingsnis bandy- 1 prokuroro Palmerio rankose, 
me atnaujinti užrubežįnę pir- kuris peržiūrinėja jas, kad re

komendavus atmainymą baus
mės,

klybą, kuri buvo apsistojusi 
delei stokos kreditų ir nupuo
limo kitų šalių pin'gų, jįelci ko 
šalyje gimė bedarbė, nes ša
lies industrija jau yra tiek pa- 
kįlus:, kad jos gyventojai ne
begali išpirkti visko ką jie pa- , 
gamina ir todėl prisieina jieŠ- ketverge po piet kaip tik su- 
kotis rinlAj tiems išdirb niams sirinko Rumunijos senatas, ta- 
;vetur.

Korporacijos kapitalas sieks, ministerijos narį Grcceanu ir 
$100,000,(KM), kuriuos sudės ■.vyskupą Radu.
bankiariai ir fabrikantai ir ji 
bus valdžios kontrole. Kreditų gondolas, 
kitoms šalims duos už '$1,000,- kiti senato nariai tapo sunkiai 
000,060, reikalaujant iš tų Ja-j sužeisti. Daug kitų senato nu
lių kokių nors uŽtikrinTnų. ! rill lengvai sužeista.

Korporacijos prez’dentas bus . 
išrinktas ar buvęs pirklybos 
sekretorius Redfield, ar Hoo- 
ver.

parolių ar pardoną.

Bomba senate.
imt Hedjaz geležinkelio.

Prancūzai koncentruoja sa
vo kareivius prie Damasko, 
t kedamies tolimesnio 
veržimosi.

Abdullah, tikimąsi, 
turi reguliariu kareiviu 
__ __ __ 1
bu) bandų, karias vjso siek ą 
15,000 žmonių.

Nesitikima, kad jis darys 
rimtų atakų iki sekamo pava
sario, bet arabų nerimavimas 
galįs pag’mdyti' didelių kebhi- 

Nors judėjimas daugiausia 
mų.
yra atkreiptas prieš franeuzų 
okupaciją Syrijoje. bet jis ga
li persimesti ir i čia, kur ara
bai preibijo. kad zionistai pie
nuoja juos išvyti iš jų namų 
ir paniekinti jų šventas vietas.
Palestinos rubežiai nustatyti.
I.ONDONAŠ, gr. 10. — Zio- 

nistų organizaiejos 
pranešimas sako, kad Anglijos 
ir Francijos valdžios patenki
nančiai ’šrišo Palestinos rnbe- 
žių* klausimą.

Galutinas susitaikymas apie 
Jarmuk upę ir į ją įpuolančius 
upelius, taipjau apie augštutiin 
Jordaną, tapo paliktas išrišti 
Frtmcijos valdžios atstovams 
ir zionistų inžinieriams.

LONDONAS, gr. 10. Iš 
Bucbaresto pranešama, kad

mažai 
bet 

renuired by the act of Oct. 6, 1917 ; d.P.Ugfeu bed'”‘?'u (Muilinų ara- 
_... ____ . . i___ t., i.— ..:«i,*«

True translation fucd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 11, 1920
9 K

Mūšiai Korėjoje 
apsistojo.

Sulaikė juos sniegas ir šaltis ir 
neleidžia japonams vesti už

puolimus.

LUNGČENGTSUN, Manžuri- 
joje, gr. '8. - - Smarkios snie
go audros ir dideli šalčiai sut
rukdė susisiekimą Manžurijos 
kloniuose ir kalnuose. Japonų 
veikimas pr'eš korėjiečius čin- 
tao ir Hunčun distriktuose 
praktiškai apsistojo.

Trumpa sutrauka pasekmių 
19-tos japonų divizijos septy
nių savaičių kampanijos tapo 
peskelbta. Skaitines yra seka
mos:

‘Korėjiečių užmušta 375, .ko
rėjiečiu areštuota 
liečiu savanoriai 
1,558. •

Japonų kareivių
sužeista 25, belaisvių nėra.

Korėjiečių namų sudeginta 
—193 namai žymesnių sukilė
lių, 13 karinių budavonių, 2 
bažnyčios ir 5 mokyklos.

Policijos paimta — 513 šau
tuvų ir revolverių, 3 kulkas- 
vaidžiai ir 42,490 patronų.

Veik visos skaitlinės yra 
daug ^mažesnės, negu paduoda
mos chiniečių valdininkų ir 
neofJdaliniai ai>skaitliavimai 
presbyteronų misionierių tame 
distrikte.

177, korė-* 
pasidavė

užmušta 11.

“Nesuranda” Fordo.
----- -o -....  ■

NEW YORK, gr. 10. — Vie
tos distrikto federalinis proku
roras jau visą mėnesį įieško 
Detroite gyvenančio automobi
lių fabrikanto Henry Ford ir 
jokiu bildu jis negalįs jo su
rasti. Daliar jis pradėjęs įieš
ko j imą jo visoje šalyje. Jieš- 
koma jo kaipo valdžios liudy
tojo vienoje laikraščio byloje.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gruod. 10 d., užsienio pinigų 
leaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
2t5.QOQ dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Jiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $8.45
Austrijos 100 kronų ........... $0 32
Belgijos, 100 frankų už ....... $6.20
Danijos 100 kronų ............... $14.65

Finu 100 markių .................* $2.50
Italijos 100 lirų.........
Italijos 100 lirų ......
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 markių ...
Olandų 100 puldonų .

' Norvegų 100 ki-onų ....
šveicarų 100 frankų . 
švedų 100 kronų .......
Vokiečių 100 markių

$3.54
$3.53
$1.40 Į

TO*

išleistas

Karo stovis Airijoje

Keturiuose Airijos pavietuose 
paskelbta karo stovis.

CORK, gr. 10. — šis mies
tas šianak yra po karo stoviu, 
taipjau Limerick, Tipperary ir 
Kerry pavietai. To paskelbimo 
buvo laukiama jau seniau ir 
prieš tai šiuose pavietuose siau
tė policijos teroras, žudymas 
airių ir deginimas jų namų. 
Pramonė ir pirklyba yra visai 
apsistojusi.

(šie pavietai sudaro pietva
karinę Airijos, dalį).

įves mirties bausmę.’. ' > * <■
LONDONAS, gr. 10.— Lloyd 

George šiandie paskelbė atsto
vų bute, kad Anglijos valdžia 
nutarė paskelbti 
nieku riose 
tam tikros 
gauti karo 
su ginklais
lėliais ir galės būti baudžiami 
mirtimi už pakėlimą . ginklo 
prieš Anglijos valdžia.

karo stov| 
dalyse. Po 

žmonės pa- 
apygardose

dienos
stovio

bus skaitomi suki-

Penki nužudyti
OSSINING, N. Y., gr. 5. - 

$80 45* Šiąnakt Sing Sing kalėjime elek 
$14.70' tros kėdėje^ tapo nužudyti pen- 

ki kaliniai. Jie buvo pasmerkti 
$L40 uuriop už dvi žmogžudystes.

po mesta bomba, kuri užmušė

Dar vienas min’stcris, vienas 
du vyskupai ir keli

—------- -------- ----------------------------

Dideli streikai ir 
riaušės Ispanijoje,

PARYŽIUS, gr. 9.;_______________  k PARYŽIUS, gr. 9. — ž nios
^’iš Madrido parodo, kad dideli 

True translation filed with the po«d- 1 sumišimai viešpatauja daugelvj mastei* at Chicago, IU„ Dec. 11, 1920 .. . ■
as reguired by the act of Oct 6, 1917 , Ispanijos dalių ir kad genera-■ ♦ ’ ■ **K 1 “
Anglija šaukiasi Vokie 
/ rijos pagelbos.

i . : •
i Jin is streikas tapo paskelbtas 
Madride, Valencijoj, Seville ir 

; Barcelonoj.
i Streikieriai užpuolė karei- 

Nori susitarti su vokiečiais apie vius ir daug susirėmimų ištiko 
kooperavimą pirklyboje su i tarp stre kierių ir nepris dėju- 

Rusija. j šių prie streiko. Daug žmonių
- - , tapo sužeista ir šimtai areš-

BERLINAS, gr. 10. — Iš iš- te
tikimų šaltinių patirta, kad \ Madridas nebeturįs duonos 
Anglija padarė tikrus paširdy- *r * kimąsi, kad tuojaus bus 
mus Vokietijai apie Anglijos paskeltas ten karo stovis, 
r Vokietijos kobperavimą at- 

naujinįme ir pabodavo ji me 
pirklybos su Rusija.

Nepasisekus daugeliui konfe
rencijų su amerikiečiais apie Sonoma kalėjimo ir išvogusi 
amerikieč ų-yokiečių koopera- ; tris žmones, nevežę juos ant 
vinią Rusijoje, kam Vokietija kapinių ir pakorė visus tris ant 
daug labiau pritaria, negu veir vicnos lnedžio šakos. Pakartie- 
kimiii su anglais, dabar didė-Jj buvo kaltinami nušovime še- 
ja palinkimas išklausyti Ang- rifo ir dviejų San Francisco

Atvirai pa- detektivų, kada jie bandė juos 
mažiausiai areštuoti už užpuolimą ant

Nulinčiavo tris žmones.
SANTA R OS A, Cal., gr. 10.— 

Ap'e šimto ginkluotų žmonių 
goveda šiąnakt užpuolė ant

lijos pasiūlymus.
reiškiama, kad
niekurie dabar duotų pasiuly- dviejų mergaičių San Francis- 
mų bus priimti. . co .

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos pastas 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 įtyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa
galbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
; Lietuvos Prekybos ir Pra-Lietuvon Pinigus per 

monės Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ij kablegramomis.

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

■
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
tavos Gynimo Reikalu.

Chicago

dėjo $50 Lietuvos gynimui, tuo 
budu sudaryta $100.00. šia 
auka gruodžio 7 d. pasiųsta 
Lietuves Misijai.

Ed. Čepulis.
3: J

Kitur.«
JOLIET, III.

PUIKUS KONCERTAS
GELEŽINIAM VILKUI”į M. Šimkus, K. Jasiunas, J. Ma- 

tuliauskas, M. Matuliauskas, J. 
Šileikis, M. Labanauskas, J. 
Mareiuška, J. Vertelka, J. Mar-

ROCKDAL1
— Gruodžio 5 d. pirm. D. Luk
šus, kasicr. K.

tinaitis, K. Kasiulis, J. Juozai- rašt. P. šeštokas
gruodžio 5 d. draugai aukojo tis, B. Grinis, W. Eringis, J. Biinkus Lietuvos 
Lietuvos Geležiniam /

Dr-
Kazmiero Karalaičio 

susirinkime

BRTDGEPOHTAS.
stės Šv.
priešmetiniame

Pinkauskas, 
ir koni. G. 

gynimo rei- 
Lietuvos Geležinoim Vilkui: Palijanskas, A./Junevičia, K. kalni sukolektavo aukų $76.00. 
$5 P. Vasiliaupka^; po $1: M. Vrnežas, T. Afeliunas, P. Ja- Aukojo šiaip: žvaigždės Dtau- 
Jashinas, L. Aleliiinas, K. Šva- nonas, K. Grinis, P. Runiala. gija $25; pb $5: K. Gertas, J. 
ranavie us, K. Kaminskas, D. K. Gasiionis. Smulkių $2.25. čižinauskas, J. Šova, J. šnal- 
Stotkus, L. Jagela, J. Eringis, 
M. 8Varanavičius, K. Kareckas,

3138 South Halsted St.

Viso labo $37.25. Pinigai pa 
siųsta Lietuvos Misijai.

— J. Juozaitis, nut. rašt.

Ar myli muzlk<7
BEFTHOVENO muvikos kon

servatorijoje mokinamai Skam
binti planu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, mu>. istorija ir 
harmonija Bai^tudama (įduoda
mi diplomai; Įstoti galima vi- 
•uomet
ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas 

3259 S. rfalsted Str.
Tel.: Boulavard 9244

NAUJ IENŲ DISTRIKTAS.
< — Chicagos Lietuvių Pašalpos 

Kliubas savo priešmet’hiame

nausko svet. rinko naujų val
dybų ateinantiems metams, o 
tai atlikus buvo pakeltas klau
simas apie teikimų pagalbos 
Lietuvai. Nutarta iš kasos pa- 

I skirti $50, o nariai taipjau su-

deris, K. Lašinis, S. Nemeik- 
šis; $10 K. Monstis; po $2: 
T. Yacis, J. Lašinis, J. Bar- 
dauskas, T. Pranskaitis; po $1: 
V. Norvaišienė, K. Bernotas, 
J. Butėnis. Viso labo $76.00. 
Aukos gruodžio 6 d. pasiųstos 
Lietuvos Misijai. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū.

— P. šeštokas.

Panedčlio Vakare, Gruodžio 13tą dienę, 1920
Koncerte “Geležiniam Vilkui” Mildos teatre, 

Panedėlyj dalyvaus: 
Miss Silvia Kiras (7 metų) Klasiški šokiai— 

“Flute Dance”

APŠVIETUS SAVAITĖ.
Rengiama

Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta”, į kurią įeina keletas nepaprastai 
svarbių ir naudingi} sveikatos srityje paskaitų.

Paskaitos įvyks šiose vietose:
Gruodžio 18 d. (Paned.) 1920 m. McKInley Park svet. Skaitys 

Dr. C. K. Cherrys. Tema: “Burna Ligų Vartai”.
Gruodžio 14 d. p, 4. Malinausko svet., 1843 So. Halsted Str.r—Dr. 

A. Montvidas, apie maistą. "
Gruodžio 15 d. (Seied.) M. Meldažio svėt., 2242 W. 23rd PI.—Dr. 

C. K. Cherys — "Ką Tėvai Turėtų žinoti apie Vaikų Burnas ir Dan
tis”. < j

Taipgi Gruodžio 15 d. Liuosybės svet. (North Side) 1829 Waban- 
&ia avė. ir Girard Str. — Dr. S. Biežis — “Kodėl Žmonės Taip Tankiui 
Serga Amerikoje”. %

Gruodžio 17 d. (Pėtn.) Mildos svet., 3142 So. Halsted Str. — Dr. S. 
Biežis; “Namų Hysiena”.
Pradžia visose vietose 7:30 vai. vak. įžanga visur dykai.

Gerbiamą visuoibfenę į visas paskaitas nuoširdžiai kviečiame at
silankyti, nes sveikata tai didžiausias tuitas ir laimė gyvenime. Nes 
kas norime sirgti ? Nė vienas. Ant kiek žmonija supranta sveikatą 
ant tiek jos gyvenimas laimingesnis, nes žinant kaip apsisaugoti ligų 
apsisaugojam nuo daugelio nelaimių.

Taigi Liet. Mot. Dr-ja “Apšvieta” ir deda savo trusą prie kurio 
prisideda ir musų gerbiami Daktarai, kad tuo žvilgsniu patarnavus 
musų gerb. visuomceni.

Meldžiame skaitlinę, i at ilankyti. Rengimo KOMISIJA.
------------------------------------------------  - --------L-L!---------------- ’ i. . .I.'.. W

* — » Pirmas Puikus Šiame Sezone *

' „ .. O N C ERTAS
♦ . Rengiamas

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 'd
Subatoj, Gruodžio 11 d., 1920 m.

MILDOS svet., 3142 So. Halsted St? Chicago j
Pradžia 7:30 vai. vak.

Pradžioje šausio 1921 m., 
taigi lygiai už mėnesio prasi
dės kvotimas skyrių L. G. D.

žinotina:-Per V/2 metų gy
vavimo buvo sus'tvėręVS sky
riai įvairiose kolonijose Ame
rikoje. Jei skyriai butų susik
lausę su Centru ir stropiai vei
kę, tai kaip bematant $100,000 
L’etuvos Baud. Kryžiui butų 
■lapus surinkta. Bet nelaimė, 
vietoje stvertis už darbo, mu
šti skyriai pasidavė blogos va
lios insinuacijoms priešingo 
abazo ir rankas nuleido!

Tik štai pro pabaigos metų 
gerb- skyriai#pamatė, kad jie 
tapo tyč a suvilioti blogos va
lios žmonių. Metė tada viską 
Ir griebėsi ‘ už darbo, ir štai 
dvejų savaičių pasekmė:

Ručine, \Vis. k 
Divernon. III. 
Aurora, III. 
Clinton, Ind. 
Thorp, Wis. 
Dctroit, M'ch.

Solistai: 
M. E. Rakauskaitė 
Ant. Pocius
Ona Pocienę %
Unė Babickaitė
A. P. Kvedaras 
Paul Stogis 
P. A. Jakutis 
Jonas Rakauskas 
Ant. Ališauskas 
Ir kiti.

Sopranas 
Pijanistas 
Sopranas 
Sopranas 
Baritonas 

Basas 
Tenoras 

Cornėt Solo 
Pijanistas

Visas pelnas eis Lietuvos gynimui
Pradžia 7 vai. vakaro * 

Inžanga: Balkonas 50c; Apačioje 75 c.
Bilietai gaunami sekančiose vietose:
Teatre Milda (vakarais); Naujienose; Uni- 

versal State Bank, ir pas p. Jakuti, (Barber shop), 
3151 So. Halsted St.

PASTABA: Nusipirkit bilietus išanksto, kad 
nesusivėlyti!

Atsilankyti tan Koncertan kviečia visus Lie
tuvius.

Bendras Lietuvos Gynimo Komitetas.
mm

Darbininko Likimas
Drama penkiuose veiksmuose.

Parašė E. V. Karpovas. Vertė į lietuvišką J. L. R.

Nedėlioję, Gruodžio 12 dienų, 1920 m.

. Scenoje stato
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

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

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Chicago, III.

$26 oo 
$70.00 
28.85 
29.20 

5.00

$110.00
$500.00
$883.25

į* -iv JK*<- J

Gerbiama lietuvių Visuomenė! šita draugijėlė yra globojama L. 
M. P; S. 19-tos kuop. ir L. D. L. D. 19-tos kuop. Ji sutverta tam tiks 
lui, kad lavinti ir rengti vaikučius prie šviesesnio ateities gyvenimo. 
Todėl, kam rupi, kad naujajai gentkartei išauštų šviesus rytojus, tas 
turi remti minimą Draugijėlę, atsilankydamas j jos parengimus. O 
ypatingai į šį parengtą koncertą, nes tai bus įdomu matyti, kaip mu
sų vaikučiai yra išsilavinę ir kaip jie puikiai sudainuos, pagrojįs ir 
atliks kitokį programą po vadovyste p-lės Varonikos Bigeliutės.

Todėl visi ir visos bukite. Kviečia A. t. V. D.
Po programui šokiai \ Įžanga 50c.

Orkestrą Bigelių.*^^^

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokė j imą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktroly (kalbar t 
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už- $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adątų. 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 rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų.' Šie setai yra visai nauji 
Ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mee

canaryvoB pristatėm veltui į visas miesto dalią ir apielinkes,
kaina ti* $oa. taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęa
siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL 8TORAGE CO., 
2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St.

Viso $1690.05
Tad valio! Nors po tūkstan

ti iš kiekvienos kolonijos, ži
noma, d’desnė .kolonija, kaip 
Chicago, gal ir $10,000.00 pak
los prieš Naujus Metus. Pas 
cbicagieČjus ir Pittshurgieęiiis 
ūpas pakilęs. Ir žinot, kad en
tuziazmas akmenines sienas 
sugriauna. ’ »

Taj -dar viską galim padary
ti, ir pasižadėta kvota gali tap
ti tikrenybe!

Dr. A. L. Graičunas,
Centro Sekr.

LIBERTY HALL— 
SVETAINĖ

Union Avė. ir 30-ta gatvė. 
Atydos! Kas esate nuranda- 
voję minėtų svetainę ant 
Sausio 1 d. 1921 m. šiuomi 
pranešu, kad vakaras įvykt 
negalės iš priežasties taisy
mo; Malonėkite atsiimti de
pozitą atsinešdami išduotų 
“rdėeipt”.

J. Paulauskas,,savininkas.

Rankdarbių ir Namie gamintų valgiu Bazaras!
rengiamas

IR LIET. MOT. DR-JOS “APŠVIETA”
| Gruodžio 12 d. (Ned.) 1920 m.
3 MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE

3142 So. Halsted St., Chicago, III.

Pradžia 3-čią vai po pietų.

Gerbiama visuomene, nuoširdžiai kviečiame atsilankyti pasigerėti ir pigiai 
nusipirkti įvairių gražių rankų išdirbinių.

Mes žinome, kad Kalėdos jau yra netoli ir ne vienos iš musų norime su
teikti bent kokių žymesnių dovanų savo mylimoms ir brangioms ypatoms. 
Taigi viršminėtame bazare kaip tik ir bus kiekvienam gera proga nusipirkti 
puikiausių ir prieinamiausią kaina Kalėdoms dovanų, nes bus įvairių įvairaiusių 
gražiausių rankų išdirbinių taipgi ir namie gamintų valgių.

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

r dų pradžia 5-tų vai. vak. Įžanga į bazarų ir šokius 50 c.*ypatai.
Bazaro Rengimo Komisija.

Gerbiama visuomenė! šitas veikalas 
yra statomas pirmą kartą lietuvių kal
boje. Yra labai puikus ir svarbus, kadan 
gi kiekvienam darbininkui ir darbininkei 
parodo ateitį, koksai darbininko likimas 
ir ką darbininkas užsitarnauja dirbdamas 
visą savo gyvenimą prie mašinos nuo 
savo darbdavio. Parodo koksai jo gyveni
mas, koksai jo likimas ir kokia jo mirtis. 
Taigi privalo kiekvienas pamatyti šitą 
veikalą, nes iš jo daug ko galima pasi
mokinti. Yra sukviesti geriausi Chicagos 
lošėjai ir draugas Sankunas Režisorius 

% 
deda visas pastangas, kad sulošti šitą 
Reikalą kuopuikiausiai.

Lošimas prasidės lygiai paskirtu laiku. 
POį lošimui šokiai trauksis iki vėlai nak
ties.

Kviečia visus Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras.

Geležiniam Vilkui
KO N C RTAS

•• 

----- ------------- ............................. ---

.• ■■■

Rengia
Bendras Lietuvos Gynimo Komitetas

Nedėlioj, Gruodžio 19,1920
Aryan Grotto Temple Svetainėj

*■ ’k

741 S. Wabash Avė. ir 8th St.

Muzikai) programų išpildys Bethoveno Konservato
rija vadovaujama A. Pociaus.

Pradžia 8:15 vai. vakare

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

Kviečia Rengimo Koncerto KOMISIJA.

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

10=ties Metų Paminėjimui Gyvavimo
Teatrališko Kliubo “Lietuva”

. Scenoje statoma “MIRGA” keturiy veiksmą Liet. Istorijos drama .
[K Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 12 <L, 1920 xįt
iC. S .P. S. (School) svet., 4758 So. Honore gat. hA?

Pradžia 7 vai. vak.
Veikalas perstatų keturioliktą šimtmetį, t. y. Keistučio ir Vytauto laikus. ||

Jogaila susibičiuliavęs su Lenkais nužudo žemaičių kunigaikštį Keistutį ir įkalina Vytautą,
A kurį taipgi norį nužudyti. Pasišventimas mergaites Mirgos, išgclbi Vytautą nuo mirties, kurią Lenkai Ly

jau buvo prirengę. ? •/
Kadangi šokių nebus, tai bus prakalbų, dainq, eilių ir kitų pamarginimų.
Kviečiami visi ant Teatr. Kl. “Lietuva” 10-tks metų sukaktuvių.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva”.

IMPERFECT IN ORI Gi IN AL
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VARGINGAS KASULYS
Kilnumas, gerklės kutenimas ir daug y vairiu ligų paeinančiu 
nuo šalčio ir erzinimas gerkliniu issisakojimu, turi būti 
sustabdyti urnai, kad prašalinti svarbus susikrovimus ligą. 

Severo Kosulio Balzamas 
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu)

Coųgh 
Balsam
MSMM. I MS CUT

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

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

yra išliaistas.
Gaug vieną musu naujų Kalendorių nuo sava 
aptiekoriaus. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. Jeigu negaletumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus ir įdekite 3 c. paštos 
ženklą. ____________

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

DOVANOS KALĖDŲ

tai atgal.

Nelaukit paskutinių 
ą dienu. 

__ ______ Ik

Musų krautuvės žemes 
....... ■*■■'■■■■—

nes kainos, nei kad 5 me-

Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Present) dabar. Da
bar yra geras pasiskyriinas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausios mados tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodčlių, lenciūgėlių, špilkų, kolonekų, bron- 
zalietų ir visokių sidabmiių 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.

ROCKFORD, ILL.

Protesto prieš lenką impe
rialistus demonstracija.

Praeitą nedėldienį, gruodžio 
5, Rockfordo lietuviai surengė 
protesto prieš lenkų imperia
listus demonstraciją. Demon
stracijoj dalyvavo apie du tūk
stančiai žmonių. Taipjau da
lyvavo ir buvusieji lietuviai 
kareiviai.

Demonstracija, matyt, pada- ; 
rė nemažos įtekmės į vietos; 
gyventojus, 
raščiai — 
Gazette, ] 
ir Rockford Mbrning Slar —j 
ytin prielankiai pažymėjo apie ,1 
lietuvių demonstraciją. Rock
ford Register Gazette dagi ir 
musų protesto rezoliuciją iš
spausdino.

Po denuonstiracijos žmones 
susirinko į 
tainę. čia 

i redaktorius 
redaktorius 
Biežis. 
lingumą dėti Lietuvos gynimui 

. aukų, ant vietos sudėta <$1,- 
079.56. Beto, pridėjus prie tos 
sumos gautus už įžangos ti- 
kietus pinigus, viso pasidarys 
daugiau kaip du tūkstančiu do.- 
lerių. Tai yra nemenka su
ma. Bet, rodos, tai ne pasta-j 
roji rockfordieČių auka. Au-’ 
kos bus renkama ir pas pa
vienius geros valios, lietuvius 
bei musų pritarėjus svetimtau
čius.

Beje, tenka pažymėti apie 
nederamą vietos kunigo elgi
mąsi. Jisai bandė pakenkti de
monstracijai. Bet jo parapijų-,

Trys vietos Įnik- Į 
Rockford Register 

Rockford Republican

Armory Hali sve- 
kalbūjo Naujienų 
P. Grigaitis, Vyties 
Karosas ir Dr. S.

Prisiminus apie reika-

Tel.: ('anai 5838

au-

l'e- 
im-j 
Nė!♦

VISAI NEATBOK SALCIO-TURPO 
PRAŠALINS PER NAKTĮ

šis prirengimas yra sutaisytas iš terpentino, mentolo ir 
kamparo, gabiai sutaisyta į mosti ir tepalų, duo

da ūmų paliuosavima nuo visokių šalčio 
nesmagumų ir susimetimų.

Per pastaras žiaurias žiemas, kuo
met, šaltis ir sunkios ligos paeina 
nuo neatbojimo ant šalčio, tad yra 

• augščiausia gyduolė Turpo, ir terpen
tino mostis, kuri apsaugojo, tūkstan
tius namų <5ia. pat jusi; apielinkej®. 
Tai yra gryna mostis arba tepalus, 
kuris yra gabiai sutaisyta išspausto 
terpentino, kamparo ir mentolo — gy
duolė yra žinoma/ kiekvienam gydyto
jui ir vaistininkui pagal savo vertę, 
gydyme šalčio ir kitų ligų.

Naudok išviršaus Turpo, kuris par
neš reikalingas gydymo ypatybes šios 
gerai žinomos gyduolės per odą prie 
plėto.iančios ligos šaknų, suteiks urną 
pasiiiuoaavimą muo visokių šalčių ir 
susimetimų. Sustabdant šaltį jo ank
styvame stovy j Turpo vengs išsivy
stymo į sunkesnes ligas ir antiseptiš- 
kai veiks, gydys veikimą nosies, ger
klę ir oro pereina/nas vietas.

Motinos patyrS, kad ypatinga Tur
po gyduolė nuo sulaikymo pas kūdi
kius šalčio visai jo pradžioj© — to
kiu budu užlaiko jaunuolį sveiku, pa- 
liuosuoja nuo žiauraus šalčio, kataro, 
ton si Ivj ir Icitvj nesm^^Lim vj per visą žiemą.

Turpo yra pripažinta šeimyninkės 
gyduole — tyrai atrodo, gardžiai kve
pia. Jis nesutepa drapanų, nei odos 
nesutraukia. Gydytojai nurodo jį 
kadangi perslstato jo vertę apsaugo 
jimui nuo mažo šalčio, kuris išsivys
to į sunkią ligą. Nei vienos šeirny- 
ninkės gyduolių fiėputė negali būti 
be Turpo gyduolių puodelio. Parsi
duoda pas visus vaistininkus baltuo
se opaliniuose puodeliuose, pameran- 
čio spalvos ir juodu lebelhil po 30c. ir 
60c. Linksmai grąžiname jums pini
gus, jei neužsiganėdinsite.

ni, ir kunigo triūsūs nuėjo nie
kais. Vietos lietuviai, jų tar
pe ir parapijonys, demonstra
cijoj dalyvavo ir gausiai 
kojo.

Kodėl kunigas nepritarė 
tuvių protesto prieš lenkų 
perialistus demonstracijai?
vienam ncpaslaptis. Todėl, kad 
surinktos aukos nutarta siųsti 
nėr Lietuvos Misiją, o ne į 
klerikalų tautos fondą, kuris 
dalį surinktų pinigų naudoja 
savo juodos politikos reika
lams. Klerikalai mat ir Lie
tuvos nelaime nori pasinaudo
ti ir įirisip lti pinigų savus ki- 
Šenius. Tai yra biauru. Vie
tos lietuviai nuo šios dienos 
privalo duoti savo pinigus tik 
tems, kurie juos siunčia sta
čiai per Lietuvos Misiją, o ne 
tiems, kurie nori jais didinti 
savus fondus 
mi, ka<l šiuo 

vai ir vienas 
tas yra labai 
daug prisidėti
tojo krašto atvadavimo.

— Rockfordietis.

visai nepaisyda- 
niomeii tu 

amerikiečių cen- 
brangus ir gali 
prie musų x gi m-

JEI Tamsta Taupote Pinigus, Bukit 
Tikri, Pasidėkit Savo Pinigus Tvirčiau- 
sian Valstijinin Bankan Savo Apielinkej

Šisai $6,000,000.00 Valktijinis Bankas, puikiausio 
patarnavimo kiekvienam depositoriui.

Pinigai Siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant
. visų Linijų

Central Manufactiirlng District Bank
• 1112 West 35-th Street

Turtas virš $6,000,000.00
A STATE BANK

Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

Kalėdoms Dovanos
Tai laikas pamislyti apie dovaną mylimoms savo, ypa- 

tems. Turėdamas tai atmintyj priruošiau visokių gra
žiausių, tavorų sovo Zegarmestriškoj ir Jubileriškoj krau
tuvėj ir padariau kainą, kaip galėdamas žemesnę. Didelis 
pasirinkimas laikrodžių, žiedų, laketų, deimantų, lenciū
gėlių auksinių ir auksuotų, kaip vyrams, taip ir mote
rims guzikų į mankietus, spilkučių į kravatą nuo mažiau

sios kainos iki augščiausios ir visokių daiktų, kokius tik galima rasti jubileriŠkoje įstaigo
je, .taipgi visokių auksinių rašomų plunksnų ir visokių britvų.

Kiekvienas žmogus, kuris atsilankys į mano krautuvę, gaus draugišką pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.. Kviečiu visus tautiečius atsilankyti pas mane 
ir persitikrinti mano tavoro gervinę.

Su tikra pagarba, /

JŪSŲ AUKSORIUS IR LAIKRODININKAS,

K. MICHALAUSKIS
Tel. Drover 7027, 3303 So. Morgan Street, Chicago, fil.

./ S yvefdeiGyrhioh’s?‘

Soveroo nauja y Kalendorius 1921 metu ■- • 
yra išduotas. Gaukite viena sava optie- L, 
kol. Yra duodamas dykai. Jeigu negau- ™ 
tumite aptiekei, rašykite pas mus ir LJ 
Įdekite 2c paštos ienklg.

Apsaugokite Vaikus 
nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlai- & 
kymo nsmosa visada

SEVERA’S
CoMgli Balsam | 

(pirmiau žinomo kaipo Severos Baisumas R 
Pluu(iurnu). Jis uttiofi groltu paselpą, pa- 
(larls leucviį Ir naturuliAką kvėpavimą Ir 
apserges nuo plotinio ligų. Dvlo mietas, U 
25 ir 50 centai.

s?

Sankrova Įvairumų
Aprčdalų. laikrodžių-Ialkrod?Iių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, (dy \ 
rekordų visose kalbose; armonikų ir H 
kitokiu muzikalių instrumentu; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kas reikia, 
liai instrumentai.

K. PIKELIS 
1907 So. Halsted St., t

o ypač muzika*

Sesutes ir Turkiškos Vanos

NUO KIEKVIENO ŠALČIO IR SUSIMETIMŲ.
! i   * i f   - Į ......................................... .......................... I I . ... III   - Į

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

Perkame
Laisvės Bonus ,

Naujiėnų 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 boną pardavimui, 
neškite j Naujienų ofisų, kur gausite už bo
nų gatavus pinigas.

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

>.----- -------------------------------------- ---- ----------------------- -------.......- - -......................- ............................ - .............. ............ .......................—.........—

SO. BOSTON, MASS.
Trejos prakalbos.

Gruodžio. 3 d. Lietuvių sve
tainėj buvo prakalbos. Rengė, 
rodos, vietos sandariečiai. Kal
bėjo Dr. J. Šliupas. Pirmu 
atveju kalbėjo apie dabartinę 
padėtį Lietuvoj — Vilnių, ka
rų su lenkais ir santykius su 
kitomis valstybėmis.

Antru atveju kalbėjo apie 
laivyno bendrovės reikalus. 
Plačiai aiškino reikalų turėti 
savo pirklybinį laivyną ir tt. 
Užbaigęs kalbą p. šliupas nu
ėjo į publiką užrašinėti laivy
no bendrovės Šerus. Tuogi tar
pu perstatyta kalbėti p. F. J. 
Bagočių. Pastarasai kalbėjo 
— irgi apie laivyno bendrovę: 
aiškino kokiomis sąlygomis 
parsiduoda tos bendroves Še
rai ir tt. Kiek tų šėrų parduo
ta, neteko patirti. Žmonių bu
vo pilna svetainė.

Gruodžio 5 d., po pietų, su
rengta kitos prakalbos, rodos, 
taipjau sandariečių. Kalbėjo 
K. Šidlauskas, Rastenis ir 
Geniotis. Beto, dainavo 
niauskų orkestros choras 
bai menkai pasilavinę
muzikos taip dainavimo), taip 
pat šarkaitę padainavo kelia 
tą dainelių.

Paprastas «altiS
sutelkti svarbes ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severos Plyskolel nuo Šalčio ir Grlpos) 
galima pasitikėti jog palengvins žaloją i 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu ilgu, prašalinant Gripu arba Influen- 
ną. Pardavinėti kožnol uptlekoL Kainos 
80 centu.

■ į SĘVER A CO. • ■
■į UEDAR RAPIDS, IOWA

ir
svetainėj kalbėjo

Daugiausia kal-

kun. 
Viš- 
(la- 

kaip

12th STREET
Tol. Kedzie 8902.

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

CniCAGCV ILL.

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

1‘hune; Boulevard 4121.

AMERICAN
Reliable

[Jentist
Geriausias Darbas

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

Yards 844
MM. MM MM MM M. MM MM MM M> MM -M MM

tsr KUPONAS
Atsinešk šį kuponų, 

tarpe lapkr. 15 d. ir 
gruųd. 15 d., tuomet ta
nkistai bus numušta 20% 
už visų darbų.

*i Tel. Yards 3654
J Mrs. A. Michniewicz
' AKU6ERKA

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. t

■ Telephone Yards 1532

■ DR J. KULIS :
LIETUVIS • U

D GYDYTOJAS IR CHIRURGAS «
3 Gydo visokias ligas moterų, vai- '
• kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- ■ 

pančias, senas ir paslaptin- ,
< gas vyrų ligas.

■t 3259 So. Halsted St., Chicago. M

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Aku še ras
3203 So. Halsted St, Chicago.

. Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

k..... . .i............ ..  . ■■ ■

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

M—MM—MMMM—M.MMMMMMMM———

Bei. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH 
MISAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Pf ven 9693

Valandos: 1O----- 11 i j ; 2------3 L>o r>tct
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną

■ IBMmi ronTinuTii.:n miiinnr.x .ii- im
Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
i . —Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Vyriausias tų prakalbų 
tikslas buvo — agitacija už 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių ir 
rinkimas jam aukų. Kiek na
rių prirašė ir kiek surinko pi
nigų nepatyriau. Beje, čia kal
bėjo ir p-lė Z. Puišiutė.

Tą pačią dieną, vakare, 
toj pačoj 
Dr. Alseika.
bėjo apie Vilnių ir jo okupa
cijas, kurias jis pats yra ma
tęs ir pergyvenęs. Nors Dr. 
Alseika nėra oratorius, bet ką 
pats matęs ir patyręs, visa tai 
publikai papasakojo yt'n ge
rai. Publika jo kalba labai 
domėjosi. Mat, kiekvienam 

buvo įdomu išgirsti žinias iš 
žmogaus, kuris pats savo aki
mis visa yra matęs ir pergy
venęs. Dr. Alseika kalbėjo
dviem atvėjais. Baigęs kalbą j 
leido publikai duoti klausimų, nimo reikalams.
Tuo tarėsi pasinaudoti musų dol. Žmonių buvo pilna sve- 
komunistai. Jie tuoj šoko pa-jtaine. — Raulinaitis.

Tel. Cicero 5963 —
£ DR. A. P. GURSKIS
® Lietuvis Dentistas H 
■ 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. H 

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

? išskiriant nedėlios h- seredas.

tį kalbėtoją, Lietuvos valdžią 
ir visą pasaulį kritikuoti. Ne- 
bimūjo. Kada jie pradėjo 
duoti savo “klausimus’1, tai su
sirinkusieji Ino labai pasipik- 
ti’no. Dagi pasigirdo balsų, 
reikalaujančių “mesti jiįos 
l’tukan!” Pagalios, gerai jiems 
“užvažiavo” ir pats prakalbų 
pirmininkas. Tuomet musų

I “kovotojai” nešdinosi lauk.

Rinkta aukos Lietuvos gy- 
Surinkta 80

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 kai> 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms

- (parlor). Reikia ma-
■ II tyti, kad apkainavus.

Ju Priimami Liberty
w Bonsai. Veltui prista

toma.
Jei gyveni ne mieste, mos pasiųsi

me C. O. D. daleisdaml egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

Telefonas Pullman 8b6
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Micbigaa Av., Roselaad 

Valandos) 9 iki 9 vakare

, Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

DR. JOHN N. THORPEI
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av. '
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

"NAUJIENAS” 
SKAITYKIT IR PLATINKI!

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688.

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

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

pietų Nedaliomis.

Telephone Yards 5834

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

12 iš ryto Ir nuo 7 iki 0 v. vak,
Į 3325 So. Halsted St, Chicago.' k
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Published Daily >t Sunday by 
tha Lithuanian Naw« Pub. Co.« Ine.

Kditor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS,

Talaphons Canal 1606 
Canal 676

Subscription Ratas:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Entered as Sacond Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien* ils tiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 676.

Užsisakomoji Kaina:
Chieagoje — paltui

Metams ------------- . — $8.00
Pusei metų -.............. ... -......... 4.50
Trims mėnesiams............... ,--- 2.25
Dviem mėnesiams --- 1.75
Vienam mėnesiui.i...,— ....... 1.00

Chieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija --------- —T--- - 08
Savaitei 18
Mėnesiui ----- ------------- ' 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštui *

Metams----- --- - ........—- $7.0(
Pusei metų _____ , 4.0C
Trims mėnesiams_________ ___2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui---------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams__________ ________ $8.00
Pusei metų.... ............. ...........  4.50
Trims mėnesiams ...._______ 2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 11, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuva ir , 
Tautų Lyga.

Pagalios, atėjo aiškių žinių 
apie Lietuvos valdžios nusi
statymą Tautų Lygos pasiū
lytojo plebiscito klausimu. 
Jos sako, kad Lietuvos val
džia atmeta plebiscitą, pačia
me VilniujeMr sutinka ant 
plebiscito tiktai kitose gin
čijamosiose teritorijose, bet 
ji reikalauja, kad plebiscitas 
butų atidėtas astuoniems ar 
devyniems mėnesiams.

Toliaus, Lietuvos valdžia 
reikalauja, kad iš Lietuvos 
teritorijos (įskaitant ir tas 
sritis, dėl kurių ginčijamasi 
su lenkais) butų prašalinti 
Želigowskio ir Lenkijos ka
reiviai. Lietuvos valdžia te- 
čiaus priešinga ir tam, kad 
į tas sritis butų siunčiama 
Tautų Lygos armija.

Plebiscito sritims Lietu
vos valdžia reikalauja, kad 
butų sudaryta administraci
jos komisija iš lygaus skai
čiaus lietuvių ir lenkų.

Mums yra malonu girdėti, 
kad Lietuvos valdžia šitaip 
prabilo į Tautų Lygą. Se
nai ji turėjo užimti tokią po
ziciją. Mes ypatingai prita
riame tam, kad Lietuvos 
valdžia atmeta plebiscitą 
Vilniuje ir priešinasi Tautų 
Lygos armijos siuntimui į 
plebiscito sritis. Vilnius yra 
Lietuvos sostinė, taip kaip 
Varšava yra Lenkijos sosti
nė, arba Ryga — Latvijos 
sostinė. Lietuviai nereika
lauja, kad plebiscitas butų 
daromas Varšavoje, todėl 
jie negali sutikti, kad lenkai 
reikalautų plebiscito Vilniu
je.

Kas-gi ael Tautų Lygos 
armijos, tai lietuviai turi pa
kankamai pamato nepasiti
kėti jąja. Tai armijai Tau
tų Lyga paskyrė viršininku 
franeuzą, pulkininką Char- 
digny —- tą patį pulkininką, 
kuris šiandie kartu su Želi- 
gowskiu sėdi Vilniuje. Gali

ma išanksto numanyti, keno 
pusę tas ponas remtų.

Be to, Tautų Lygos armi
ja Lietuvos teritorijoje butų 
pavojinga da ir tuo žvilgs
niu, kad talkininkų valdžios 
gali pavartot ją, kaipo prie
dangą, suorganizavimui nau 
jo puolimo Sovietų Rusijos, 
šitokį pavojų nujaučia Eu
ropos darbininkai ir pačios 
Rusijos valdžia. O jeigu 
taip butų, tai Lietuva patap
tų vieta kontr-revoliucinių 
armijų koncentravimui ir 
paskui — karės lauku tarpe 
talkininkų ir Rusijos. Ji 
galutinai butų sutrempta.

LietuVa pasiryžo išvaryti 
lenkų plėšikus iš savo že
mės, kad ir dėlto jai reikėtų 
užsitraukti ant savęs Tautų 
Lygos piktumą. Tai yra 
gerai.( Tegu sau imperialis
tų valdžios pyksta, o mes, 
Amerikos lietuyiai, remsime 
Lietuvą ir padėsime jai at
sikratyt nuo lenkų Žulikow- 
skių.

“Naujienų” Svei
katos Skyrius.

Musų dienraštis visuomet 
pašvęsdavo daug domės 
sveikatos klausimams. Per 
keletą metų jisai turėjo tam 
tikrą Sveikatos Skyrių, ku
ris eidavo reguliariai bent 
kartą savaitėje. Dabar tas 
skyrius bus didesnis ir įvai
resnis.

“Naujienų” Redakcijai ap
siėmė padėt trys gabus Chi- 
cagos lietuviai daktarai — 
Dr. A. Montvidas, Dr. S. Bie- 
žis ir Dr. C. K. Cherrys 
(dentistas). Jie apsiėmė 
nuolatos rašinėt j Sveikatos 
skyrių ir jau pridavė pluoš
tą straipsnių. Jų raštai 
tilps kone kiekviename dien
raščio numeryje, ir neabejo
jame, kad musų skaitytojai 
galės daug ko pasimokinti iš 
jų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

NAUJOJI ZELANDIJA.
Nubaudė darbininkų 

laikraštį.
[IS Federuotosios Presos] 

Greymouth. — Vietos teis
inas čia nubaudė darbininkų 
dienraštį “Grcy River Argbl”. 
Pareikalautas užsimokėti 125 
dol. pabaudos. Tai dėlto, kad 
jis kurstęs gyventojus. O kur
stęs tuo, kad pasakęs, jogei 
“vienintelis darbininkams pa- 
siliuosuoti būdas yra — at- 
mti iš samdytojų darbo įmo

nes”.
Žodis “atimti” reiškiąs dar

bininkų kurstymą, ir užtai 
aikraštis turėjo užsimokėti.

ANGLIJA.
Dar vis sumokslininkauja.

[Iš Federuotosios Presos1]
Londonas. — Reakcinė gru- 

)ė, lordo Cecilo vadovaujama, 
daro ką gali by tik kuo toliau 
jratęsus atsteigimą pirklybos 
santykių su tarybų' Rusais.

MEKSIKA.
Nelaukė raginimo. •

[Iš Federuotosios Presos]
Mexico City. — Valdžia nie- 

ceno neraginama nutarė padi
dinti algas policijai, niokyto- 
am ir valdžios įstaigų sekre- 
oriams. Taipjau nutarta įkur- 
i nemokamų mokyklų, pasi

linksminimo įstaigų, maudy
nių ir tt.

■ ■ ■ I .......... . ’

RUMANIJA.
Smaugia darbininkų judėjimą.

[Iš Federuotosios Presos]
Vienna. — Rumunijos vald

žia nesirenka įmonių savo ša
lies darbininkų judėjimui 

smaugti. Ji panaudojo kuo- 
brutalingiausių įmonių, kad 
sulaužius generalį streiką, ku
ris buvo paskelbtas spalių 31 
d. Pav., kada geležinkelių dar
bininkai metė darbą, tai vald
žia tuoj paskelbė karo padėtį 
ir visus geležinkeliečius mobi
lizavusi. Visoj šaly įvesta sti
pri cenzūra. Po to valdžia su
rengė medžioklę. Be kitų, areš
tuota du parlamento nariai-so- 
cialistai — Dragų ir Tanasc.

Neatlaikydami šiaurių vald
žios represijų, geležinkeliečiai 
atšaukė streiką. Valdžia tuo 
betgj nepasitenkina. Ji nū
dien grūmoja atiduoti karo 
teismui visus žymesnius dar
bininkų darbuotojus. Tai mat 
todėl, kad kėsinusi kenkti val
stybes čielybei...

KANADA*
Kanados darbininkų 

laimėjimas.
[Iš Federuotosios Presos]

Vancouver. — Suvienytoji 
Darbo Partija Columbijos le- 
gislaturon pasiuntė tris savo 
atstovus. Iš trijų apskričių 
tikrų žinių dar negauta. Gal 
ir iš čia. bus pasiųsta vienas 
ar visi trys Darbo Partijos at
stovai.

Rinkimai buvo gruodžio 1 d.

JUNGTINES VARSTUOS.
Negavo “reikalingų 

liudininkų”.
[Iš Federuotosios Presos]

Abcrdeen, N. I). — Iš vietos 
kalėjimo andais tapo paliuo- 
suotas vienas pramoniečių uni
jos darbuotojas, John Garp- 
land. Jisai išlaikyta kalėjime 
nuo- liepos nien. Valdžia, kuri 
jį kaltino dėl nusižengimo prieš 
taip vadinamą kriminalinio 
sindikalizmo aktą, visą laiką 
atidėliojo bylą tuo pamatu, 
kad ji “kol kas” dar negalin
ti “reikalingų liudininkų” su
rasti. Galų gale ji matyt ne
teko villies surasti juos, ir by
la tapo panaikinta.

Nedarbo šmėkla.
[Iš Federuotosios Presos]

Minneapolis, Minn. — Ne
darbas čia darosi vis didesnis. 
Tūkstančiai darbininkų jau iš
mesti gatvėn, kiti tūkstančiai 
dar rengiamasi išmesti. Dar
bininkų padėtis visai netikra. 
Badas beldžiasi į duris netik 
tiems, kur nedirba. Ir dir
bantieji yra netikri. Netik 
kad jie gali atsidurti gatvėn, 
bet ir dirbant jie gali būt pri
versti badauti.. Tai dėlto, kad 
samdytojai rengiasi sumažinti 
jų algas. Prie dabartinės vi
sa ko brangenybes darbinin
ką? ir dabar vos-ne-vos išmai
tina savo šeimynas. Bet sam
dytojui turi sau puikų talki
ninką — didžiąją spaudą, ku
ri diena iš dienos bubnija, kad 
“pragyvenimas jau pinga”. 
Darbininkai teč’aus žino, kad 
jie tik retą dalykėlį tegali nu
sipirkt pigesne kaina. Visa 
kita taippat brangu, kaip kad 
karo metu. Vis dėlto, samdy
tojams tai mažiausia rupi. Da
bar jie turi progos, ir ja nau
dojasi.

Mokytojų nubudimas.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — čia gautomis 
žiniomis, Amerikos Mokytojų 
Federacija neužilgio pradės 
stiprią kampaniją netik už pa
didinimą mokytojams algų, o 
ir už geresnes darbo sąlygas. 
Mokytojai tolydžio reiškia vis 
didesnio nepasitenkinimo. Jie 
netik kad gauna mažas algas, 
o ir šiaip yra įvairiais budais 
persekiojami tų, kur turi ga
lios — miestų ir valstijų įstai
gose — reakcininkų.

Socialistų laimėjimas Kiel’e.
[Iš Federuotosios Presos]

Shcboygan, Wiis. — Kiel 
miestelio, Wisconsin valstijoj, 
valdininkų rinkimais socialis
tai sumušo abiejų senųjų par
tijų kandidatus j miestelio 
majorus. Majoru išrinkta d. 
H. A. Amanu. Socialistai be 
o išrinko miesto iždininką, 
derką ir tris aldcrnianus.

SVEIKATA.
Treskos kepenių aliejus.

Treskos kepenių aliejus yra 
gaunamas iš šviežių kepenių 
žuvies, kuri vadinama treška. 
Šitos žuvies veislių yra kelios 
ir netoli iš visų yra gauna
mas aliejus, bet lotiniškai va
dinamoji Gudus Morrhua veis
lė yra svarbiausia šito produk
to gavimui. Neišvalytas alie
jus turi pusėtinai nemalonų 
kvapsnį ir yra rusvas. Skonis 
irgi nėra traukiantis. Valymas 
jo, kad sunaikinus kvapsnį, 
spalvą ir skonį, išrodo, sunai
kina ir ypatybes, kurių lau
kiama iš aliejaus. Didžiumoj 
atsitikimų žmonės perka įvai
rias treskos kepenių aliejaus 
emulsijas, vienose kurių yra 
labai mažai aliejaus, nes pri
maišomi kiti daiktai, kitose 
svarbiosios aliejaus dalįs yra 
sugadintos.

Treskos kepenių aliejus ski
riasi nuo Sitų riebumų tuo, 
kad jis lengvai sunkiasi per 
gyvūnų plėves. Tai aiškina, 
kad jis lengvai patenka iš žar
nų j1 kraujų. Jame randasi 
neorganiškos dalįs iodino, 
bromino, fosforinės ir sferinės 
rūgšties, kurios turi reikšmės 
sveikatos taisyme. Jau nuo 
senai gydytojai manė, kad gei
bia moji aliejaus ypatybe neiš
eina vien tik iš jo ma i tingu
mo ir pastarųjų laikų tirinėji- 
mai parodė, kad jame yra 
svarbios dalįs, kurių viena 'li
ko pavadinta murrliuol. Tai 
yra kristalinė medžiaga, ku
rioj esama iodino, bromino ir 
fosforo. Murrhuol yra varto
jamas* nenusikratomose slogo
se su gerais rezultatais, jeigu 
slogos nepaeina nuo džiovos 
bei kokių anatomiškų suiri
mų.

Treskos kepenių aliejus 
lengvai pasiduoda oksidacijos 
procesui kūne, todėl jis šildo 
kūną ir Įcaipo riebumas ir kai
po riebumas su speciale ypa
tybe. Taukų sluogsniai didė
ja kūne pas tuos, kurie varto
ja jį. Kraujo kompozjcija ir
gi taisosi. Cutler ir Bradford 
tvirtina, kad tai yra faktas. 
Pas aliejaus 'vartotojus raudo
nųjų kūnelių skaitlius visuo
met padidėja. Išblyškę ir maž- 
kraujai, darosi raudonesni ir 
pilnesnį. -

Treskos kepenių aliejus yra 
vartojamas besitaisant iš aš
trių ligų, turint senas silpni
nančias ligas, ir šiaip esant 
silpnam iš prigimties bei ko
kiai priežasčiai silpnumą pa
darius. Žmonės, kurie gauna 
slogas tankiai ir kurių gleivi
nės plėvės yra linkusios prie 
uždegimo, yra žinomi kaipo 
džiovos nutėmyti. Jie gali ne
turėti džiovos tuo tarpu, bet 
jie lengvai gali ją gauti. Pa- 
temyta, kad treskos aliejaus 
vartojimas juos sustipriina. 
Džiovoj jis irgi geras, tik ne
reikia duot tuomet, kada liga 
nužengusi toli ir kuomet jo 
ėmimas . gali padaryti koktu
mą ir sunaikinti apetitą. Gi 
jeigu džiovininkas ligos pra
džioj gali jį priimti su kitais 
gerais maistais, jis yra gera 
pagelbax Aplama/, ne tik 
džiovininkui, o ir kitiem fres
kos kepenių aliejus tik už
kenks, jeigu jo ėmimas veda 
prie koktumo, vėmimo arba 
kada jis gadina muisto virški
nimą ir paleidžia vidurius. 
Silpni, išblyškę vaikai, kurie 
gauna ir gerą maistą, ir gana 
tyro oro ir pasilsio, tankiai 
taisosi nuo aliejaus.

Nors treskos kepenių aliejus 
daugiausiai vartojamas silpnu
muose, uųemijose ir tuberku- 
lozyj, jis tečiaus turi vietos ir 
keliose ligose, nors ir ne kai
po specifiškas (ypatingas) vai
stas, o kaipo pagelbinis. Gimi
ninis reumatizmas, ypač api
mantis raumenis’, kartais pa
siduoda jo vaitojimui. Taip 
vadinamoji sciatica, strėnų 
skaudėjimas iu neuralgijos 
kartais išnyksta. Greičiausia, 
ne nuo aliejaus veikimo į li

gotas vietas, o nuo kraujo ir 
abelnos sveikatos pasitaisymo 
išnyksta ir simptomai, paėju
sieji iš anemijos. Vargiai yra 
geresnis vaistas kūdikių džiū
snoj (marasmus) už treskos 
kepenių aliejų. Jis turi būt 
duodamas gert mažom dozoin 
arba trinamas į odą, geriau
sia įmaišius vieną-kitą grūdą 
tulžies druskų, nes tuomet jis 
lengviau sesta į odą. Nors yra 
ir kitokių vaistų ir svarbus 
yra tinkami patarimai apie 
maistą ir orą kūdikių kaulų 
suminkštėjime (ifkityj), vie
nok Verta yra išbandyti ir šį 
aliejų. Užsisenėjusiame sifilyj 
aliejus patartina vartoti, kaipo 
stiprintojas, nors jis ligos ir 
negydo. Turint limfos gilių 
atsikartojančius tinimus, silp
numą senatvėj, silpnumą nuo 
alkoholizmo ar ko kito verta 
yra išbandyti treskos kepenių 
aliejų.

Visas keblumas, kad tres
kos aliejus nėra gardus, ir ne
retai veda prie koktumo ir vė
mimo. šito reikia saugotis. 
Sykį ėmus vemti nuo jo, var
giai galima bus toliau vartot 
jį. Gana paranku gert jį su 
pienu. Reikia įpilt šaukštą ar 
šaukštelį į pieną ir, kadangi 
jis stovi viršuj, stengtis pir
ma nuryti aliejų, o paskui pie
ną. Gana paranku ir su deg
tine, kuri net ir pervirškini- 
mą jo paskatina. Kartus oran- 
čių lupynų syvai ar kokis ki
tas kartumas išdalies pasle
pia aliejaus skonį. Kiti gali 
gert su druska arba paima 
druskos į burną prieš gėrimą 
ir po gėrimo. Citrinos syvai 
gali būt vartojami. žodžiu, 
kiekvienas turi pritaikyti savo 
skoniui. Pradžioj reikia imti 
mažai arba tik sykį dienoj, 
geriausia einant gult. Paskui 
jau galima imt po pietų, ir 
toliau po pusryčių. Geriausia 
imt po dviejų ar trijų valan
dų po valgio, kada jau mais
tas eina iš skilvio į žarnas, nes 
tuomet jis nesutrukdys mai
sto virškinimo ir pats liks 
tinkamiau suvirškintas.

Dr. A. Montvidas.

Skaitytofu Balsai
f .-I. I ■ ■ i
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[l/i iiretkštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

JIE NESULAUKS.

Klerikalų vadai visur truk
do aukas rinkli Apsigynimo 
Komitetui ir siųsti Lietuvos 
Misijai. Sakysite, kad ir jie 
aukas renka? Taip, renka, 
tik ne Lietuvai, bet savo par
tijos taip vedinamam “Tautos 
Fondui”, kurs jokiu bildu ne
nori apyskaitų duoti.

Tenka laikraščiuose skaityt 
pranešimų iš lietuvių gyvena
mųjų kolionijų: vienur kuni
gas iškėlęs rankas bažnyčioj 
prieš švenčiausį j į šauk a saky
damas, kad tik vienas Dievas 
težino, kiek kunigas dirbąs 
Lietuvai; kitoj vietoj kunigas 
draudžia žmones iš sakyklos, 
kad neitų į tokias prakalbas, 
kur renkama aukos Lietuvai 
nuo lenkų gintis, ir neauko
tų; dar kitur kunigas prieši
nas rengimui demonstracijos 
protestui prieš lenkų plėšikus.

Kodėl jie taip daro?
Nesunku atspėt. Kunigai vi

sados buvo ger’ausi ponų bi- 
čiuoliai, ir jie nusimano ge
rai, kad kai Lietuvos liaudis 
nusikratys išnaudotojų ir liks 
laisva, tai kunigai Lietuvoj 
nebeturės tiek galios, k’ek jie 
turėtų, jei Lietuvos liaudis pa
siliktų po lenkų ponų ir dva
rininkų jungu.

Bet to jie nebesulauks. Liau
dis atbudo Lietuvoj, ji gerai 
supranta kunigų užgaidas ir 
čia Amerikoj. Lietuvos atei
tis priklauso darbo žmonėms. 
Musų broliai, darbininkai, liau
dis, kovoja Lietuvoj už savo 
laisvę ir gina šalį nuo svetimų 
grobikų, nuo lenkų dvarinin
kų, o mes čia, Amerikoj, re
miame ir remsime juos toje 
kovoj. Ir ne ponai, ne dykū

nai, ne kunigai bus Lietuvos 
šeimininkai ir valdonai, bęt 
darbo žmones. Kad tai grei
čiau įvyktų, mes privalome dar 
daugiau dolerių aukoti, dar 
daugiau bonų pirkti.

M. Kasparaitis.

NE VIENO CENTO — 
KLERIKALAMS!

Tie žmonės, kurie iki šiol 
sekė paskui liet, klerikalus ir 
dėjo jiems savo sunkiai su
tausotuosius skatikus, dabar 
turi progos pamatyti, kokiems 
gaivalams jie pasitikėjo.

Klerikalai iki šiol šūkauda
vo, kad jie “Lietuvos reika
lus” visuomet stato augščiau 
nei kad kitos Amerikos betu
vių sroves. ja dovana. Dovana, kad ir

Pažiūrėkime kaip tuos rei- '’<liranKi, bet pritinkama, vi- 
kalus jie “stato” dubar. Lie- suol"et neS dovanotojui pa- 
tuva nūdien šaukiam j Ame- 8erbim?.“ž J° išmi ntingumą ir 
rikos lietuvius ir prašo jų duo- He,:l velijimą. Dovana suteik
ti kiek galima daugiau mora- 'n nuoširdžiai, nors ir nebran- 
lės ir materialas paramos. O dovanotojui gražins vien 
ką daro musų klerikalai Jau įtik Padėką. Dovana, kuria ap- 

‘dovanotasis turi tankiai ma
tyti, vienval iššaukia vien tik 
malonų atsiliepimą apie josios 
suteikėjį.

geroka valanda kaip j c viso- 
kiaiis budais šmeižia Lietuvos 
Misiją, oficialinę Lietuvos val
džios atstovybę Amerikoj. Ko
dėl? O gi todcl, kad Misijos 
p'rmininkas, p. Vileišis parei
kalavo atskaitos. Atskaitos iš 
tų aukų, kurias “Lietuvos rei
kalams” rinko musų klerika
lai. Atskaitos jie neduoda; 
vietoj to tik šmeižia pačią ųii- 
siją. 'lai puiki “parama” 
Lietuvai, ar ne? Puikesnės 
paramos nesuteikia nei lenkų 
atžagareivių spauda, toki kaip 
kad chicagiškiai Narodow’ai ir 
Chicagoski’ai.

Musų klerikalai tos atskai
tos duoti negali. Jie puikiai 
nusimano, kad tuomet jiems 
prisieitų parodyti ir tas “*bi- 
las”, kurios iš sudėtų aukų ap
mokėtos jų pačių politikos 
reikalams. Nuo kiekvieno do
lerio, kurį jiems davė ir duo
da Amerikos lietuviai darbinin-
kai, klerikalai, sako, dedą į meruot pas bet kurį josios
savo kišenių... j agentą, ai ha tiesiog jos admi-

Antras dalykas. Klerikalai nistracijoj. Pirmas numeris
(Chicagoj) griežtai atsiekė jau spaudoje; iš is aj4c Kalč- 
veikti kartu su Bendru Lietu-/tas. Prenumerata: $1.00 už 
vos Gynimo Komitetu. Kodėl? j 12 numerių; $2.00 už 24 nu- 
0 gi todėl, kad tuomet jie ne- merius ir Ii. Adresuokite: C. 
begalėtų gauti tų 30 nuoš., ku- A. Herman, 641 West 204
riuos jie pasilaiką sau — sa-( 
vos juodosios politikos reika-] 
lams. Bendras Lietuvos Gy-1 
nimo Komitetas mat nutarė, 
kad visos surinktosios aukos 
turi būt siunčiamos stačiai per 
Lietuvos Misiją. Vadinas, 
klerikalai žmon ų sudėtais 
nigais pasinaudoti negali 
todėl į Lietuvos reikalus 
tik nusispiauja...

Amerikiečiai, ž’nokime
kuo turį reikalą. Nė vieno 
cento tiems vilkams avies kai
ly I — žmogus.

čia 
pi- 
ir 

jie

su

L.S.S. Reikalai
PUIKI KALĖDŲ 

DOVANA.

Artinasi Kalėdos. Ateina do- 1 vanų davimo sezonas. V eni, 
kitiems teiksime dovanas. Nuo 
dovanos ypatybės pareis ilgu-į 
mas laiko, kuriame apdova-j 
notasis maloniai minės dova-i 
notojį. Jeigu suteiktoji dova-^ 
na nebus skirtinga nuo papra
stai* duodamųjų, apdovanota
sis trumpai teatmins dovanos 
davėjį. Bet jeigu ta dovana 
bus ypatinga, skirtinga nuo pa.
prastųjų, tuomet musų apdo
vanotieji draugai minos mus 
ilgui ir kiekvieną sykį prisi- 
m nę apie tai maloniai pamą
stys apie mus. Turėti tikrą 
inaluię pas savo draugus, tu

rėti jųjų širdyse sau šiltą vie
telę, ir būti jų prisimenamam 
tikrais ir nuoširdžiai gerais 
l’nkėjimais, yra dalykas ver
tas išdėjimo pastangų, kad 
įgijus tokios savo draugų at
minties.

Kaikurie žmonės mano, kad 
tokią savo draugų užuojautą 
galima įgyti tik suteikiant 
jiems brangias dovanas. Klai
dinga manyt , kad tik bran
gios dovanos įgyja mums mu
sų draugų malonę. Priešingai, 
kaip kada pigi dovanėlė mums 
atneša neužmirštančių draugų. 
Tas pareina nuo to, kaip pri
tinkama toji dovana it su ko
kiu linkę j nrn ji teikiama ir 
kaip tankiai gyvenime apdo
vanotasis turi susidurti su tą-

Viena tokių tinkam ausiu 
Į dovanų įgyjimui sau neuž
mirštančių draugų, tai užpre- 
numeravimas LSS-gos leidžia
mo laikraščio “Bangos“. Jos 

, už prenumeravimas musų drau
gams labai tinkama dovana; 
musų apdovanotasis, kada tik 
pamatys “Bangą”, visuomet 
maloniai ir pasigerėdamas pa
mąstys apie tai. Užrašydami 
“Bangą” savo draugams atlik
sime trigubai gerą darbą: Pir- 

; m a — padarysime smagumo 
apdovanotam žmogui; antra 

suteiksime paramos socia- 
list'niam judėjimui; trečia — 

1 duosimo progos kuoplačiau- 
■ šiai prasiplatinti darbininkų 
i klesos reikalus ginančiam laik
raščiui.

“Bangą” galimą užsiprenu-

Bangos” Administracija
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A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS.
809 West 35th St., Chicago, 111. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashington St.

Marshall Field Anncx 
18th fl. Ruimas 1827

Tclephono Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Avc.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

x Telephone Drover 5052 I
Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
| Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- | 
| to. Nedaliomis pagal sutarimo. | 
| 3261 S’o. Halsted St., Chicago, III. I
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Kapitalas ir 
surplus 

$225,000.00

Krizis angliakasių 
unijoj.

99

99 99

Lietuviai Amerikiečiai
Jei norite rasti saugumą sunkiai uždirbtiems dole

riams. < •
siųsti pinigus į Lietuvą, 
investuoti pinigus, kad jie uždirbtų di

desni nuošimtį
— ATEIKITE VISI ČIA— 

Saugumą ir Užtikrinimą rasite šiame Banke 
UNIVERSAL STATE BANK’O 

Turtas virš

$2,725,000.00
DABAR YRA LAIKAS NESUGADINUS NUOŠIMČIO PERKEL- j 

TI SAVO PINIGUS Į ŠIĄ DIDŽIAUSIĄ IR TVIRČIAUSIA LIETU
VIŲ VALSTIJINĘ BANKĄ.

Priduokite savo Bankine knygutę bile kurios CHICAGOS arba 
kito miesto BANKOS, KURI JUS NEUŽGANfiDINA ARBA NfiRA 
PARANKI — Mes sukolektuosime ir perkelsime VISUS PINIGUS SU I 
NUOŠIMČIU Į ŠIĄ

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

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

“VISI LIETUVIAI I LIETUVIŲ VALSTIJINĮ BANKĄ” — lai 
būna musų obalsiu.

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

su 3-čiu nuošimčiu. 1
Musų Bankas yra atdaras VISĄ DIENĄ UTARNINKAIS IR 

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

Dabar siunčiami pinigai 
Per musų Banką

pristatomi Lietuvon į 25 DIENAS — 
pristatymą gvarantuojame.

PARDUODAME LAIVAKORTES, DRAFTUS, ir “CASH” MAR
KES, pagal DIENOS KURSĄ

Iš kitų miestų prisiųstus dolerius pasiunčiame Lietuvon auksinais.

.....  ■ "jaRankos Valdyba: .................... t -x,.;=zssa> 
Joseph J. Elias, Pres., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass’t.

& Cashier, Cashier.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois, j

MOTINA===TEVE
Ar Tamstos Norite Kad Jūsų Kūdikiai 

Susitaupytų Kiek Pinigų
. Del Kalėdų? 1

Leiskit jiems įstoti Kalėdinio Taupymo Kliuban

PEOPLESBBANK
Ant kampo 47th St. ir Ashland Avė. 1 •

Kur jie galės sutaupint savo penus ir nikelius 
kiekvieną savaitę.

MES KALBAME lietuviškai

PEŪPLES s BANK
Didelis Bankas

ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgą metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6869.

. III
Daryt galą samdytojų įtakai!
[SpecialS Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija] 
ENOCH WILLIAMS

Taylor, Penn. — Kų turi 
minty eiliniai angliakasių uni
jos nariai, kuomet jie sako, 
kad reikia daryti galas samdy
tojų niaišymuisi į jų organi
zacijos reikalus? Kodėl pa
prastai angliakasys visa tai 
skaito esant busimųjų rinki- į 
mų obalsiu? Ar tai “nelem
tosios” agitacijos davinys ar 
paprastas senai jam žinomas 
faktas? Skaitau esant reika
lingu suminėti keliūtą faktų 
iš netolimųjų Scrantonui sri
čių — Pirmojo angliakasių 
unijos apskrities.

Iš Taylor’o lengvai galima 
sumatyti Pittstonų, kur dirba 
dešimt tūkstančių angliakasių, 
daugiausia italų. Visų praci- i 
tų vasarų ir rudenį jie, kaip 
vienas vyras, tęsė savo streikų 
ir laimėjo. Maža to, jie by 
valandų buvo pasiryžę .ir vėl 
mesti darbų — by tik savo 
laimėjimus išlaikius. Dar pra
eitų pavasarį tie žmones bu
vo neorganizuoti savo samdy
tojų vergai, bet nūdien jų pa
dėtis pakitėjo. United Mine 
VVorkers unija tečiaus jiems 
netik kad nepadėjo, bet vė
liau, pasirodžius tenai unijos Į 
viršininkams, 
paaiškėjo, kad juos besiren
giama išduoti.
Kodėl unijos 
giliose angliakasiai sumato 
samdytojų įtakų?

Hilldale’o darbininkai sako, 
kad tuoj po įsigytosios perga
lės kasyklų viešpačiai ėmė lan
dyti tarp angliakasių ir dalin
ti jiems unijos korteles, kar 
tu informuodami juos prisidė
ti prie mažyčio iš 90 ar 100 
vyrų susidedančio lokolo, Wyo- 
minge. Vadinas, jiems pasa
kyta, kad jie atsižadėtų savo
sios organizacijos, turinčios 
daugiau kaip šešis šimtus na
rių ir prisidėtų prie anos 
tik dėlto, kad tas Wyomingo 
lokalas yra “administracijos 
lokalus” (reiškia, nuolankus 
musų unijos viršininkams), 
kur tūli jo viršininkai 
samdytojų apmokami 
men’ai. Tai lokalas, 
niekuomet nėra pasižymėjęs 
tuo, kad gymis angliakasių 
reikalus, bet tik tuo, kad di
dinus balsų skaičių už unijos 
viršininkams palankius žmo
nes.

Dar vienas pavyzdys. 11’11- 
dale’o angliakasių darbuotojas, 
luošas italas Capellini, kuris 
buvo įsigijęs neabejotino dar
bininkų pasitikėjimo, Penn- 
sylvania Coal kompanijai grie
žtai pareiškė, kad iš ano lo- 
kajo tučtuojaus privalo pasi
traukti visi kompanijos žmo
nes — foremenai. Samdytojai 
tuomet paprašė duoti reikiamo 
tam laiko. Capellini veikiai 
įsitikino kodėl visa tai jiems 
reikėjo. Lapkričįo 1 d. Scran- 
tone samdytojų žmones ir 
United Mine VVorkers unijos 
vietos apskrities viršininkai 
ke bendrų susirinkimų — 
sėdį. Po to, lapkričio 3 
apskrities viršininkai atėjo 
Capellini ir pasiūlė jam nacio
nalinio organizatoriaus vietų 
su dešimt dolerių alga — kas 
dienų. Duota suprasti, kad 
unijos prezidentas šitą jų pa-

skaitys kaipo jų išdavimą; kad 
jie tuo budo bus palikti be va
do. Bet, kad sužinojus dar 
daugiau, Capellini unijos vir
šininkams davė suprasti, kad

angliakasiams

Kodėl taip?

yra 
fore- 
kurs

lai- 
po-

pas

Tel.: Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
1911 Canalport Avė.

. Graborfus ir bahamuotojas. Patarnauju laidotuv^. 
se kuogeriausiai ir pasamdau automobilius visokiems 
reikalams.

Kreipkitės prie manęs, mano patarnavimų busit už
ganėdinti.

met atklause, ką jisai turėtų 
veikti, jeigu pašildymų priim
tų. Jam atsakyta, kad pir
miausia jisai privalo įtikinti 
angliakasius, kad visokį su 
samdytojais nesusipratimai bu
tų pavesti toms unijos įstai
goms, kurios iki šiol visa tuo 
“rūpinosi”; paskui — jis vei
kiausia busiąs pasiųstas į West 
Virginijų, kur, girdi, italas or
ganizatorius esųs labai rcika-

žinojo, kad unijos siplomų dar. 
bų jo angliakasiai Pittstone, 
viso dešimt tūkstančių vyrų,

jų vietų jisai priims.
Begiu 48 valandų Capellini 

pats išgirdo savo atsakymų. 
Angliakasiai būriais ėmė eiti 
pas jį su sekama “naujiena”: 
kasyklų viešpačiai, girdi, jau 
skelbia, kad “kas nors pasi
trauks iš šių požemių” ir kad 
“veikiai čia nebus jokių nera
mumų”. Vadinas, privatinis 
unijos pasiūlymas vingių-vin-

Igiais perėjo per samdytojų raš- 
tinęs.

' Taigi šitokie viršininkai, ku
rių žingsnius eilinis angliaka
sys skaito jo išdaviniu, negali 
būti menkos reikšmės klausi
mas musų organizacijoj. Juk 
angliakasys diena iš dienos 
mato, kaip samdytojai dalina 
darbus visai unijos viršininkų 
eilei. Jisai mato kaip valsti
jos inspektoriai eina ranka ran
kon su kompanijų viršinin
kais ir atvirai agituoja esamų
jų unijos administracijų. Pa
galios, jis mato ir tai, kaip iš 

j tos administracijos žmonių 
samdytojai renkasi sau fore- 
menus.

Imkime kadir Piltstono an
gliakasių streikų. United Mine 
Workers unijos vietos apskri
ties viršininkai tenai darė vi
sa, kad streikininkai grįžtų 
darban. Darė taip, kad, ap
sisaugojimui nuo streikininkų, 
jie pasikvietę dagi valstijos 
kazokus... Streikininkai tų vir
šininkų tečiaus nepaisė ir dar
ban grįžo tik tuomet, kada jų 
reikalavimai buvo išpildyti. O 
te viršininkai prisimygdami 
sakė, kad darbininkai čia nič 
nieko nelaimės. Nestebėtina to
dėl, kad iš 65,000 kietosios an
glies kasėjų tik 12,(MM) prisidė
jo prie United Mine Workers 
unijos. Bet kuomet musų uni
jos viršininkai apšaukė mus 
“beteisiais”, į musų šaukiamų
jų Wilkesbarre konvencijų net 
30,000 v:etos' angliakasių at
siuntė savo dėlegatiis.

Ar visi tie beteisiai nori pra
vesti tai, kas negalima? Nie
ku bildu. Jie nori tik tai, kad 
padarytosios su unija sutartys 
butų išlaikytos; .kad musų vir
šininkai priverstų samdytojus 
pildyti jas. O dabar? Vietos 
apskrities viršininkai iki šiol 
dar nepasirūpino, kad anglia
kasiai gautų ir tų ubagiškų 17 
nu oš. algų padidinimų, kuris 
jiems buvo paskirtas praeitų 
rugsėjo mėnesį!

Tas pats dedasi apie pusėj j 
visų United Mine Workers imi- I 
jos distriktų. šiakite dar vie
nas pavyzdėlis. Pittsburgo Ap
skrity No. 5 pusantro šimto 
delegatų, atstovaujančių aštno- 
niasdešimts lokalų, kiek laiko 
atgal laike konvencijų. Lai
kė jų tuo tikslu, kad priver
tus samdytojus užmokėti dar
bininkams už nuvalymų akine- * 
nų. Pittsburgo apskritys yra 
vienintelis visoj unijoj, kur 
samdytojai atsisako mokėti už 
kalbamąjį valymo darbų. Ir 
nors musų konstitucijoj a’.š- 
kiai pasakyta, kad 50 lokalų 
reikalaujant apskrities virši
ninkai šitokį reikalavimų turi 
išpildyt — šaukt konvenciją. 
To neveizint, apskrities virši
ninkai aštuoniasdešimties lo
kalų delegatus, susirinkusius 
konvencijon, apšaukė esant be
teisiais!

(urna. Visa, ko eiliniai mu
sų organizacijos nariai nori, 
tai daryti galą tai įsivyravu
siai joje tvarkai, kurią* atvi
rai remia
Spauda. Kada mes savo orga
nizaciją padarysime švaria, 
tuomet kiekvienas galės suma
tyti ko mes tikrai norime rei
kalaudami nacionalizu|oti ka
syklas.

samdytojai ir jų

ĘLEĘTRĮŠKŲ DARBŲ
• KONTRAKTORIUS
{vedu elektros Šviesą į naujus ir se
nus namus. Įstatau motorus ir par
duodu fi.vtures.

P. K. MALELO,
8386 So. Halsted St., 
Tel. Bbulevard 1969.

b
v
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Didžiausias sezono

ORĖSIU IšPARD AVI Af

Vakarais atdara iki Kalėdų 
Pradedant su Utarninku, Gruod. 14

>■>

Naujos žieminės dresės, vilnonės 
trikotinės, seržinės, velouro ir sati
no ir visokių naujausių varsų — 
palaidų ir tuniškų įvairiais apva- 
džojimais, karieliais, mezgimo juos 

telėmis ir išsiuvinėjimais. Geriau
sias padarymas šių dresių atsišau
kia prie jūsų. Mieros 16 iki 46. Ver
tė iki $32.50. Numažinta iki

75
šios puikiausios dresės, parinktos rūpestingiausiu atsargumu, 

ik • J Padarytos trikotinės minkšto trikoletinės, žavėjančio satino ar-
tlz ba aksomo. Brangus materiolas atidengia jų turtingą kokybę

• ■ • ■ ant jų pamatymo. Grynos ir skirtingos spalvos atsišaukta prie 
moterų. Vertė iki $75

Buduaro Kepures
Parankios buduaro šilkinės kepu

rės — padarytos gan gerai, apvadžio
tos satino kaspinais. Visokios spal
vos, kiekviena sudėta į 75c 
dezę

Jaunamečiams Drapanos
Jaunamečių šalmai, visiškai ran

kų mezgimo, balti ir spalvose. Ypa
tinga kaina šiame išparda- $1.75 
vime už vienų

Rankiniai Grebšeliai
. Moterų, kareiviškos plėčkos arba iš 

sivežimui skrynutės išžiuros — juo
dos patentuotos odos, pritaisytas 
veidrodėlis ir milteliams įsidėti. Šil
ku išklota, Ypatingai $5.00 
vienas uz

UZ

Brangenybėms Skrynelės
Ormalu aukso brangenybėms skry

nelės, šilku išklotos, įvairiai kviet- 
kuotos. Ypatinga kaina šiame išpar
davime $1.00
po

Kitur iki 5.00.

šilkiniai Kaspinai
Gražiausi gryni ir kvietkuoti kas

pinai, taipgi gražiai, margi, dryži bei 
paveiksluoti. 4 iki 5 colių pločio, kurie 
pirmiau parsidavė po $1.50 ir 95c 
$1.75, mastas

Nosinės ,
Moteriškos gražiausio išsiuvinėji- 

mo nosinės, padarytos Šveicarijos kai 
miečių, gražios petrinos pasirinkt iš 
ko. yra. Kaina 35 c., 29c
Parduodame po

SKANDINAVUOS-AMERKOS UNIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 

keliauti per Liepoju

( LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentu ant Skandinavijos Linijos 

ar kreipkitės prie jos Centraliniu Ofisą
SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE

148 Washington St., Boston
t 17 N. Dearbom St., Chicago. III.
la3 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

TAIPGI IR
iš Lietuvos New Yorkan PaNaujienų ofise galima gau

ti į Lietuvą ir iš Lietuvos (nedėlyj, Lapkričio 29 d. 
“Scandinavian-American” li
nijos laivakortes. Norinti va 
žiuoti patįs arba parsitrauk
ti gimines iš Lietuvos ateikit 
ypatiškai arba rašykit
Naujienų Pinigų Siuntimo

Skyrius
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto

iki 8 vak. kasdien, subatoj
iki 9 vai. vak. ir nedėlioj nuo
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.
Pasažieriai atvažiuojanti iš
Lietuvos per Kopenhagą.
Sekanti pasažieriai atvyko

“Scandinavian-American Li-
nijos laivu “United States”.

Ida Dvorecka 
David Tinkelstein 
Mozės Ickovičius 
Anna Stanislaw 
Chackell Krottingen 
Nocnem Markus 
Valia Stanislaw 
Eva Adler 
Franc Adler 
Eliza Jaunsem 
Ina Jaunsem 
Johanne Radovitz
Sekantis laivas atvyks 

1 New Yorkan Gruodžio 8 d.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Ltetuvya Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselanda.

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



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Gruodžio 11, 1920

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigsn Avenue

Raportas gale dienos, Lapkr. 15, 1920, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

TURTAS
Paskolos ir atrokavi- 

mai *..................... $1,740,364.96
Perdėtis .......................... 325.90

U. S. Bonai ir certifi-
katai........................$167,617.83

Municipal ir korp. bonai $813,283.08
Karės tapimo stampos ....... 832.00

Rakandai ir įtaisos $152,869.88
Revenue stemps ........... $98.35

Cash ir kitų bankų sko
los ...............  $575,535.38

SKOLOS

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

tams .......................... $24,943.05
Depositų ................... $3,058,302.55
Bilos išmokėjimui ....... $95,000.00

■"....................■"■■■■ •

Viso turto .... $3,450,927.48
Sausio 2, 1918 depozitai.............

Lapkr. 15, 1920 — depozitai

Viso, atsakomybės $3,450,927.48

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

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

VIRŠININKAI
ASA VVIEBSEMA, Prezidentas NICHOLAS VV. WIERSEltA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FHEDEHICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas 
.K. , Asą ”Wiersema 7

Herman L. Barnes' Catrfnes DeHaan
Theophilus Sehinid Nicholas W. VViersenia
George Dalcnberg Chas. E. Reading Frederick J.VViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

fciTIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

. (Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 i-yto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakate iki 9 vakare.

« mnTJTfibl ——JiiŽm 'imi— ?■ aki ZZ■ ■ iii'.— .“m‘iii4A4ii7SX'įfimfc'iITir ■ ti~ijgTiTi'iii

Apsauga Padėtiems Pinigams.
fiĄNK

M;lwaukee Avė. cor. CaCpenter Si.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO PADĖTjT PINIGŲ
Saugios Depoaitu Dėžės
Mainolnci Svetimšaliu FHnigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.
! |..w »i . gili .1,1 u Į —II I M HU11M llll.JI II II  

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATĖ SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: *
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-Presldent and Cashler 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
Willlam H. Weber

Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gatei y 
Fred Farr 
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Kas dedasi 
Lietuvoj.

SEINAI.
[Nuosava Naujienų korespondencija] 

Maža kuris kampelis t ek yra 
nukentėjęs, kaip Seinų apskri
tis. Šiam kampely nebuvo nei 
vienos valandos ramaus laiko, 
vis frontas ir frontas. Gyven
tojų dauguma labai sunaikino 
lenkai* paimdami gyvulius ir 
javus — ir net daugumui su
kišo j kalėjimą, kurie ir šian
dien dar kenčia badą ir biau- 
rius lenku tyčioj i mus. Valdi
ninkai taip-pat nepabuvo nei 
vic uos valandos ramus, kaip 
kituos Lietuvos kampuos; jie 
nei naktimis negalėjo ramiai 
m ego t, dažniausiai reikėdavo 
miegot apsidariusiems ir daik
tus surištus į ryšius laikyt. Dau 
ginusiai šiam apskrityj nuken
tėjo milicija, kurios dauguma 
buvo patekę, į nelaisvę, po du 
tr’s kart, kurie tik dėl savo gud 
rūmo pabėgdavo iš lenkų, tik, 
žinoma, kitas vienius marški
niais, nes lenkai visą nu vilk
davo. Bet visi čia drąsus pil
ni energijos, maža rūpinas dėl 
savo sunkaus gyvenimo^- nors 
kita karta reik a 2- 3 naktis 
būt be miego ir nevalgius. Veik 
visi Seinų apskrities tarnauto-

(kaip kad grafas J. Przcz- 
dzieckis turįs daug dvarų iš
važiavo Varšuvon su šimtais 
tūkstančių auksi nų, <> paskum 
grįžo visai dykas). Darbinin
kai siūlo dvarus, kurių savi
ninkai sėdi Varšuvoj arba kur 
kitur, tik ne. Lietuvoj, konf.s- 
kuot. o kituos dvaruos įsteigt 
darbininkų kontrolę, .sutverus 
darbininkų komitetus, kurie 
neleis pardavinčt spekulian
tams grūdus ir rūpinsis darbi
ninkų, o kartu ir visos šal ęs 
reikalais.

KLEIN BROS.
HAI.STED & ŽOĮIi SIS

Dubeltavos stampos 
kas Subatą.

Išsirinkimo visoj krautuvėj išpardavimas.

Bile Vyrų Siutai ar Overkotai

Serganti vy
rai ir moteris, 
kodėl kenčia
te ? Kam tai 
eikvot luiką ir 
pinigus be jo
kios naudos ?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių; Jei 
matai, kad tau

jai yra gryni Letuviai ir bai- 
s’ai nenori, kad Seinai tektų 
lenkams.

Vietos gyventojams taip pat 
didesnis vargas kaip kitur, nes 
reikia važiuotės (stuikos) per 
savaitę 2—3 kart. Rekv’zicijų 
taip pat daugiau reikia duoti, 
kaip kitur, nes čia stovi kuriuo 
menė, tai, žinoma, jiems dau
giau tenka nukentSt. Daugu- 

. ma isirašė i Šiaulių hunus ir 
g’nas, kiek Įmanydami, nuo len 
ką, nes jau seiniečiai gerai pa
tyrė lenkų broliškumą:—ver
čiau žūti, negu pas'likti po to
kiais “broliais”. Tat įeikit į jų 
priėjimą ir padėkit jų vargįs 
vargti. — P. 8—as.

Ką žmonės rašo.
, *<». *»» . I. »• » -I M* "M ib *»

(Iš laiškų iš Lietuvos)

Juozapui Mameliui į Cedar 
Rapiris, Iowa, rašo iš Rokiš
kio:

fciuo laiku Lietuvoje -darbi
ninkai kovoja už didesnį duo
nos kąsnį, už įgijimą sau žmo
niškų teisių, ir už socializmą. 
Tik ta kova dar silpna, ypač 
provincijoj, dvaruose, kur dar
bininkai yra tamsesni ir blo
gesnes sąlygos jų organizaci
jai. Iš vienos puses, Dvaro 
savininkas, ar užveizėtas, kurs 
gauna daug geresnį pragyve
nimą ir šeimininkauja dvare, 
stengiasi sistematingai keršyt 
tiems daiibininlkaniN, Įkurie 

- veikliau dalyvauja darbininkų 
organizavime, nes žino kad' 
organizuotiems darbininkams 
bus lengviau atsispirti prieš 
dvarininkų bei jų užveizdų sa
vi valias. Iš kitos puses mili
cija, komendantai, kurie labai 
paklusnus dvarininkams bei jų 
užvaizdams, vienur draudžia 
darbininkams susirinkimus da
ryt, (kaip kad Kamajų dva
re), kad darbininkai negalėtų 
aptart savo reikalų; kitur nu
bausta darbin'nkus, dvaro ko
miteto narius, po 50 auksinu 
užtat, kad jie drįso išduot pri
gulinčius ‘ darbininkams grū
dus, kuriuos dvarponis P. Ra- 
žanas buvo prižadėjęs (Gačio- 
nių dvare Rokiškio komen
dantas nubaudė 3 darbinin
kus). Ir tai daroma laiku, ka
da darbininkai kviečiami gint 
kraštą nuo lenkų dvarininkų, 
kurie veržiasi Lietuvon vedami 
Lietuvos dvarininkų pinigais, 
užpraka duotais Lietuvos dar
bininkų.

Į kvietimą kovot su lenkais, 
dvarininkais, darbininkai pa
reiškė, kad jie kovojo ir ko
vos prieš dvarininkus; kad jų 
broliai ir dabar lieja kraują 
kovoj lenkų fronte; kad dar
bininkai senai jau nurodinėjo 
savo laikraščiuos, jog dvarinin- 

ifkai iš Lietuvos gabena pinigus, 
idant paskui pavergus Lietuvą

Po to kvietinio ir atsakymo, 
darbininkai vis tebemato dva
ruose bis pačias savavalius 
dvarponių arba jų užveizdų, 
kurie po senovei parduoda ne
tik grūdus, bnlbcs vagonais 
spekuliantams, bet ir ūkius 
naikina.

Nežiūrint sunkumo kovos, 
darbininkai turi ir laimėjimų. 
Daugumoj dvarų iškovota 8 v. 
darbo (Iena, dvaro įrankiai, 
dalgis, kirvis, pinklu, grėblys; 
kai kur ir ordiną rija sekėsi pa
kelt aukščiams senobinės. Tiki
mės, kad ir ateityj eisim to
linus, liktai mums reikalinga 
dauginus apšvietus, supratimo 
savo reikalų. Kada dauguma 
musų busime susipratę, tai ir 
k omu bus lengvesnė ir sėkmin
gesnė.

Šviesti ir lavinti darbininkų 
supratimą savo re’kalų, mes 
jsteigėm prie Rokiškio apskri
ties Darbininku Profesinės •r
Sąjungos darbininkų kliubą; 
ten gi randasi ir skaitykla. Tk 

•ga?la, kad skaitykla visiškai 
biedna knygomis, — beveik jų 
nėra, išskyrus savaitraščius 
‘Socialdemokratą” “Musu žo- • e rI dj” (pastarasis vėl uždaryta), 
šių laikraščių, be knygučių, 
labai maža skaičiui daugiau 
ne 1000 narių, ir dvarų dar
bininkams beveik nieko ne
reiškia. Dėlto šaukamės į 
jus, draugai amerikiečiai, pa

rlėkite mums, siųskite litera
tūros. Aš skaičiau, kad ame
rikiečiai steigę, fondą literatū
rai siųst Lietuvon, — ar nebū
tų galima iš ten gaut? Už tai 
būtume labai dėkingi. —

TRINERIO SIENINIS KALEN
DORIUS 1921 M. AUGŠTO ORI
GINALIŠKUMO IR INTERE- 

. SINGAS.
Trinerio sieninis Kalendorius 

visuomet yra kuo tokiu nauju 
jūsų name, šis metas, tai yra 
“atbūdavojimo dvasios” nukrei- 

' pia justi mintis nuo pasaulinės 
karės sugriovimų, link naujos 
atbudavojimo veikmės visose in
dustrijose ir pramonės šakose. 
Prigimta mintis prie Trinerio 
Karčiojo Vyno, kuris visuomet 
pagelbės atitaisyti sveikatą, jei 

i kenti nuo prasto apetito, vidu
rių užkietėjimo ir kitų vidurinių 
netvarkumų. Aplink visą šitą 
vidurį paveikslai penkiolikos 
žemlapių Europos valstijų, paro
do dideles permainas iš priežas
ties pasaulinės karės ir naujus 
rubežus, Italijos, Jugo-Slavijos, 
čekoslavokijos, Lenkijos, Uk
rainos, Lietuvos, Latvijos, Rumu 
nijos, Vokietijos etc.

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

GERA PROGA.
Taupinimo pinigų, Lietuvos 
Skolinimo ir Taupimp Bendro

vėj galite taupinti sekančiu bu- 
du: yra 4 klesų Šerai; mokestis 
—50c J savaitę ant kožno šimto 
išmokės virš 3-jų metų. Mokestis 
20c j savaitę ant kožno šimto — 
išmokės virš 6 metų. Mokestis 
12’s į savaitę — išmokės per 12 
metų. Yra šėrų $100.00. Sykiu 
padedant pinigus, 4% apmoka. 
Susirinkimai atsibuna? kas Utar- 
ninkas 8:00 valandą vakare, baž 
nytinėj svetainėj, ant pirmo 
mortgagio. Bendrovės turtas 
virš $245,000.00. *

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti pal
vą ! libandiiau visokius maspojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepapelbėįo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi<

MARE. “Na, tai kam tau kfst be- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai praius. Švelnus ir čpsti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!”

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

$30 iki $40 
drapana už

$20
Kiekvienas siutas ir overkotas bu

vo nupirktas Idbai dideliame išpar
davime, už mažiau negu pardavoji- 
mas, be uždarbio kainoms, kelių mė
nesių atgal, kad $20 ir $33 sutaupy- 
mas labai didelis, didesnis nei užgin
čijamas.

šiame išpardavime tamista atrasi-

Geriausiai Chicagoje padarytos dra 
panos; kiekvienas siutas ir overko
tas stake talpinasi — be. išėmimo.

Drapanos plataus įvairumo pagei
daujamų madų ir petrinų — čystai 

mėlyni ir juodi siutai ir vilaginiai 
kalnieriai su overkotu.

Kadangi musų stake randasi netoli 
tūkstantis drapanų, tamista atrasite 
patinkamą pasirinkime vyrams viso
kios rųšies ir sustatymo.

e’i

oepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

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

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

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

Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M. 
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S Reumatizmas Sausgėla. ■
Nesikankykite savęs skaus-2 mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 

g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu I 
H — raumenų sukimu; nes skau- I 
gj dėjimai naikina kūno gyvybę j 
f] ir dažnai ant patalo paguldo. “

CAPSICO COMPOUND mo- b
■ stis lengvai prašalina viršmi- B 

nėtas ligas; mums šiandie dau- B
■ gybė žmonių siunčia padėka- B 

vonės pasveikę. Prekė 50c per B 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

■ Justin Kulis i
b 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. g

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
D KATOS”, augalais gydyties, I

I kaina 50 centų.
■ M ■ ■ ■ B ■■■!■■■

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

< DR R. WAGNER

/|| f Ii i’I V x. jyit —-"‘t*** ,:****1 4) |v-’ II * j * ve**
,L— y2*1'' ‘ ILr plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
Lnagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

o'

i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-

I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
į Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
? 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
| pridėti prie kiekvienos bonkutės. ** Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
I atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD. RICHTER & CO.» 326-330 Broadway, New York

Siųsk Pinigų Savo Giminėms
I LIETUVĄ DEL KALĖDŲ

Seniausias Bankas West Side

I. KRULEWICZ BANK
1122 So. Halsted St., Chicago. 

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kuHe 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

Dvasia

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M/ ROSS
Physicain & Surgeon •

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo ušnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

iki 5-t< lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI 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.

Mano speciaHs 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

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Phone Boulėvard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai |

4537 S. Ashland t 
Ave^ Chicago, UI.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

$35,000 vertės stąko, vyriškų ir 
vaikinų siutų ir overkotu, 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 overkotu $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON, 
1415 8. Ralgted St.

NEGERKIT 
MUNŠAINO — 
TAI NUODAI
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Rezoliucija užginanti Chi 
cagos Bendrąjį Lietuvos 

Gynimo Komitetą.

per Lietuvos Misiją. SLA. 36 ka įvairių organizacijų ir apie 
kuopa pripažįsta, kati musų 
pareiga šiandie yra visomis 
jiegomis remti Lietuvą jos 
kovoje su lenkų dvarininkais, 
neatskledant ant imperialisti
nių valdžių pagelbos. Musų pa
reiga yru taipgi padėti Lietu
vos darbo žmonėms iškovot

SLA. 36 kp. gruodžio 5 d. 
1920 m. savo priešmetiniame 
susirinkime nutarė viešai pas
kelbti savo užgyrimą Chicagos 
Lietuvių Bendro Komiteto dar
bo rinkime aukų Lietuvos 
Respublikai ginti nuo lenkų 
imperialistų ir siuntime pinigų

Tolinus. Aky vaizdo j e gru- 
• mojančio Lietuvai

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius. «

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, 
840 W. 33rd St., 

Yards 2790

T.Pullman 5482

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
fuoterii ligose; rū
pestingai pridu
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

i pavojaus, 
mes skaitome labai pragaištin
ga politika tų įvairių srovių, 
kurios trukdo Lietuvos gyni
mosi darbų. Viena srovė, kle
rikalai, prisidengę katalikybės 
skraiste ’šmeižia Lietuvos Misi, 
jų Amerikoje ir agituoja, kad 
žmonės dėtų Lietuvos reika
lams į partyviškų klerikalų 
Tautos Fondų, kuris net atskai
tų visuomenei neišduoda. Ant
ra srove, komunistai, drabsto 
purvais žmones, besidarbuo
jančius Lietuvos labui, ir tuo 
budu Įiadeda lenkų plėšikams. 
Komunistai giriasi esu darbi
ninkų užtarėjai, bet jų darbu 
gali pasidžiaugti t k tai aršiau
si Lietuvos darbininkų nevido
nai.

Todėl mes smerkiame visus 
tuos laikraščius ir sroves, ku
rios varo pragaištingų darbų 
Lietuvai, kovojančiai su lenkų 
imperialistais. — Komisija:

J. P. Markus,
J. J. Cheponis, 

Lilia žilvičiutė.

du šimtu pavienių asmenų- šė- 
ininkų. Gedimino ir Vytauto 
laugijos pirko Šerų net po 
ukstantį dol. Visos kitos irgi 
)irko kiek gulėjo pirkti. Bend- 
ovės tikslas — įsigyti nųosa- 
ą namų: svetainę, mokyklų, 

knygyną ir visa kita. Pradžioj 
larbas ėjo sėkmingai, bet pas
taruoju laiku lyg ir susitrukdč. 
Tai turbūt dėlto, kad įstoju- 
deji laukė “kada atliks savo 
nareigas kiti.” Vadinas, kada 
istos visi tie, kur dar bendrovei 
nepriklauso. Jie tečiaus pasiri- 
ko. Musų žmonės juk reika
lingi raginimo... Todėl visų 
bendrovės narių uždavinys ra
ginti juos. Juo stipriau veiksi, 
me, tuo gre:čiau atsieksime už- 
sibriežto tikslo. Laukti sudė
jus rankas nėra ko. Svetainė 
juk reikalinga visiems — visų 
srovių žmonėms. Tad dirbki
me. O kada dirbsime visi, 
svetainę kaip bematant įsigy
sime. Be didelio būrio lietu
vių darbininkų mes — Rose- 
’ande ir po apielinkėse — tu-

lietuvius!” Vardan to

viena šimtine kick- 
Todel, raginkime ir

ROSELAND

BW> .MM?." " " ■■■■'■ ........................t' .! "■■.■■J
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Peikelia ofisų į People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263 

________________________ >

Vietos lietuvių darbuotė.
Gruodžio 6 d. įvyko Rose- 

lando Liet. Darb. Namo Staty
mo Bendrovės dalininkų su- 
s*rink imas. Išklausius valdy
bos ir kitų komisijų praneši
mus paaiškėjo, kad p. Strumi- 
lo svetainę pirkti negalima: ne
susitaikoma dėl dviejų tūks
tančių dol. Paskui rinkta nau
ja Bendroves valdyba iš pen
kiolikos narių.

T< nka pažymėti, kad šita 
bendrovė tapo sukurta aštuo
niolika mėnesių tam atgal. 
Bendrovėu sutraukta keturoli-

krautuvnmkų, valgio reikme
nų pardavėjų, saliunininku ir 
tt. Visi jie privalo prisidėti, 
nes jų obalsis juk yra: (‘‘lietu
viai, pas 
obals’o 
kadir su 
vienas.
juos. O jeigu kuris jų šitą sa
vo obalsj bus “užsimiršęs,” 
jeigu neprisidės ž'nosime su 
kuo turį reikalo.

Būtinai reikalinga daryti vi
sa, kad iki sekamo pavasario 
galėtume pradėti statymo dar
bą. Dabar žiema, taigi gerau- 
ias agi biri jai varyti laikas. 

Naudokimės juo.

kompanija jau 
gražinti “senus 
Ji jau pradeda 

darbi-

Pulhnano 
galvoja kaip 
gerus laikus.” 
nersekioti veiklesnius 
ninkus ir stengiasi išardyti jų
organizacijų. Mat, kada dirbtu
vę kontroliavo valdžia, tai dar- 
dninkai sukūrė savo organiza- 
Tjų-uniją. O kai dirbtuvės grį
žo atgal į senųjų bosų rankas,

K-A-?
Salutaro Biterį 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?
Visada

K-A-LP-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SANITARAS ?SUECM& 00.
1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, III.

— savo darbininkams dumti. 
Kompanijos samdiniai sutvėrė 
savo “unijų.” “Unija” sutverta 
naujų vagonų budavojimo sky
riuj. Nesenai buvo tos “unijos” 
viršininkų rinkimai. Darbinin
kai, suprantama, balsavo už 
darbininkus. Bet “balotus” 
skaitė pati kompanija. Tuo 
budu rinkimų daviniai buvo 
toki: “unijos” prezidentu iš
rinkta kompanijos advokatas, 
d sekretoriais — superinten
dentai... Tų patį dabar norima 
padaryti ir su senų vagonų tai
sytojais, kurie turi savo unijų. 
Tuomet, suprantama, samdyto
jams nieks nebetrukdys gru
žių Ii piecework’ų ir numažinti 
algas. Kompanijos šnipeliai da
bar lando tarp darbininkų ir 
perša tų “unijų,” kurios valdy
ba susideda iš bosų. Menko iš
silavinimo žmonės toms pasa
koms tiki. Vis dėlto, randasi 
ir apsišvietusių darbininkų. 
Jie savo draugams aiškina

Z

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
’JUSU LIBERTY BONDSUS.

Bet 
nusiminti,

ir tai, kad

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

kytis savos unijos. Delei to ke
li darbininkai jau išvyti.
dėlto nėra reikalo
tik re kia laikytis vienybėj. 
Reikia pažymėti
tarp kompanijos ir unijos da
bar eina kova. Reikalaujama, 
kad samdytojai pripažintų uni
jų. O jie turės pripažinti, jei
gu tik darbininkai laikysis vie
nybėj. —D. Shatkus.

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dcarborn Str.. ChicatN

BRIDGEPORT

šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel Boulevard 1892. Chicago, Iii.

: I.K .r. I. < i. j. • ; p.ilil. H ■■

našai - - Dr. A. L. Graičiunas. s 
Taipjau palikta senieji ligonių | 
lankytojai — A. Bračiulis ir 
D. R anka.

Išrinkus valdybų prisiminta 
apie Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos koferencijų.

Pirmininkas pranešė, kad be 
jo toj konferencijoj dalyvavo 
ir keli kiti kuopos nariai, sup-i 
rantama, be įgaliojimo. Susi- i 
rinkimas jų elgesį tečiaus už- 
gyrė ir jie palikta veikti ir 
ateity kartu su Chicagos Liet. 
Darbininkų Taryba. Čia buvo 
putėm y ta, kad treja tas metų 
atgal seimas buvo nutaręs 
idant kuopos “nesidėtų su pa
našiomis organizacijomis.” Bet 
nurodyta, kad Taryba kuopos 
veikimų visai nevaržo: josios 
tarimai kuopai nėra verstini. O 
todėl veikti kartu su Ch. L. D. 
Taryba kuopai ir galima ir 
reikalinga. Taip ir nutarta.

Pagalios, Ad. Micevičia pri
siminė apie reikalų dėti 
Lietuvos gynimui nuo 
imperialistų. Nors tuo 
susirinkime jau nedaug
bebuvo, bet sudėta 51 dol. Bo
to, išrinkta komisija paruoši
mui rezoliucijos, užginančios 
Bendru Uetuvos Gynimo Ko
mitetų (Chicagoj), kuris ren
ka aukas Lietuvai ginti.

—M. Petrukas.

NELAUKIT 
PASKUTINIŲ 

DIENŲ
■■■

■■

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

I

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že
mesnė kaip kitur.

P. K. BRUCHAS

Dr. A. R. Rlumeutbal

AklU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
___ Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra- 
“Jksta regėjimas. 

lEbgMMflb •> Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama j vai- 

xtU8i* . Val-: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Neliekomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Avė. karap. 47 St.

Telephone Yards 4317. 
Boulevard 6487

aukų 
lenkų 
metu 
narių

3321 So. Halsted St. Chicago, III

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų. 

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

* ,va^aro’ Nedėliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet. 

Telefonas Drexel 2880

Look inside the lid 1
BURNSIDE.

Del pramogų vakaro.
Naujienų nr. 285 A. R. ra

šo apie vietos lietuvių veiki
mą. Beto, jisai pažymi apie 
Apšvietus ir Dailės draugijos 
pramogas, surengtas lapkričio 
27 d. p. Mačiukevičiaus sve-* 
luinoj. Del rengimo bei vai
dintojo veikalėlio (žengiant į 
’aisvę) neturiu kų pasakyti. 
T'ik man nava Ina, kad kores
pondentas sako, jogei visi bu
vę pilnai patenkinti. Taip ne
buvo. Ir tai dėlto, kad, vie
na, svetainė buvo labai šalta 
ir, antra, prirūkyta. Juk tai 
nedovano Vilnas ai^'leidimas. 
Žmogus užsimokėjęs už • bilie
tų turi šalti ir dar kvėpuoti to-

Štai delko musų rengiamuo
se vakaruose kone visuomet 
taip maža žmonių. Draugijos 
turėtų į tai kreipti domės. 
Rengiant vakaru re’ kalinga 
žiūrėti, kad netik programas 
butų geras, aid kad ir svetai
nėj butų jauku ir švaru.

Apšvietos savaitė.
i Lietuvių Moterų “Apšvietos” 
Draugija rengia taip vadinamą 
Apšvietos savaitę. Pradedant 
panedėliii, gruodžio 13 d., ir 
baigiant pėtnyčia, gruodžio 17 
diena įvairiose Chicagos mies
to dalyse ruošiami susirinki
mai, kuriose “Apšvietos” Drau
gijos pakviesti specialistai duos 
naudingų žmonėms pamokų 
apie įvairias ligas ir kaip rei
kia nuo jų apsisaugoti, kaip 
sveikatą išlaikyti. Reikėtų, 
kad į tas pamokas žmonės vi
sur gausiai lankytus ir pasi
naudotų teikiamomis žiniomis. 
Įžangos mokėti nėrę įkala uja
ma. Pamokos įvyks šiose vie
tose:

Panedėly: McKinley Park 
salėj. Dr. Cherrys skaitys lek
ciją tema: Burna — ligų var
tai.

Utarninke: J. Malinausko 
lėj, 1843 S. Halsted. Dr.

■ Montvidas: Apie maistą.
Seredoj: Meldaž’o salėj, 2242 

W. 23 Place. Dr. Cherrys: Ką 
tėvai turi žinot apie vaikų bur
nas ir dantis.

Seredoj: Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia avė. Dr. S. Bie- 
žis: Kodėl žmonės Amerikoj 
taip dažnai serga?

Pętnyčioj: Mildos saloj, 3142 
S. Halsted. Dr. Biežis: Namų 
higiena.

Paskaitos visose' vietose pra-

sa-

Praeitų nedėldienį, gruodžio 
5, Aušros svetainėj įvyko SLA. 
36 kuopos susirinkimas. Iš
klausius valdybos ir atatinka
mųjų komisijų raportus rink
ta nauja kuopos valdyba —: 
sekamiems metalus. Valdybon sidės kaip 7:30 vai. vakaro, 
šrinkta sekami asmens: pirmi- ---------- —
ninku J. Juknis; jo padėjėju— 
J. P. Markus; nutarimų rašt.

p-tC L. Žilvičiutė, turto rašt. I amžiaus, 1321 W. Adams st., 
V. Lėkis; ižd. F. Miške- praeito ketvergo naktį atėjo 

vičia; iždo globėjai V. Brie- ponios Jobp Walton namuose, 
dis, A. Staniulis ir Miciiciis. 21 S. Ashland avė., ir paskam-

Nevykęs plėšiko žygis.
Diogenes Staibeke, 27 metų

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis: Drexei 
950 - Drover 4138

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

Telephonai: <

it tsn t a

Victrola
TIKIME, kad kiekvie
nas jsitčmys ant šito 
paveikslo ir galės su
prasti Uokįs yra skir
tumas tarp Victrolos ir 
kitokių imituotų talk- 
ing mašinų. Jei pa
tys lietuviai nesupran
tat, tai tėmykit ką la
biau svetimtaučiai per
ka. Jie geriau supran
ta kas yra tikrai Vic
trola; tai yra geriau
sias ir gražiausias in
strumentas Jūsų na
muose, per kurį galite 
išgirsti prigimtos ša
lies muziką, dainas, šo
kius, deklamacijas ge
riausių ai tįstų, kaipo:

M. Petrauską, Sodeiką, Pundzevičių, Butėną, Jurgcliutę, Kauno kape- 
liją ir tam panašių garsiausių artistų.

Pas mus galite gauti visokių lietuviškų rekordų dideliame pasi
rinkime. Mes užlaikome 32 kalbose rekordus -L daugiau kaip 20,000 
naujausios mados. Išsiunčiame, kas tik duoda užsakymą ir dųpdame 
ant lengvų išmokesčių be jokių nuošimčių: Victi’olas, Kimball Playe- 
rius, pianus, vargonus, lietuviškas rolius ir taip visokius muzikališ- 
kus instrumentus.

Mes turime didelę krautuvę ir dirbtuvę; naujus išdirbame ir se
nus taisome visokius muzikališkus instrumentus ir gramaphonus vi
sokio išdirbimo.

Meldžiame kreipties pas mus, o busite užganėdinti puikiausiais 
intaisymais lietuvių krautuvėj. , '•

Duodame dideles Kalėdų dovanas, kuria tik atsilankys musų 
krautuvėj.

EAGLE MUSIC CO
3236 So. Halsted St., Chicago, III

Pirk Kalėdų Dovanas

Geriausią auksą krautuvėj
Pas N. GIKDWAIN,

3203 S. Halsted St., Chicago, III

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterį ligoa ir Chirurgija
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO

bino durų varpelį, bet kadangi 
jam niekas urnai neatidarė, 
tad jis pats išlaužė jas ir įsi- 
briove vidun. Čia jį pasiliko 
poni Wallon. Pastaroji pradė
jo spiegti; jai pribuvo į pagel- 
bų (nuo antro augšto) p. Geor
ge Burns ir plėšikas liko su
imtas. Policija padarius kratų 
jo namuose, rado apie $600.00 
vertės drabužių.

Areštavo už klastavimų čekių.

Joseph P. Soham, 909 Dakin 
st., vakar buvo areštuotas už 
mainymų klastingų čekių. Jis 
didžiulėse “Ibop” krautuvėse, 
sako, persislatydavo save sve- 
timkalbių laikraščių agentu ii’ 
daugelyj vietų jam buvo iškeis
ta suklastuotų čekių.

Pavogė kūdikį.
Pauline Pillman, 6 metų 

mergelė, duktė turtingo Kast 
Chicagos aliejaus kompanijos 
viršininko, vakar liko pavogta 
iš jos tėvo namų. Apie dešim
ta valandų ryto, trys moterys 
ir vienas vyras įėjo Frank 
Pillmano bulant, East Chicago,

(Seka aut 8 to puslp.)

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chronišku Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

........ ..... ....... . <
JOHN KUCHINSKAS 

Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų.
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

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

Tel. Canal 2552.

2 DR. YUŠKA |
■ 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
■ Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 9B 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. B 
Tel. Prospect 8466

>a*BMmailaimit;

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

i Tel. Boulevard 2160
| Or,A.J.KARALnjS

Gydytojas ir Chirurgas
9 VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, <

J Chicago, I1L
4 MM BMB U*M

C. K. KLIAUGA 1
DENTISTAS

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

Valandos: 9 -12 ryto ir 1 —r-9 vak. j 
Phone Canal 257 ||

iii. ■i.iSB^anūg-aBgr.-Į iimiiiiimiagMtoE

; .--------------- . ■

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted Sų 

Kampas 18 ir Halsted St.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”



Subata, Gruodžio 11, 920
j

CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

i Chicaga bus aviatorių centru. Marshall Fiehl & Co. šoferio, 
Laivyno aviatorių centrali- John Jenkins, atėmė $150 pi- 

nio departaemnto viršininkas nigais ir $15 vertės pakinką; 
W. C. McCord vakar pareiškė, 
kad valdž a pienuoja padaryti 
Ghicagą didžiausiu orlaivių 
centru pasaulyj. Taip pat ir

į pašto dirt ktorius Thomas l)ow- 
ney pasakė, kad Chicago j e ne
užilgo bus įsteigta netik laivy
no ir armijos orlaivių didžiau-

i šia pasaulyj stotis, bet ir paš
iūrių orlaivių centras.

iš Bandolph Producc Co. šo
ferio, George Linda k i s, 1020 
Center st., atėmė $18 dolerių 
ir iš Bordens Milk kompanijos 
vežėjo, James Adams, atėmė 
$67. Policijos viršininkas Fitz- 
morris, užgirdęs apie tai, pa
siuntu net du pilnus automobi
lius policislų, kad pagavus jį. 
Bet... dar nepagavo.

$5.00 baudos — už pavogimą 
cento.

ir su revolveriais rankose, atė
mė iš p. Pilhnan’tienės merge
lę ir išsinešę įsisodino automo- 
bilinn, Jturis jų gatavai lanke 
ant gatvės, nuvažiavo sau. Sa
ko, kad automobilius turėjęs 
Wisconsin valstijos laisnio nu
merį. Policija • jieško vagilių. ; l’Aiward Schueider, 22 E. Ha- 

rrison st, vakar liko areštuo-
Mays — “Stebuklu žmogus.” ,us ir nubm.Htus penkiais do- 
Tulas “daktaras” Harry j ,eri«is >,ž Pavogimą nuo laik- 

Mavs. kuris visa savo gyvenu |rašč,<’ - cento Teis
mą dirbo garailžiuose už ma- me t18 «ei»>nosi, kad nedarbas 
šinistą, nesenai atitiarė “ste- « Pnver,e vo«"' 
buklų“ ofisą, 105 Ashland avė.' 
ir ėmė gydyti žmones — po- 
teriais. Priešakyj savo ofiso ( 
padėjo didelę iškabą 
rašų: “Dr. Harry Mays — ‘Mi- 
racle Man’.“ I*raeitą ketvergę 
sveikatos departamento inspek
toriai ats'lankė į jo “stebuklų“ 
ofisą ir rado jame dvi moteris 
pakhipdytas. Gi “d-ras“ Mays Į 
iškėlęs rankas virš jų galvy ir 
šapalioja poterius, 
pasakė moterims:.
tuoj pasveiksit. Matykitės su nė j 
kasiere.“ Vienas inspektorių ją 
jam parodė spuogiuką ant kęs 
rankos ir paklausė jo kas tai 
do “liga.“ Mays pažiūrėjęs pa
sakė, kad tai yra “ekzema“ ir 
liepė klauptys. Inspektorius at-

Trys Japonijos biznieriai 
Chicago je.

žynius japonai b’znie-Trys
riai vakar apsistojo tūlam lai
kui Cbicagoje, Blackstone vieš
buty]. Jų tikslas — studijuoti 
Amerikos biznio metodus.

Gatvekaris užmušo moterį.
Poni Kntherine Djkon, 60 

Užbaigęs metų amžiaus, 851 N. M:lwau- 
Tamstos kee avė., vakar pavieto ligoni- 

pasimire. Porą dienų atgal 
gatvekaris buvo parbloš- 
ir, matomai, nuo to mirė.

kas pasimeldė ir pasakė: 
“Tamsta dabar pasveiksi. Ma- 
tykis su kasiere.“ č’a inspek
toriai jam parade savo ženklą 
ir pavadino eiti laukan.

Pabėgo su graznos pavyzdžiais.
Grąžuos a.gentas Plrlhp Ma- 

renstein, praeitą ketvergę be
lankydamas Southsi’dės grąž
uos krautuves, pražudė savo 
krepšį su “sam poliai s,“ kurių 
vertė siekia apie $18,000.00.

Reikalauja $28,600,000 
mokykloms.

Mokyklų direktorius Peter 
A. Mortenson vakar pareikala
vo iš Board of Education, kad 
jis pask. rtų $28,000,000 pasta
tymui naujų mokyklų ateinan
čiais trimis metais. Statymui 
dvidešimčiai naujų mokyklų 
jau yra .duotas 
lx t darbas 
Šios naujos 
mostui po 
viena.

Įgalioj imas, 
nepradėtas.dar 

mokyklos lęšiuos 
$750,000.00 kiek-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

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

A LĖK. GUDAS,
16 E. 113 PI., Chicago, 111.

Aš Stanislovas Gaidemavičia pajieš- 
kau pusbrolio it pažįstamo Pranciš
kaus Gaidemavičiaus, paeina iš Lie
tuvos, Kauno rėd., Raseinių pav., Kra
žių parapijos, Adomaičių sodos. Gy
veno Chicajęoje 1911 m. ant AVood 
St. RašS man vienų ar du laišku į 
Los Angeles, Califomija, o draugas 
šių pav., Žarėnų parapijos, gidėjau, 
Bladislovas Grakauskas paeina iš Tel- 
kad gyvena netoli Chicagos. Meldžiu 
atsiliepti ar kas žinote pranešti ant 
sekančio antrašo:

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS geras ka-
siekius ir knygvedis į gro- 
sernę ir buče^nę. Atsišauki
te greitu laiku j Naujienas 
po No. 182.

PARDAVIMUI
NAUJA, NEGIRDĖTA

PROGA.

NAMALžEMe

Parsiduoda 
lyja lunch

Bobert Green nešioti jo krep
šį, ir atėjęs prie 1608 W. 63rd 
st., liepė krepšio nešėjui Green 

ti, o jis 
gatvės i 
Iš ten 
Green’o

pats nuėjo skersai 
krautuvę pasikalbėti. 
Marenstcin išėjęs jau 
daugiau nebematė.

Kūdikio laiškas — dievui.
Vakar pašte rado neišlavinto 

kūdikio ranka rašytą dievui ši
tokiu turinio laiškutį: “Bran
gus Dieve:— Susimylėk ant 
musų ir pasakyk musų tėvui 
danguje, kad jis pareitų na
mon. Mes meldžiam tavęs, la
bai meldžiam, kad tu pasaky
tum Santa’i (Kalėdų dėdukui), 
idant jis pervestų musų tėtį 
namon ant Kalėdų. — Thelma 
Mihlred, Elizabeth Overpeck.”

vienu iki 
kalėj i- 
Chica- 
gi se. 
smogė

kalėjimo

Pabėgo iš kalėjimo.
Tūlas Frank Willims nesenai 

liko nuteistas nuo 
dešimts metų į Joliet
mą, už plėšimus namų 
gos npielinkėje. Praeitą 
rodą jis gavęs progos, 
kokiu nors įnagiu 
sargui H. B. Gibson‘ui į galvą
ir apsvaiginęs ji pabėgo. Į ant
rą dieną jis Įsilaužė ir apiplė
šė kalėjimo viršininko namus. 
Dabar visos Illinois valstijos 
detektyvai ir policija j ieško j<u

Nušovė plėšiką.
George Cannon, negras, 147 

W. 34-th st., praeitą ketvergo 
vakarą perbloškė ant gatvėn 
juodveidę moterį, W. Lcigh- 
ton Hephburg, 1126 E. 54-th st. 

nuo jos šer- 
stovėjęs

Bomba sukrėtė “mažąją 
Italiją.“

Praeitų seredos naktį West- 
saidės “mažosios Italijos“ gi. 
ventojai turėjo didelės baimės. 
Tūlo Palpedo Arbora grocer- 
uėj, 737 W. Taylor st., sprogo 
bomba ir sukrėtė veik visą 
bloką taip, kad daugelio namų 
net ivisi langai išbyrėjo. Sud
raskė visą frontą Ariiora’o 
grocernes namo ir sūkiai su
žeidė jo pačią. Šiaip neks ne
nukentėjo, nes bomba sprogo 
tuomet, kada krautuvėj jau 
nebuvo pašalinių žmonių. 
Nuostolių padaryta apie už 
$5,000. Sako, kad tai buvęs 
juodrankių darbas.

ir bandė atimti 
nolę, bet netolimais 
policistas pamatė jį draskant 
moterį, pradėjo j jį šaudyti — 
ir nušovė.

Tai bent plėšikai!
Southsaidėj vienas apsigink

lavęs plėšikas į dvidešimts mi
nučių apiplėšė tris vežimus. Iš

1921 Kalendorius 1921
Išleido

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; 13 egz. $4.00. O ku
rie norite imti ant sykio da daugiau, kreipkitės laiškais žemiaus pa
žymėtų antrašu.

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

Aušra.
1443 N. Paulina St Chicago, III

Nuteistas t kalėjiman.

Frank M’Guirk, 6402 Grcen- 
wood avė, andais buvo areš
tuotas ir vakar Engehvood
municipaliam teisme nuteistas I STANLEY GAGENS, 
vieniems metams į Brdde'vvell Lake Carriers Assn. Duluth, Minn. 
kalėjimą. Tai dėl suokalbio ---------------------------------~
užpu'lti ir apiplėšti Hammond- PAJIEŠKAU savo sesers Anelės 
Whitintf-Faqt Chienirn mrnof Gedminienės, metai atgal gyveno 494w luimg r.ast enieago bti t et w 33rd st, r)ctroit> Michi Meldžiu at-
Raihvay kompanijos ofisą. Be- sišaukti.
to, turi užmokėti š’mta dole. MRS. ANNA LAUCAITIS,

. . , v v. .. P. O. Box 1,nų baudos u z nešiojimą re- Benham, Ky.
volverio. ------------------- ---- *----------------

REIKALINGAS geras lie
tuvis bučeris. Alga bus mo
kama pagal patyrimą. Gera 
proga įsidirbimui. Atsišauki
te j Naujienas po No. 183.

karčiama užpaka- 
rulmis. Parsiduoda 

su visais įtaisymais. Geriausia biz
nio vieta visam Bridgcporte. Norin
tieji gerą biznį įsigyt, nesivčluokite. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju 
Lietuvon Sausio 14. 3,000 bušelių, 
grudų: rugių, kviečių, miežių ir kor- 
nų dėl kūčių. Galima matyt nuo 6 
ryto, iki 12 vai. nakties.

K. GALIMSKI, 
3301 Wullace St.

PARSIDUODA saliunas 
ir restaurantas ir didelis pia 
nas ir milžiniškas biznis. 
418 W. 18th St., Chicago.

DIDELI8 BARGENAS.
Parsiduoda namas su saliunu ir vi

sais jo įrengimais. Labai geroj vie
toj, biznis nuo senai išdirbtas. Parda 

1 vimo priežastis, apleidžiu miestą.
2900 S. Wallace St.

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

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

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer A ve.

Pranešimai
North Side. -— Prelekcija. Lietu

vių Kriaučių Kliubo Sav. Pašelpos rū
pesčiu nedėlioj, gruodžio 12 d., kaip 
6 v. vakare bus prelekcija salėj po 
No. 1822 VVabansia Avė. Dras A. 
Montvidas referuos tema: Kaip užlai- 
kyt sveikatą ir apsisaugot nuo ligų. 
Kviečiame publiką gausiai susirinkti.

— Komitetas

Garfield Park. — Lietuvių Janito- 
rių Vyrų ir Moterų Paš. Kliubo prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 12 d., 1-mą vai. po pietų, 
John Engei svet., 3720 W. Harrison 
St. Visi nariai ir narės teiksitės lai
ku susirinkti, nes bus rinkimas valdy
bos ateinantnems metams. Yra ir 
daugiau svarbių reikalų. Taipgi ma
lonėkite užsimokėti visus šių metų 
mokesčius ir atsiveskit naujų narių 
prisirašyti. — J. Burčikas, Nut. Rašt.

S.L.A. 176 kp. priešmetinis susirin
kimas bus nedėlioj, 12 d.,. gruodžio, 
1:30 vai. po pietų. Kiekvienas narys 
būtinai turi atsilankyti ir užsimokėti 
mėnesinius mokesčius užbaigiant 1920 
metus, nes reikia duot Centrui visų 
metų apyskaitą. Taipjau bus rinki
mas valdybos ateinantiems metams. 
Už neatvykimą į susirinkimą bausmė.

— J. A. Povilaitis, rast.

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Draugijos Sav. Paš. susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 12, kaip 2 v. 
po pietų Polek Związek svetainėj. 
Visi draugijos nariai prašomi atvykti, 
nes be kitų svarbiu reikalų teks iš
sirinkt! naują valdybą/ — Valdyba.

West Side. — Besikuriančios Lietu
vių koperacijos susirinkimas įvyks 
subatoj, gruodžio 11, kaip 7:30 v. v. 
p. Jankaičio svetainėj, 2158 W. 23 St. 
Dalininkai ir norintys įstot prašomi 
atvykti laiku. — Kūrėjai.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1-mos kuopos metinis susirinkimas bus 
nedėlioj, gr. 12 d., 10 v. ryte, M. Mel- 
dažio Rvet., 2242 W. 23 PI. Visi nariai 
būtinai atsilankykite, nes yra svarbių 
reikalų, taip jau bus renkama valdy
ba sekantiems metams.

Baronas, Sekr.

Dr-tės Palaimintos Lietuvos priešme 
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 12 d. 
Jul.Malinausko svet., 19-ta ir Halsted 
gvė. Pradžia 1 vai. po pietų. Visi 
draugai privalo atvykti, nes turim 
daug svarbių dr-stės reikalų; taipgi 
bus renkama valdyba ateinantiems 
metams. Nepamirškit apsimokėti sa
vo mokesčius kaip mėnesinius, taip ir 
kitus. — Valdyba.

Weet Pullmano Lietuviai suvienyto
mis jiegomis reįgia Didelį Vakarą — 
vaidinimą ir prakalbas — nedėlioj, 
gruodžio 12 d., A. P. Cukuro salėj, 
kampas 120tos ir Halsted 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-stes Meilės Lietuvių Amerikoje 
priešmetinis susirinkimas įvyks suba
toj, gruod. 11 d., kaip 7:30 v. vak., 
kuriame bus renkama administracija 
ateinantiems metams. Visi nariai 
atvykite, nes yra ir šiaip svarbių rei
kalų. Atsiveskite ir naujų draugų, 
kurie norėtų įstoti į musų draugiją.—

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

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
koncertas bus šiandie, gruodžio 11 d. 
Mildos salėj, 3142 S. Halsted. Pradžia 
7:30 v. vakaro. — Komisija.

Bridgeport---- L. D. L. D. 19-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioj, gruodžio 12, kaip 1:30 vai. po 
pietų Mark White Square svetainėj 
(inžinruirųyj). Visi nariai prašomi at
vykti, nes turime daug svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Bridgeport. — Draugystės Lietuvon 
Dukterų susirinkimas bus nedėlioj, 
gruodžio 12, kaip l vai. po pietų Fcl- 
lowsh’p svetainėj 881 W. 33 PI. V>os 
narės prašomos atvykti, nes turimo 
dm:.* svarbių reikalų, jų tarpe valdy
bos rinkimą -- Valdyba.

Bridgeport. — Ketvirtojo Wardo 
Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas 
laikys savo priešmetinį susirinkimą 
nedėlioj, gruod. 12, kaip 1 vai. po pi&- 
tų, Mildos salėj, 3138 S. Halsted. Vi
si nariai kviečiami būti, nes be kitų 
svarbių reikalų bus taipjau rinkimas 
valdybos. — M. M. Yuodis, prez.

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

J. ANDRUS,
613 W. 14th PI.

PARSIDUODA — 2 flatų plytų na
mas McKinley Park, greitai pasidaro 
vieta; naujai ištaisyta, aržuolinės grin 
dys ir apvadai, elektra, piltas skiepas, 
retai pasitaikantis bargenas. $1,000 į- 
mokant, likusius pagal sutarimą.

J, M. McDONNELL, SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA pelningo biznio te
atras (show). 300 sėdynių. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite į Naujienas po num. 185.

PAJIEŠKAU Adalijaus Untanėno, 
Vilniaus rėd., švenčionų apskr., Tver- 
čiajaus valsčiaus, Saplių sodžiaus. Ma 
lončkite atsišaukti arba kas žinote 
meldžiu pranešti šiuo adresu, nes tu
riu labai svarbų reikalą dėl jo.

AMBROZIEJUS SHIRAS,
449 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

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

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

PARDAVĖJAS
Gerai žinomas tarpe savo žmonių 

pardavot Texas aliejaus žemę tuojau. 
Pirkėjai gaus užtikrinimo dytą visai 
žemei. Galit uždirbti pinigų lengvai 
Ir parduoti savo draugams antru kar
tu. Mes prigelbėsime suteikdami 
pardavojimo būdą. Gali uždirbti ge
rus pinigus. Atsišaukit šiandien, 
klausk M r. Golson,

Room 800
20 E. Jackson Blvd.

PARSIDUODA bučemč ir grosemė 
labai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyvento]. Priežastis pardavimo — sa
vininkas apelidžia nuėstą.

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

PARSIDUODA arba* išsirendavoja 
dvi puikios fąrmos: viena 76, kita 116 
akerių — geri budinkai, netoli Chica
gos; mažas įmok ėjimas. Taipgi 5 pa- 
sažierių Stanley Steamer geram sto- 
vvj. Savininkas.

T. J. MURPHY,
6317 So. Peoria St.

Tel.: Normai 8299.

ŠITA PROGA TAMISTAI.

PARSIDUODA saliunas, geroj 
tirštai apgyventoj vietoj. Biz
nis senas. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

3559 So. Emerald Avė.

PAJIEŠKO motina savo sunaus 
Stanislovo Merkelio, paeina iš Šiaulių 
apskr., Kuršėnų miesto. Jo tėvas yra 
miręs Westvillės ' mainose, o jį patį 
buvo paėmę Amerikos kariuomenėn ir 
nuo to laiko nuo jo nieko negirdėt. 
Motina labai verkia, nes Lietuvoj ant
ras sūnūs, Jurgis taippat kariuome
nėj. Malonėkit, jei kas jį žinojo arba 
žino prisiųsti jo adresą, jei gyvas, o 
jeigu miręs malonėkit aprašyt apie 
tai. Išlaidos bus apmokėta.

JULIJA GOTAUTIENfi
551 W. 14th PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Antano Žiau- 
go. paeina Tirkšlių par., Peiveno mies 
čiuko. Girdėjau, kad gyveno Gary, 
Ind. Malonės atsišaukti:

KAZ. VIRŠILAS, 
2553 W. 45th St., Chicago, TU.

Jei $75 ar daugiau intere
suoja tamista, nori dirbti, 
turi perpilnai ambicijos eiti 
pirmyn, matyk mane. Aš 
išmokinsiu tamista puikiau
sio biznio pasaulyj. VEIK 
TUOJAUS! Atsišaukit nuo 
9:06 ryto iki 8:00 vak. Klau
skit Šalęs Manager,

RAKANDAI
Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

(SALOONAS)
Ką padarė saliuninkas nuo 1710 S. 

Ruble St., Chicago? Atvažiavo į 
Hart, Michigan, pirko farmą už 
$8,000.00 su gražiais budinkais, sodu, 
gražiais gyvuliais, pašaru, grudų ir 
sako, kad jam geriau negu saliunas, 
nes turi savo pieną, sviestą, sūrį, 
kiaušinius, mėsą ir dar gauna į sa
vaitę $9.b0 už smetoną. Na, ar ne
išmintingai padarė? Pas mus yra 
dar keliolika gražių vietukių; gali 
pirkti arti miesto ant išmokėjimo, 
kur nėra sunku išmokėt per 5 ar dau
giau metų. Tik parašyk, o suteiksim 
daugiau žinių, arba tiesiog atvažiuok, 
pakol nėra sniego. Traukiniai išeina 
nuo 5th Avė. ir Harrison St. 11:30

JIEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEŠKAU day kelių vyrų kaip se
niau buvo minėta prisidėt prie, Kom
panijos naujo išradimo, maliavojimo 
šepečių. Jau yra daugelis suorgani
zuota ir inkorporuota, tik reikia dau
giau kapitalo. Tuojąus pradesime 
biznį; kas prisidės, turės gerą naudą. 
Bus susirinkimas nedėlioj, 2 vai. po 
pietų, pas Gasparaitį 2313 Kenton St., 
North Side, arti Western. Kad ir ne
norėsite prisidpti. vienok malonėkit 
pamatyt naują išradimą.

REIKALAUJU tikro žmogaus noriu 
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 Kcal Estate; tai ne 
yra lošimas jūsų pinigais. Įdėjimas 
į Reni Estate yra geriausia ir saugiau 
šia vieta pasaulyj.

Patyrimo nereikia, nei anglų kalbos, 
aš išmokinsiu biznio.

Matykit Mr. Sedoskey, Gen. Mana- 
jęer’į šiandien nuo 2 vai. iki 5 vai. vak. 
Room 18.

2952 Milwaukee Avė. 
t >

-------------------- ' — -

(MJLYMAi KAMBARIŲ
IŠDUODAMA šiltas prie f rentinio 

kambaris, mažoj šėmy no j. Del 2 
vaikinų ar merginų. Su valgiu ar 
be. Telefonas namuose: Yards 3111.

A. DANILE,
471 W. 31 St., 2nd fl.

RANDAI_____
OFISAS išsirendavoja, tinkantis 

daktarui. Labai geroj vietoj visokių 
tautų apgyventoj. Atsišaukite:

1730 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.

REIKIA 6 moterų skirstymui 
skudurų. Ateikit panedėlyj 
sirengę dirbti.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

________________________ i-

pri-

REIKIA moterų prie skirsty
mo skudurų. Nuolatinis darbas.

M. KAPLAN, 
2106 So. State St.

REIKIA šešių moterų skirst- 
tymui skudurų. Ateikite pane- 
dSlio rytą prisirengę dirbti.

LOUIS DRAY, 
1342 S. Racine St.

y MR. JONELIS, 
Room 846, First National

Bank Building, 
68 W. Monroe St. 
AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIU
IŠPARDAVIMAS

. 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 dabai’ 
visai gerame stovyj.

Apsilankykite Į musų didelį išpar
davimą — Subatoj ir Nedėlioj, gruod. 
11 ir 12. Išpardavimas prasidės 9:30 
ryto iki 10:00 vak. Padarykite mums 
pasiūlymą ant vieno iš šių automobi
lių, jei tik bus sąžiningas, mes neatsi
sakysime.

WEST SIDE PAIGE SALES
724 S. Cicero Avė.

Tel.: Austin 429 ir 1706.

PARPAVJMin

75 automobilių intalpos parsi
duoda “busines” arba su namu, 
pietinėj dalyj miesto, labai ge
roj vietoj ant didelio automobi
lių kelio.

Kreipkitės
Naujienų ofisan po num. 184.

PARSIDUODA galiūnas. Prie
žastis, — nesutikimas poros 
Lietuvių ir rusų apgyventoje 
vietoje.

1123 S. Clinton St., Chicago.

PARSIDUODA saliunas su 
dviem “bowling alleys” rusų ir 
lietuvių apielinkėj.

2744 W. 18th St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas lietuvių 
kolionijoje arti bažnyčių. Biznis ge
rai išdirbtas. Galima trumpu laiku 
padaryti pinigų. Priežastį pardavimo 
pairsite ant* vietos.

Atsišaukite.
1737 So. Union Avė., 

Chicago, III.

PARSIDUODA pianas, labai gera
me stovyje ir labai pigiai. Taipgi, 
parduodu labai geroj vietoj ir labai 
pigiai lotą; taipgi grosonės fikčeriuš 
(fixtufes).

Atsišaukite
Telefonu Lafayette 5679

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

3400 So. Auburn Avė.

Porai pradedančiai namų užlaikymą' 
mes turime dabar savo pardavimo vakarais, arba pigiau laivu nuo Mi- 
kmabryj 12 puikiausių ir vėliausios ei^an Avė. ir Water St, ___ L
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų I - - .
ir lovų, kaip naujų.

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

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

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

vakarais 
pusiau 8-tą, Utaminke, Ketverge ir 
Subatoj.

M. V7ALENČIUS,
119 Washington St., Hart, Michigan.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

BUK PATS SAVININKU
80 akerių labai geros žemės, par

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

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA — dviejų augštų
i plytų krautuvė — 3 kambariai užpa- 
i kalyj ir 7 kambarių flatas ant viršaus; 
puikiausia biznio vieta.

2807 W. 38th St.Stcbubtinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta ; 
<$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
ro ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

MOKYKLOS

Vyrų ir moterų nuuų 
mo ir Designing ,Mokykla.

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

Mes turime di<lžiausius ir genau-Rakandu Barmenas
Priversti greitai parduoti $200 du- j sius kirpimo, designing ir siuvimo 

beltava sprendzina phonogranhą, gro- j skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
jantf visokius rekbrdus už $65 su re- praktikos besimokinilamas. 
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui-' Visuose siuvimo, skyriuose masinos 
kiausią vėliausios mados «pianą. sekly-1 varomos elektros jiega.
čios setą, valgomajam kambariui ir. Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
miegkambariui setai; kaurai, ant ‘ riuo laku, dieną ar vakarais, pasiziu- 
grindų pastatoma lempa, paveikslai reti ir pasikalbėti dėl sąlygų-
etc. i Paterns daromos sulig mieros, vi-

Visi kaip nauji. Parduosime ant; šokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
syk ar atskirai už bile pasiūlytą kai- madų knygos, 
ną. MASTER DES1GNING SCHOOL,

Residencija 1926 S. Kedzie avė. 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
-------------------- ------ ------- į Kampas I.ake St., ant 4-tų lubų.

PARSIDUODA 2 kambarių rakan-> ----------- a------  - ---------------—
dai, arba išsirendavoja 2 “furnished” 
kambariai, su visais įtaisvmais viri
mui ir kepimui valgių. Svari vieta. 
Galima matyti visada.

1813 String St., 
Chicago.

MASTER DES1GNING SCHOOL,
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
rc) dėl 3 kambarių, Taipgi kas pirks 
gali paimti ir kambarius su visais 
įtaisymais. Matyti galima iki pie
tų ir nuo 5 vai. po piet.

A. MILIAUSKAS,
1415 W. Spruce St.

‘ VALENTINE DRESMAKING 
COLLJEGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Welb» St.

137 MokyŪoa Junat. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Decigning bizniui ir nanaams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki! knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, plrminlnki.

J1LL?!1Z." JL. - '-21—’• J!

NAMALŽEMĖ

FARMOS
140 akrų Mauston, Wis., dobilų far- 

ma, 80 akrų North Judson, Ind., kvie
čių farma. Tos viršminėtos farmos 
parsiduoda pigiai su gerais budin
tais, mašinoms, gyvuliais, pašaru, 
etc. Turėdamas 2 arba 3 flatų muro 
namą gausi gerą mainą ant katros tik 
nori.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbfm St„ 
Chicago. III.

Duok man žinot.
A. F. YONAITES, 

6933 So. Hermitago Avė.

PARSIDUODA plytų Cot- 
tage 6 kambarių ir vanos. 
Kaina $3,200. Atsišaukite: 

3610 Union Avė.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-

| kinis ekonomijos pilietystis, dailia- 
rašystis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
* „ . _> Vakarais nuo 6

494sbQ taoi taoishrdlu aoii 8106 ^o^halsted ST, CHICAGO.

PARSIDUODA 2 geros far
mos ar mainysiu ant Chicago na
mo. Farmos randasi Illinois val
stijoj. Galite matyti mane po 4 
v. vak.

P. D. ANDREKUS,
40117 S. Artesian av., Chicago, III. 4 valandai po pietų.
•O
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