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asWrequ7red of^b6 m7master at Chicag0’n1’’De<?‘13’1920 j taP° įplėštas lenkų kareivių; gos Rusijai svetimos šalies ka

Lietuva susikirto
į antra, jiems neleista buvo iš
mesti įsiveržėlius spėkos pa-

I geibu; trečia, padaryta su Lie- 
, tuva ta’p, kad ji nieko negalė
jo pasakyti apie plebiscitą, ku
rį pavesta j rankas lenkų ir Že.' rie rėmė Judeničių,
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su tautu lyga
Grūmojąs kjjti karas

Kaltina Lygą pataikavime lenkų

Rusija reikalauja Lietuvą neįsileisti 
Lygos ’ armijos

j ligovskio ir komisijos, val- 
I domos karinių oficierių, prik
lausančių armijoms tų šalių, | 
kurios yra susivieniję su len
kais.
Lietuvos atstovo susikirtimas 

su taryba.
Lietuvos atstovas buvo pa

šauktas prieš tarybos lygą ir 
prie akių buvusio Lenkijos pre- 
imero pareiškė, kad padėtis 
Lietuvoj yra tokia, jog jis var
du savo valdžios {Mišinio, kad 
plebiscitas Vilniuje butų atidė
tas. Jis pridūrė, jog jo val
džia nor',-kad lyga nesiųstų

reivių.
Lietuvai įteiktoji bolševrkų 

nota sako:
“Rusija skaito, kad įsibrio-: 

vimas talkininkų kareivių, ku-;
, Deni k ną 

ir Vrungei j, papuola po ketvir
to skirsnio parėdinni.”

Tas reiškia, kad bolševikai 
nemano toleruoti buvimą Len
kijos kareivių Lietuvoje, jeigu 
net to ir nori lyga.

200 žmonių žuvo žemės 
drebėjime.

Daug kaimų sunaikinta ir 
16,000 žmonių liko be 

pastogės.

Analai degina Cork

RYMAS, gr. 12. — Iš Avlo- 
. nos pranešama, kad visi kai

mai Tepeleni distrikte, piet inėj 
Albanijoje, liko sunaikinti 

i smarkaus žemės drebėjimo. 
J 200 žmonių liko užmušta ir 
15,000 žmonių paliko be pas
togės. Drebėjimas dar tebesi-

Gražiausioji miesto dalis tapo 
nudeginta, žmonės šaudomi.

DUBLINAS, gr. 12. — Cent
rą Ii nė

1 tęsia.

Atmetė apeliaciją
CHICAGO. — Apeliacijų 

atmetė Williamir gražiausia dal is Ai-, teismus pėtn.
r jos miesto Cork šiandie tapo . p Hayvvood ir 93 kitu nuleis-
• va • . a i • • • y • « • .

True translation filed with the post- R *11*0 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1920 IXar0 SlOVlS KUmUIUJOje
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vanderlip sugrįžo iš 
Rusijos.

Rusija reika’inga Amerikos 
garvežių karui su Japonija.

Lietuva kaltina tautų į butų gabenama svetimų 
lygos tarybą kraštų armija.

Niekurie nariai Anglijos
Kaltina ją ginime lenkų in- delegacijos Genevoje manO)
teresų. Esąs pavojus iškili

mo karo tarp Lietuvos ir 
tautų lygos.

kiam reikalavimui jis padavė 
kaltinimus prieš pulk. Chardig. 
ny.

Prezidentas llymans su ne
mažu užs’karščiavimu atsakė 

Valdemarui, po ko Lietuvos
kad dabar yra proga pakelti (delegatas atsigrįžo ir prieš pa- 
visą klausimą prieš SUSirin- lygą ir pareiškė, kad lygos

GENEVA, Gruodžio 7. 
(N. Y. Tribūne kablegra- 
ma). Tarp Lietuvos ir Tau 
tų Lygos grūmoja kilti ka
ras. Tautų Lygos Tarybos 
susirinkimui Lietuvos val
džia šiandie grieštai pareiš
kė, kad “tarptautinė armi
ja”, kurią Tautu Lyga su
galvojo siųsti neva "Vil
niaus plebiscitui prižiūrėt”, 
geriau tegu nekelia kojos j 
Lietuvos žemę.

Tame Tautų Lygos Tary- 
bo susirinkime tarp Lietu
vos atstovo Valdemaro ir 
Lygos prezidento Paulo Hy- 
manso kįlo labai aštrus susi
kirtimas. Valdemaras at
virai pasakė, ką jis manąs 
apie Tautų Lygą, apie tą jos 
Tarybą ir apie kitus jos ga
lus. Jis tiesiai pareiškė, kad 
pulkininkas Chardigny, ta- 
sis Tautų Lygos plebiscito 
komisijos galva Vilniuje, ku 
rį Lyga skiria “tarptautinės 
armijos“ plebiscitui prižiū
rėti komanduotoju, iki šiol 
veikęs ir bendradarbiavęs 
vien tik Lenkams. Jis taip
jau pareiškė, kad jeigu ne 
tas Lenkų sėbras, pulkinin
kas Chardigny, tai Lietuviai 
savo kivirčus su Lenkais bu
tų jau senai pabaigę.
Rusija grūmoja įsimaišymu.

Kilusi iš šito susikirtimo 
padėtis pasidarė dar kebles
nė, kuomet šios dienos pasė- 
dyj Lygos Taryba gavo pa
tirti apie Rusijos nusistaty
mą. Tarybai buvo pristaty
ti dokumentai, kurie parodo, 
kad į Lietuvių ir Lenkų gin
čus ruošiasi įsimaišyti So
vietų Rusijos valdžia. Vie-’

kimą ir jei bus reikalas, iš
kelti aikštėn niekurias ap
linkybes, kurios privedė 
prie šios padėties. Jie prisi
pažįsta, kad tas gali pagim
dyti tikrą žemės drebėjįmą 
lygoje, bet tas gali privesti 
prie visuotino susitaikimo 
apie pamatus talkai su Ru
sija, ką jie ir nori atsiekti.
Kaltina komisiją pataikavime 

lenkams.
Kivirčiai tarp Lietuvos ir

Lietuvai ir Lenkijai buvo pa
likta joms pačioms susitaikin
ti apie rubežius Vilniaus apy
gardos, kur turi įvykti plebis
citas. Balsavimas tame klausi
me turėjo būti Genevoje, po 
priežiūra tautų lygos. Tapo su
tarta, kad jei atstovai tų dvie
jų šalių nepasieks susitarimo, 
tą klausimą išriš tautų lygos 
internacionalinio plebiscito ko
misija. Ta gale nustatymo ru- 
bežių puolė daugiausia ant 
pulk. Chardigny kurį lietuviai 
kaltina bendradarbiavime su 
lenkais.

Lietuvių kaltinimų prieš 
pulk. Chardiigny yni daug. Jie 
tvirtina kad jie jau senai butų 
išviję gen. Želigowskį ir jo ka
reivius iš Vilniaus, jeigu fran- 
euzas plebiscito k o misionierius 
nebūtų tam žingsniui {Mikliu- 
dęs. TodeJ lietuviai labai nori 
neprileisti pulk. Chardigny da
lyvauti arbitravime ginčų apie 
plebiscito apygardos rubežius.
tankų grobikų apetitai didėja.

Audra kįlo, kada Lenkija 
padavė tautų lygos tarybai rei
kalavimą labai padidinti plotą

eitas. Balsavimo tvarkos daly
ke lenkai pasiūlė, kad minios 
galėtų susirinkti kartu skirtin
gose vietose ir balsuoti kartu, 
vieton ėmimo į balsavimo vie
tą pavieniui.

Lenkai taipjau reikalavo, 
kad vieton paleidimo gen. Že- 
ligowskio armijos, kas buvo

taryba nėra bešališku kimu, 
bet yra uždarytu susirinkimu, 
rankose kelių galingųjų šalių, 
kurios kariauja už Lenk:ją ir 
talkininkus ir kurios 
ko nesako priešingo 
reikalavimams.

Pabaigoje gana 
susikirtimo Valdemaras pakar
tojo savo reikalavimą, kad ly
gos armija nevažiuotų Vilniun. 
Hymans atsakė, kad tai yra ta
rybos ultimatumas Ir kad “pri- 
sirengimai” išsiuntimui inter
nacionalinių spėkų nebus sus
tabdyti.

Nežiūrint prezidento Hy
mans pareiiškimo, kiek sužino- Į 
ta, nieko nebeveikiama pasiun
timui armijos į Lietuvą. Dele-

todėl nie-
I.enk i jos

išdeginta Anglijos militarinės 
policijos. Kilos miesto dalįs 
padegtos ir gaisras tekėsiančia 
visu smarkumu. Ikišiol sude- 
g’nta apie 140 didžiausių ir 
gražiausių triobėsių — muni
cipaliniai triobėsiai, 
knygynas, birža ir k.

Padegimas padarytas po ne
tikėto užpuol mo ant policijos 
subatoje, kuriame keturi žmo
nės liko užmušti. Po to polici-

tųjų I. W. \V. narių apeliaciją Į 
panaiknti žemesniojo 
jų nuteisimą.

Tas teismo atmetimas
cijos paliečia visus tuos
tuosius I. W. W. narius, kurie

teismo

nuteis-

Carnegie į ({ar lu-ra atsėdėję kalėjime sa-

namu ir 
juos su-išvilkusi tris žmones, 

šaudė. Tada tai ir
tikrasis deginimas miesto. Bu
vo bombų ekspliozijų, taipjau

• | girdėta šaudant. Gyventojai iš- 
smarkaus si gaudę.

vo laiko.
Paliuosuot’eji už kauciją 

betgi nebus tuojaus vėl išga
benti kalėjimam kadangi jiems 
tapo leista atsikreipti j augš- 
č.ąusįjį šalies teismą, jei jie tai 
gana greitai padarys.

draugiškai sutaikinti tuos gin
čus. Jie nurodo, kad tai yra 
istoriškas nuotikis ir kad pir
mą sykį maža šalis gręžtai ap
kaltino tautų lygą neteisingu-

Skerdyklp darbininkai 
nerimauja.

Kalbasi apie streiką deki atsi
sakymo pakelti jiems algą.

CHICAGO. — Gyvulių sker- 
' dyklų darbininkai yra labai 
I nepatenkinti teisėjo Alschuler 
nuosprendžiu, kuriuo vieton pa
kėlimo algos- duodamas lik

tą laiką. Darbininkai kalbasi 
apie streiką, jei skerdyklų sa
vininkai atsisakys tartis tiesio
giniai su darbininkais.

Šiandie salėj prie 4339 S. 
Halsted St. įvyks viešas sker
dyklų darbininkų susirinkimas, 
kuriame visas tas klausimas

kaim ’niškos šalies, kurios ne- 
paliečiamybė tapo peržengta.

Sprendžiama, kad jau tapo Į)US plačiai svarstomas, 
padaryta žingsnių pertikrini.
mui susirinkimo vadovų, kad • kiti, kad darbininkai nerimau- 
pakėhis klausimą viešam svar
stymui lygos susirinkime, bet nusas yra visai
tos pastangos ikišiol nedavė jr jeign nebus galima padaryti 
jokių pasekmių. Delegatai te- : tiesioginės konferencijos su 
čiaus jaučia, kad lyga kaip samdytojais, vienatiniu išėjimu 
nors turi išsisukti iš tos nema- Įjks tik streikas, nors jis butų 
lonios padėties, kad ji neįsten- dabar ir lai)ai nepatogus.

Darbininkų vadovai pareiš-

ja ir sako, kad suteiktasis ko
misas yra visai neužtektinas

kįlusio

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Japonija atsisako nusi
ginkluoti.

Kol to paties pirma nepadarys 
Jungi. Valstijos.

GENEVA, gr. 12. — Japoni
jos delegatas viskontas Kikuji- 
ro pasako ginkląvimos komite
to susirinkime, kad Japonija 
negali sumažinti savo ginklavi
mosi kol Jungi. Valstijos di
dina savo apsiginklavimą.

Komisija po trijų savaičių 
svarstymo nutarė, kad pasaulio 
nusiginklavimas turi būti atlie
kamas pamaži ir laipsniškai. 
Laikomąsi nuomonės, kad nė 
politinė situacija, nė viešoji 
nuomonė dar nėra prisirengu
si nusiginklavimui. Komisija 
net mano, kad mažinimas gin
klavimosi1 yra negalimas dabar
tiniu laiku. Todėl siūloma tris 
laipsnius. Pirmam laip. valsty
bės susitaria nedidinti savo 
ginklavimos, antrame jau pra
sideda nuėmimas ginklavimos 
ir trečiame įvyksta visuotinas 
nusiginklavimas, kada tam bus 
patogi padėtis.

Išvaikė socialistus

NEW YORK, gr. 11. — šian
die Cunard linijos Aųuitania 
laivu sugrįžo Washington D. 
Vanderlip. Jis pasakė:

“Be koncesijų musų sindika
tui, aš atvežu sekamą praneši
mą iš Rusijos:

“ ‘Pasakyk Amerikos žmo
nėms, kad mes nenorime jų už
uojautos. Mes tik norime 
Amerikos garvežių. Prisiųskit 
jų mums ir musų armijos nie- 

, kad nesilsės, kol paskutinis 
i japonas S berijoj nebus po že
me ar juroje’.

“Kada aš atvykau iš Rusijos 
į Londoną,” sakė Vanderlip,

LONDONAS, gr. 12. — čia 
vaigšto gandai, kad delei meti
mo bombos Rumunijos senate, 

| Rumunijoje tapo paskelbtas 
karo stovis. Abelnai neramu- 

' mas Rumanijoje yra didelis 
i visoje šalyje siaučia streikai ir 
valdžia nesenai paliepė karei- 
v ams vartoti bombas ir nuo
dingus gasus užgniaužimui su- 
nrišimų.

Nesideda prie Mask
viečių.

BERN, gr. 12. — Šveicarijos 
Socialistų partijos kongresas 
šiandie 350 balsų prieš 213 nu
tarė nesidėtil prie Trečiojo 
(Maskvos) Internacionalo.

čiojosi. Bet laike paskutinių 
dviejų dienų mano buvimo ten

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Dec. 13, 1920 
as required hy the act of Oct. 6. 1917

Blokados klausimas atidėtas 
vieniems metams.

dininkų ir finansistų, kurie no
rėjo su manim matytis.

“Aš turėjau atsisakyti nuo 
pasimatymo su Lloyd George, 
nors jis užkvietė mane per sa
vo sekretorių, kadangi aš tu
rėjau pasimatyti panedėlyj, o

GENEVA, gr. 12. — Klausi
mas priemonių panaudojimui 
ekonominės ir laivyno bloka
dos prieš santarvės laužytojus, 
tapo susirinkimo atiduotas in
ternacionalinės blokados kom>

mano laivas išplaukė subatoj. |bui”); kuri raportuos susirin- 
“Daug pasiūlymų davė f nan- 

sistai norėdami įgyti pusę ma
no koncesijų Siberijoje ir aš 
turėjau kelyj bevielinius susi
nėsimus su Londonu ir Los 
Angeles, svarstydami pasiūly
mą parduoti svetimos šalies 
pirkėjams pusę koncesijų.

“Tečiaus aš tiesiog buvau 
išgąsdintas Londone govedo- 
mis, demonstracijomis ir riau-

lyginus su dideliu ramumu 
Maskvoje. Maskva palyginamai 
yra kaip vasaros po pietė ant 
Wabash upės krantų, nors 
Wels ir sako priešingai.

“H. G. WcIIs (Anglijos ra
šytojas) buvo pasiųstas į Mas
kvą Anglijos propagandos tik-

k m ui sekamą rugsėjo mėn.
Nepavykimas įvilioti Jungt. 

Valstijas į lygą svarstymui 
priemonių nuveikimui laužyto
jų santarvės, suardė visus ly
gos pienus apie baudimą prasi
kaltėlių, kaip kad suardė nusš- 
ginklavimo pienus.

Grupės neutralių valstybių, 
susisiekianč'ų rubežiais su Vo
kietija išreiškė baimės, kad 
vokiečiu/ gali padaryti naują 
užpuolimą ant Francijos ir 
Anglijos ir aDnija, Norvegija, 
Švedija, Šveicarija ir Hblandija 
visaip bandė išsisukinėti, kad 
netaptų priverstos kariauti su 
Vokietija, jei bus prirodyta, 
kad ji vėl yra užpuolike.

Perskirų epidemija.

Didelis žpmės drebėjimas.
BERLINAS, gr. 12. — Bu

dapešte dabar viešpatauja per
skirų “epidemija.” Teismai jo
mis yra užversti ir dabar eis
muose negrinėjama apie 6,(MM)

SANTJAGO, čili, gr. 12. — 
Pasak gautų Čia žinių, ketverge 
pietinėj čili dalyj siautusiame j perskirų bylų. Perskirų dau- 
dideliame žemės drebėjime giausia reikalauja žemesniosios 
daug žmonių žuvo ir padaryta jr vidurinės klesos. Turčiai 
didenių nuostolių. Smulkmenų daugiausia skiriasi abipusiu su- 
negauta, bet žinoma yra, kad gitariniu. 90 nuoš. reikalaujan- 
keli kaimai prie ugniakalnio Ii- gją perskiras gauna, 
ko visai sunaikinti. Du vulka-1 w________________
nai ūmai pradėjo veikti. Šap-J Seattle. — Medžio parupini- 
kiamąsi pagelbos nukentėju- mo kompanijos mažina dar- 
siems, bininkams algas.

gė sutaikinti pirmo 
prieš ją tikro ginčo.

Kaipo vieną būdą 
to klausimo, sSuloma 
konferenciją, kurioj dalyvautų 
Lenkijos, Lietuvos ir sovietų 
Rusijos atstovai. Buvo mano
ma, kad sovietų Rusija neturi 
mierio maišytis į tą gjnčą, bet 
paduotieji tarybai dokumentai, 1 dentams, kad Japonija yra pri- 
tarp kurių yra Maskvos nota ■ sirengusi sugrąžinti šantungą 
Lietuvos valdžiai, parodo, kad 
ne taip yra, kaip buvo mano
ma.

Rusijos perspėjimas.
Gruodžio 3 d. Voldemaras 

pasiuntė lygos tarybai prane
šima prie kurio jis pridėjd

Japonija sutinkanti ati-
išrišimui 
sušaukti
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noj notoj Rusų valždia Speci-. siūloma padaryti kada intema-(ištraukas iš pasikalbėjimų, ko 
fiškai pabriežia, jogei ji ne-’ cięnalinė lygos armija užims ,kie įvyko tarp Lietuvos vai
pakęsianti to, kad Lietuvon '.Vilnių ji turi pasilikti veikti.džios ir bolševikų atstovo Kau
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SOCIALDEMOKRATAS.

kaipo lokalinė milicija laike ne Akselrodo. Akselrodas ka-
plebiscito. , tegoriškai pareiškęs, kad su-

Tokie reikalavimai iššaukė tarties sąlygos tarp Lietuvos ir 
smarkų lietuvių pasipriešini-. Rusijos turi būti išpildytos. Su-

Musų draugų laikraštis iš kurie mato juose taipjau (tartis kuri tapo padaryta lie> 
Kino Kiekvienas darbininkas I Kal'mybę. kad pulk Chardigny pos 12 d.. 1920 — dar prieS

. Am < Ir n I v i ♦ m Y ZA V 1 inl a t-s y vrz'h-»Yr» r-u I Ir rtihi 1 YKauno 
privalėtų jį perskaityti. Num 
25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

duoti Šantungą.
Japonija neleido naujai įsikū
rusiai Socialistų Lygai 

susirinkimą.
laikyti

GENEVA, gr. 10. — Japoni
jos ambasadorius Anglijos ir

me, baronas Hayashi, šįvakar 
pranešė laikraščių korespbn-

Chinijai (bet kokiomis sąly
gomis), kad negalėjusi prikal
binti Chiniją pradėti tarybas. 
Jis pridūrė, kad japonai stato 
tik vieną sąlygą, būtent, kad 
Kiao Chau uostas pasiliktų at
daras užruibežinei pirklybai.

“Bet kaip galima susitarti, 
jei Chinija nekalba?” klausė 
jis.

Baronas Hayashi mano, kad 
Chinija atsisako tartis dėlto, 
kad viešoji nuomonė tapo suk
laidinta mulitaristų partijos.

3 žmonės prigėrė.

l’bus pašauktas arbitruoti, jei įsiveržimą Lenkijos kareivių į
Lenkijos reikalavimai nebus (Lietuvą — ketvirtame skirsny- 12. — 3 žmonės prigėrė, kada 
išpildyti. Lietuviai nurodo, jje parodo, kad Lietuva nelai- jų automobilius įlūžo per ledą 

B kad, pirma, jų sostinė Vilnius kys savo Salyje jokių priešįa- Ir nuskendo Lenore ežere.

PRINCE ALBERT, Sask., gr.

Pirmas 
visas 

Japonijos dalis atstovaujančių Į 
socialistų susirinkimą, tapo iš- Į 
ardytas policijos. 500 žmonių 
dalyvavo susirinkime, bet 400 
iš jų buvo policistai, kurie tuoj Į 
ir pradėjo vaikyti žmones, kaip 
tik pradėjo sakyti prakalbą ! 
pirmas kalbėtojas, 
tapo areštuota ir 
sulaikyta.

Socialistų partija 
yra uždrausta ir žinomieji so
cialistai yra žiauriai valdžios 
įersekiojami. Nesenai jie slap
ta sutvėrė Japonijos Socialistų 
Lygą ir bandė pradėti veikimą, 
)et tuojaus susitiko su polici
jos persekiojimais. 

- - _ L - -I-A-- — - .. —
Erancija turi 881,000 kareivių.

PARYŽIUS, gr. 12. — Pasak 
atstovą butui priduoto armijos ( 
komisijos raporto, 
stovinčio ji armija 
deda iš 40,580 
840,700 kareivių.

TOKIO,

30 laikinai l

' .. i
Franci jos 

dabar susi- j 
ofiderių ir

■■

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

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

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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NAUJIENOS \LaMios darbinin- 
MTHUANlAN DAILY NKWS kai remia Lietuvą.

Published Daily. exc«pt Sunday by 
the Lithuanlan Nawa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506
Canal 576

Subscription Rateai
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicago je — paštui

Metams __ ___________ ___, $8.00
Pusei metų _________________ 4.50
Trims mėnesiams_________ ... 2.25
Dviem mėnesiams 1.75
Vienam mėnesiui  1.00

Chjcagoje — per nešiotojus:
Viena Jcopija________________ 03
Savaitei ...... ..... ........ —_ ____ __ 18
Mėnesiui___________________ 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams   _______________ $7.00
Pusei metų__________ __ ....... 4.00
Trims mėnesiams  ____ 2.00
Dviem mėnesiams__________L. 1.50
Vienam mėnesiui________

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams __ ____________ $8.00
Pusei metų ________________ 4.50
Trims mėnesiams ____________ 2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

,75

Musų draugai Lietuvoje 
atlieka svarbų patarnavimų 
savo šaliai, traukdami Lie- 

! tuvos pusėn Latvijos darbi
ninkus.

Nesenai “Naujienose” bu
vo perspausdintas Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atsišaukimas į Latvijos so
cialdemokratus, kuriame šie 
yra raginami užimti aiškią 
poziciją Želigowskio avantu- 
ros klausimu. Dabar mes, 
patyriame, kad musų drau
gai Lietuvoje ir asmeniškai 
kreipėsi į Latvijos socialde
mokratus šituo reikalu 
(žiur. Apžvalga), ir jau yra 
gerų pasekmių. Latvijos so
cialdemokratų partijos cent
ro komitetas nutarė varyt 
smarkią agitaciją savo šaly
je, aiškinant žmonėms Želi
govskio avantiūros pavojin
gumą, ir versti savo valdžią, 
kad ji remtų ne lenkus, o 
Lietuvą.

Yra labai malonu girdėti, 
kad dalykai šitaip krypsta.

To paties nymerio vedamasis 
straipsnis pašvęstas gvildenimui 
Lietuvos dabartinės sunkios pa
dėties ir pabriežiama, kad Lie
tuva šiame sunkiame momente 
“gali tikėtis moralinės ir diplo
matinės pagalbos vien tik iš Lat
vijos.” Nuo Želigovskio įsiver
žimo Lietuvon tame laikraštyje 
kasdien daug rašoma apie Lie
tuvos sunkų padėjimų ir daro
ma spaudimas į valdžią, kad ji 
užstotų Lietuvų.

To laikraščio žiniomis, Rygon
atvyko dvi delegaciji iš Lietu- Katchc.

vos: ♦
Viena valdžios vesti tary

bas su Latvijos valdža. Ant
ra — Seimo delegacija, ku
rion įeina po vieną atstovų iš 
dinesniųjų seimo frakcijų, ir 
kuri nori informuoti Latvi
jos atitinkamas partijas apie 
Lietuvos padėtį.
Kaip tas laikraštis praneša, 

tarpe tų delegacijų randasi drg. 
V. Požėla, Dr. šaulys, pulk. W. 
Ozol, kapt. Natkevičia ir gen.

Skandalai Lietuviu Kompanijose
Sąmokslas prieš Dr. R. Pocių, buvusį Resorcino 

Ko. Vedėją. — Ar estai. — P. J. Žiū
rįs apskųstas už šmeižimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Prieš Lygos 
armiją.

Pirmam puslapyj įdėta il
gas aprašymas susikirtimo 
Tautų Lygos tarybos su Lie
tuvos atstovu, Genevoje.

Lietuvos atstovas pareiš
kė, kad Lietuvos valdžia ne
sutinka įsileisti į savo teri
toriją Tautų Lygos armiją 
prižiūrėjimui plebiscito. To
kio Lietuvos valdžios nusi
statymo priežastys yra dvi— 
tos, kurias jau yra nurodžiu- 
sios “Naujienos”.

Viena, Tautų Lygos armi
ja negali skaitytis bešališka: 
ją kontroliuos didžiosios val
stybes, kurios iki šiol visą 
laiką rėmė Lenkiją. Lietuvos 
atstovas pabrėžė yatingai tą I 
faktą, kad tos armijos virši
ninku yra paskirtas pulki
ninkas Chardigny, kuris vei
kia išvien su ŽeligoWskiu 
Vilniuje. To franeuzų kari
ninko pastangos, pasak Lie
tuvos atstovo, sulaikė lietu
vius nuo to, kad išvijus Že- 
ligovvskį iš Lietuvos sostinės.

Antra priežastis, kodėl 
Lietuvos valdžia priešinasi 
Tautų Lygos armijos siunti
mui į Lietuvos teritoriją, yra 
ta, kad ta armija butų pavo
jinga Sovietų Rusijai, su ku
ria Lietuva yra padarius tai
ką. Rusijos valdžia jau pra
nešė apie tai Lietuvos val
džiai, reikalaudama, kad Lie 
tuva laikytųsi taikos sąlygų.

Šitas reikalavimas yra ne 
tiktai teisingas, o ir pilnai 
sutinka su Lietuvos intere
sais. Taikos sąlygose su 
Rusija yra pasakyta, kad 
Lietuvos žemėje neprivalo 
būti jokių priešingų Rusijai 
armijų. Lenkų armija, įsi
laužus! į Vilnių, reiškia, taip 
pat turi būt prašalinta iš 
Lietuvos. To reikalauja ir 
Lietuva ir Rusija, ir jeigu 
lenkai nenorės išpildyti šito* 
reikalavimo gerumu, tai lie
tuviai ir rusai turės bendrai

tižia iki šiol elgėsi labai ne* 
prielankiu budu Lietuvai. 
Kada Žulikovskio gaujos ap
niko Lietuvą, tai buržuazi
nė Latvija rodė savo simpa
tijas lenkams ir darė lietu
viams visokių nemalonumų; 
buvo net paskalų, kad latviai 
slaptai tariasi su lenkais pa
sidalinti Lietuvą tarp savęs. 
Dabar tečiaus Latvijos so
cialistai jau pasipriešino to
kiai politikai. O jie tenai tu
ri didelės įtakos, todėl latvių 
buržujai turės paliauti sėb
ravęs! su lenkų imperialis
tais.

Kuomet Rusija remia Lie-| (Resorcin Chemical' Company) 
tuvą kovoje su lenkais, ir vedėja, Dr. R. Pocių, ir darbi- 
kuomet Latvijos darbinin-ninkus, Augustų Millerį ii ... 
kai atėjo į pagalbą Lietuvai, ruskn’ kurie 1>uk pa(aię s<}“

Mažam Pennsylvanijos mies
telyje, Phoenixville, didelis 
triukšmas. Bylos, areštai, kri
minaliai kaltinimai. Ramus 
miestelio gyventojai sujudinti.

To triukšmo centre — lietu
vių suorganizuotoji Chemiškoji 
Resorcino Kompanija. Jos bu- 
vusis vedėjas, Dr. Rapolas Po
cius, ir du darbininkai, August 
Miller bei VValter Juška, tapo 
patraukti teisman. Dabartinis 
vedėjas, Pius J. žiuris, taip pat 
ajiskųstas.

Apie trys mėnesiai laiko atgal 
“Naujienose” tilpo Dr. R. Po
ciaus straipsnis, kuriame buvo 
aprašyta, dėl kokių priežasčių ji
sai pasitraukė iš Resorcino dirb
tuvės vedėjo vietos. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės viršinin
kai, kurie kontroliuoja ta įstai
gų, pastatė jo vieton p. žiūrį. Iš 
anglų laikraščių iškarpų, kurios 
tapo mums prisiųstoj, mes da
bar patiriame, kad prieš Dr. 
Pocių tapo užvesta byla.

Byla prieš Dr. Pocių.
Lapkričio. 23 d. prieš Taikos 

Tęisėjas, Charles H. Howcll, 
Phoenixville mieste buvo tyrinė
jimas kaltinimų prieš buvusįjį 

I Chemiškos Resorcin Kompanijos

mėsi, nuspręsdamas atiduoti by
lų į Grand Jury.

Jisai nupasakojo, kad rugsėjo 
18 d. jisai dirbęs naktį. Apie 
8:3Q vai. vakaro jisai pažvelgęs 
į duris, išeinančias į Nutts Avė. 
ir pamatęs žmogaus galvų tarp
duryje. /Kuomet jisai priėjęs 
prie durų, žmogus jau ėjęs lin
kui vieškelio. Tų naktį jisai 
nepastebėjęs nieko bloga, bet 
ant rytojaus jisai patyręs, kad 
vieno chemiško rezervuaro (ku
bilo) dangtelis tapęs atidarytas 
ir skystimas išbėgęs lauk.

Už kelių dienų po to Davis bu
vęs užkalbintas Dr. Pociaus, ir 
liudininkas pažinęs jame tų žmo
gų, kuris rugsėjo vakare bėgęs 
nuo dirbtuvės durų.

Be to, Davis liudijo, kad spa
liui 7 d. August Miller, kuris bu
vo vyriausias inžinierius'ir jb 
formonas, pasakė, kad ateinan
čių naktį nereikėsių šviesos vie
name dirbtuvės kambaryje. Da
vis paklausęs įsakymo. Ant ry
tojaus tečiaus jisai išgirdęs, 
kad tame kambaryje buvę ka- 
žin-kas įdėta į chemiškų medžia
gų ii1 ji tapusi sugadinta.

Liudininko rekordas.
Kaltinamųjų advokatui 

ėmus kamantinėti liudinin- 
w I ką, Davis prisipažino, kad 

jisai keletas metų atgal bu- 
- - - _ . . . moksį suardyti tos kompani- vo nubaustas už kriminalį

tai Lietuva.sugebės apsigm-L bnznį pjrlnųjų dviejų by- nusidėjimą. Jisai pavogė 
ti nuo lenkiškų plėšikų, nors | ją teisėjas nusprendė atiduoti špilką vertą 26 dolerių, pri

sipažino prie kaltės ir tapo 
nuteistas trejiems metams į

i Kansas valsitjos pataisos na
mą. Vienus metus išbuvo 
pataisos name, tapo paleis
tas ant duoto žodžio vie
niems metams, paskui tapo 
visai paliuosuotas. Vėliaus 
jisai įstojo į Jungtinių Val
stijų laivyną ir ištarnavo be
veik trejus metus.

Toliaus, Davis pasakė, kad 
jisai turėjęs pasitraukti iš 
kompanijos tarnybos, ka-

juos ir dar taip glostytų į Grand Jury, o Juška tapo de- 
Tautų Lyga. lci stokos prirodymų paliuo-

Bet kur dabar stovi mu- suotas< j
siškiai chamunistai? Jie sto- . Vyriausias jų skundėjas, ma- 

vi ne su Lietuva, ne su Lat- pradžioje darbininkas Juška už- 
vijos darbininkais — o su vedė preš jį byla dėl neteisingo 
lenkų Žulikovskiu, su lenkų apkaltinimo ir suareštavimo. Ki- 
dvarininkais ir su jų sėbrais, tu du apkaltintuoju tur-but 
talkininkų imperialistais! lauks’ ko1 byla Pabaigs pri- 
\ sakintųjų teisėjų teisme, kad

C Apžvalga Kaltinimai.

Panedėlis, Gruodžio 13,1920
gftM. ..■L."! ........

mas suversti ant jo kaltę už 
tai, kad Chemiškos Resorci
no Kompanijos biznis visai 
nusmuko po to, kai iš jos pa
sitraukė Dr. R. Pocius.

Dr. Pociui vedant dirbtu
vę, buvo kasdien padaroma 
300 svarų resorcino, o užė
mus jo vietą p. Žiuriui, dirb
tuvė per ketvertą mėnesių 
pagamino tiktai apie/ 200 
svarų! •

žiuris traukiamas tieson.
Phoenixville laikraštis, 

The Daily Republican, rašo, 
gruodžio 6 d., kad Pius J. 
žiuris, dabartinis Chemiškos 
Resorcino Kompanijos ve
dėjas ir konstėbelis George 
Campbell t^po apskųsti ant 
10,000 dolerių kiekvienas už 
neteisingą apkaltinimą ir 
suareštavimą Walter Juš
kos.

Žiuris, mat, išėmė war- 
rant’ą prieš Jušką, o konstė
belis Campbell suareštavo 
jį. Skunde, kurį įteikė teis
mui Juškos advokatas, Tru- 
man D. Wade, sakoma, kad 
suimtasis buvo nugabentas 
į Perkiomon Bridge hotelį, 
kur valstijos policijos tar- 

nautojai aštriai kamantinė
jo jį ir, net grūmodami jo 
gyvybei, vertė jį prisipažin
ti prie vagystės ir išduoti ki
tus, kurie veikė su juo iš
vien.

Paskui jisai buvo nuga
bentas į Pottstovvn ir laiko
mas tenai per keletą dienų, o 
iš tenai jį sugrąžinę į Phoe- 
nixville ir uždarę kalėjiman. 
Pagalios jį perkėlę į pavieto 
kalėjimą į West Chester.

Juškos advokatas paskel
bė laikraščiuose, kad krimi- 
nalis persekiojimas bus pra
dėtas prieš visus asmenis, 
kurie yra surišti su ta byla.

Tai tokios istorijos dedasi 
toje Resorcino kompanijoje. 
Mes nė truputį neabejojame, 
kad tiesa pagalios išeis į vir
šų ir tie asmens, kurie kėsi
nosi pražudyti f)r. Pocių, 
susilauks prideramo “atlygi
nimo” už savo juodus dar
bus. Tas incidentas palies 
ir kai-kurias Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės viršūnes.

Paskutiniame tos Bendro
vės Buletino numeryje iš
spausdinta atsakymas į Dr. 
R. Pociaus straipsnį, tilpusį 
“Naujienose”. Ryto “Nau
jienose” tilpd paaiškinimas 
apie tą atsakymą.

niaus ir padėti nuovado spin
tom Jam negražinta. Keistoji 
figūra pasiaiškino, kad ji at
stovaujanti molderių unijų ir 
kad tie pinigai pasilaikomi 
kaipo kaucija.

Kadangi Donovan yra tos 
unijos narys, tai jis tuojaus 
nuvyko jos ofisan, kur tečiaus 
pasirodė, kad unija nė apie jo 
areštų negi tų keistų figūrų 
nieko nežinanti. Tuojaus pa
siųsta nuovadai! unijos advo
katas. Policija turėjus nema
ža vargo, kol “išaiškinus” apie 
sulaikymų tų 110 dol. Girdi, 
tai buvusi klaida: ji čia turė
jusi ir kitų panašiu vardu 
žmogų, tai jį atstovavusi ta 
figūra. Pinigai gražinta, bet 
ir iki šiol nepasakyta delko 
buvo areštuotas Donovan.

Unijai tečiaus visa tai nepa- 
slaptis. Vietos fabrikininkai 
daro visa, kad sutriuškinus 
molderių unijų.

Suvienys visas siuvėjų unijas.
[Ifi Federuotosios Presos]

New York. — Labai gali
mas daiktas, kad neužilgio 
Jungtinėse Valstijose bus tik 
viena siuvėjų unija, šiomis 
dienomis čia įvyks nepaprasta 
konvencija, kurioj turės savo 
atstovybės Amalgamated Clo
thing Workers unija, Interna
tional Ladics Garment Wor-- 
kers unija, United Clotli Hat 
and Gap Makcrs unija, Inter-‘ 
nailonai Fur Workers unija ir 
gali Imt Journ'eymen Tailors 
l)ci Garment Workers unijos.

Jeigu tatai įvyktų, tai siu
vėjų unija liktų viena stipriau
sių visose Jungtinėse Valstijo
se organizacijų, o kartu ir 
žangiausia.

pa-

Samdytojų kova prieš 
darbininkus.

[IS Federuotosios Presos]
Detroit. — Swifto kompa

nija savo darbininkams sutei- 
vietoj 
dienos 
valan-

kė Kalėdų “dovanelę”: 
astuonių valandų darbo 
jie dabar turės dešimt 
dų darbo dienų.

Ar Myli maziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

ANTANAS S. POCIUS, Vedijas
8259 S. Halsted Str.

Tel.: Boule’ard 9244

JOHN KUCHINSKAS

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 arba 
farrną ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

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

Tel. Canal 2552.

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

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

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

Rez. 1189 Indapendence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Fr^ver 9693

Valandos: H)—11 iy.o; 2—3 po ptet 
7- 8 vak. Nedalioms 10-—12 dieną

P

New York. — Apie šešias
dešimts tuksiančių Amalgama- 
ted Clothing Workers unijos, 
narių vaikšto be darbo. Sam
dytojai ryžasi sutriuškint uni-

Kazimieras Gugi&
1 i

Veda visokius reikalus, kaip krimtnatiikuo** 
taip ir civiliOkuose teismuose. Darė 

visokius dokumentus irpop teras f

Namų Ofisas j

$328 S. Halfted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

•r •••c

MitttO Ofisui i

127 N. Beartam lt 
1111*11 Unity Bld«, 

<fel. Central 4418

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

Phone: Boulevard 4121.

---- ——

DR. C. K. KLIAUGA

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phone Canal 257 į

Telefoną* Pullman 856
»R. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentiataa 
itfSOl S. Michigas Ar., Roaelaad 

Valandos) 9 iki 9 vakare

A. Petratis ‘ S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU UŠAS.
809 West 35th St., Chicago, III, 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

mums atsiųsta, sakoma, 
prokuroras pastate pirmutiniu

kad

liudininku dabartini Chemiškos J1 įgalėjusi jam mo- 
Resorcino Kompanijos vedėją, Į keti algą. Kompanija pah- 

T . .. o • u i .. _ i !’• J« žiūrį. Jisai neturėjęs jo- 
n ttV1Jv Dt’(’cialdm“nes kių tiesioginių prirodymų, kad 
Darbimnkų Part.jos centrą mis kaltinamieji pad nuoatoli 
organas gocialdemokrats 263, dirbtuvei savo liudijimą jisal 
rašo sekančiai: -__ , .. . . .rėmęs darbininkų pranešimais.

Centralinio Komiteto posė- žiuris pasakė, kad pereitą gė
diję, 14-ta lapkričio, Petrevi- gūžės mėnesį jį atsiuntęs į Phoe- 
cui vadovaujant, imant daly- nixville p. W. M. Bush (Bučins- 
vumą 8 C. K-to nariams, ap- kas), iš New Yorko, direktorių 
tarta Lietuvos klausimas, tarybos pirmininkas. Toliaus ji- 
Lietuvos socialdemokratų at- sai pasakė, kad p. Bush yra iž- 
stovas drg. V. Požėla, plačiai | dininkas Lietuvos Atstatymo 
informavo apie Želigovskio 
aferą ir Lietuvos padėtį. Po 
visapusiškam apkalbėjimui, 
Centralinis Komitetas nutarė, 
kad patrijos įstaigos ir orga
nizacijos turi daryti viską, 
idant liaudžiai išaiškinus Želi
govskio reakcioninius tikslus, 
partijos spauda turi išeiti su 
aiškiu solidariškūmo pareiški-1 tavasis rezignavo, o žiuris už- 
mu Lietuvos demokratijai, ir 
Socialdemokratų (latvių) f rak, 
ei j a turi daryti reikalingus 
žingsnius Steigiamame Seime 
(Latvijos) idant privertus 
valdžią apsirubežinoti nuo Že
ligovskio ir, pagal išgalę, eiti 
pagelbon Lietuvai. 4 1

LATVIJOS SOCIALDEMO
KRATIJA PRIEŠ ŽE- 

LIGOWSKI.

Bendrovės, kurios pastangomis 
buvo sukeltas Resorcino kompa
nijos kapitalas. Pirm atvyk- 
siant į Phoenixville, p. žiuris 
buvo šios Bendrovės pardavėjas.

Pradėjus p. žiūrini dirbti prie 
Resorcino kompanijos, tarp jo ir 
kompanijos vedėjo, Dr. R. Po
ciaus, kilo nesutikimų, ir pas-

ėmė jo vietų. Dr. Pociaus advo
katui klausiant, liudirfinkas pri
sipažino, kad nesutikimas kilo 
delei p. žiurio išlaidų bilų.

Sekamas liudininkas buvo 
Glenn W. Davis, buvęs pečkurys 
Resorcino dirbtuvėje, ir jo liu
dijimais daugiausia teisėjas rė-

kusi jam kalta 67 dolerius su 
centais; dalį tų pinigų jisai 
gavę^ vakar, o kitus tikįsis 
gauti po piet.

Tai šito buvusio krimina
listo “liudijimais” daugiau
sia buvo stengtasi prirodyt, 
kad Dr. Pocius “padarė są
mokslą” su Milleriu ir Juš
ka sugriauti Chemiškąją Re
sorcino Kompaniją. Prieš 
Jušką tečiaus liudininkas 
nesugebėjo nieko parodyti, 
ir jisai tapo tuoj aus paliuo- 
suotas. Ne kitokį rezultatą 
turės ir kaltinimai prieš pir
muoju du asmeniu.

Išrodo, kad ta visa byla 
prieš Dr. Pocių yra niekas 
kita, kaip pasikėsinimas su
naikint to chemiko gerą var
dą, idant atkeršinus jam1 už 
tai, kad jisai įsipyko kai- 
kuriems žmonėms, kovoda
mas prieš neteisingus jų 
darbus; arba tai yra mėgini-

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Nudegė nagus.

[Iš Federuotosios Presos] , 
Cincinnati. — Vietos polici

ja andais stipriai nudegė na
gus. Neva norėdama apvalyti 
miestų nuo kriminalistų, ji be 
jokios priežasties areštavo pa
sižymėjusi molderių unijos dar
buotojų John Donovan ir kad 
kokios, butų jo pinigus — 
šimtų dešimt dolerių.

Donovan apie menesis laiko 
atgak atvyko čia iš Clevelan- 
do, kad gavus sau tinkamų 
darbų. Andais du detektyvai 
atėjo į viešbutį, kuriame gyve
no Donovan ir pareikalavo, 
kad jis pasisakytų savo vardų. 
Kada jie sužinojo kas yra Do- 
novan, tučtuojaus pašaukė po-

kalėjimai!. Ir čia jam nepa
sakyta dulko jisai areštuota, 
tik apie vidurnaktį prie Dono- 
vano prisistatė keista figūra ir 
liepė pasirašyti. Po to Dono- 
van paliuosuota, bet 110 dol., 
kurie buvo paimti iš jo kiše-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashinglon St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valahdos;-nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

.... ........................................................... /

Telephone Drover 5052 ,

Dr. A. Juozaitis i
DENTISTAS

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

Tel. Canul 6222
DR. C. K. CI1ERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes saro darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3801 So. Kedzie Are., Chicago, III.

Arti 38-th Street

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

. , Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street,
X * Chicago, III

■•-a------------------ ,---------------



KORESPONDENCIJOS PUIKUS KONCERTAS

nuogo

sužino

Bendras Lietuvos Gynimo Komitetas

AMERICAN
Reliable

Telcphonai

P. K. BRUCHAS
Chicago, III

MES GALIME GAVI1! PILNA SUMA UŽ

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

Rengimo KOMISIJA

Plaučiu Uždegimo Sveikam Kūne Stipri Dvasialigas

NEGERKITE

lietu- 
vtin

209,820 
179,050 
278,808 

87,556 
38,631 
53,827 
60,170 
81,834 

490,482 
42,918

Jonas Rakauskas 
Ant. Ališauskas
Ir kiti.

Atsinešk šį kuponą, 
tarpe lapkiv 15 d. ir 
gruod. 15 d., tuomet ta- 
mįstąį bus.numušta 20% 
už visą darbą.

Sopranas 
Pijanistas 
Sopranas 
Sopranas 

Baritonas 
Basas 

Tenoras 
Cornet Solo 

Pijanistas

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimų, nugaros, nariuose ir reu- 
matiškus skausmus.

Solistai:
M. E. Rakauskaite
Ant. Pocius
Ona Pociene
Unė Babickaitė

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že 
mesnė kaip kitur; * ..........

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

NELAUKIT 
PASKUTINIŲ 

DIENŲ

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

Kampas Adams St. 
(Telephone: Harrison 6688. 

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

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

pietų Nedėliomis.

Watcrbury 
Boston 
PI diada 
Shenandoha 
Pittsburg 
Wilkes Barrc 
Cleveland 
Chicago 
Lietuvos Misija

THE KAMPHROL CO., 
2633 .West 47th SU Chicarn. III

PASTABA: Nusipirkit bilietus išanksto, kad 
nesusivėlyti! %

Atsilankyti tan Koncertan kviečia visus Lie
tuvius. t

Visas pelnas eis Lietuvos gynimui
Pradžia? vai. vakaro 

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

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

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir ^laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

žios, kuri jau spėjo pasižymė
ti savo plėšikiškais darbais.

Žmonių bazare buvo labai 
daug — per abi dieni. Už iš
statytus daiktus pirmą dovaną 
laimėjo jugo-slavai, antrą — 
Karpatų rusai, trečią — lietu
viai. — Reporteris.

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

Tol. Austin 737
DR. MARY A 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

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

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

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

M V A * * —- ——— —

T. Fullman 5482

AKUSERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai pritin
ti u ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 & State Str.

Chicago, III.

APŠVIETUS SAVAITĖ.
Rengiama

Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta”, j kurių įeina keletas nepaprastai 
svarbių ir naudingų sveikatos srityje paskaitų.

Paskaitos įvyks šiose vietose:
Gruodžio 13 d. (Paned.) 1920 m. McKinlcy Park svet. Skaitys 

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

A. Montvidas, apie maistų.
Gruodžio 15 d. (Sered.) M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI.—Dr. 

C. K. Cherys '

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada prar 
nyksta regėjimas.

M Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
’ Lietuvis 

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

piet 6 iki 9 vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte, 

1821 S. Halsted SL, 
Kampas 18 ir Halsted St

z Abelnas įspūdis.
Vaikščiodamas po minėtą ba_ 

zarą taip ir jauteisi, kad bas
taisi po “margąją Europą”, 
žiui. Publika nuoširdžiai pir
čių girdi netik šešioliką skir
tingu kalbų, ale matai ir jų 
tautiškus kostiumus bei papro
čius. Vieni jų labiau traukia 
žiūrėtojo akį, kiti — mažiau.

Iš visų bazare atstovaujamų 
tautų prasčiausia pasirodė len
kai. Jie netik mažai ko čia 
turėjo, ale ir publikos simpa
tijos buvo ne su jais. Tik re
tas kuris ėjo pas juos pirkti. 
Aiškiai matėsi, kad draugų 
čionai jie neturi. Tai vis nuo-

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniški} Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

. „ po piet..
Telephone Yards 687

Ką Tėvai Turėtų Žinoti apie Vaikų Burnas ir Dan-

Taipgi Gruodžio 15 d. Liuosybės svet. (North Side) 1822 Waban- 
Kodel žmonės Taip Tankiai

DR. YUsKA 
1900 S. Halsted St. 

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto Ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
S22K R« Tinimo A Q» A'Ut-------

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboti 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

Lietuvos Laisvės 
Paskola.

Lietuvos Misijos paskutinio
ji! pranešimu, Liet. Laisvės 
Paskolos bonų parduota iki 
gruodžio 1 d. viso už $1,523,- 
106.69. Tatai iki sukėlimo pil
nų 5/ milionų dolerių trūksta 
dar $3,476,893.31.

Visų devynių apskričių, ku
riems tos paskolos sukėlimas 
paskirta, darbuotė matoma iš 
šios lenteles:
Apsk. Skir. kvot

720,000 
602,000 
592,000 
435,000 
448,000 
425,000 
537,000 
505,000 

1,010,000

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Todėl kad jie sutinka šias 
kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata
rą, Bronchites, Tonsulites, • skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėję, ir nebū
na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršui minėtus kentėjimus jau
čiate, tuojaus eikite į vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium, ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulį.

Tol.: Yards 6666 
Drover 8448

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

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

---ir trtio 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal 

3110 arba 357
Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136 

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

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

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

'THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pre».

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

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

šia avė. ir Girard Str. — Dr. S. Biožis 
Serga Amerikoje”.

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

Gerbiamą visuomenę į visas paskaitas nuoširdžiai kviečiamo at
silankyti, nes sveikata“ tai didžiausias turtas 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. visuomeeni.

Meldžiame skaitlingai atsilankyti

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

IBSBBBBBBBBBBBBBBBBBI
H Telephone Yards 1532

s DR. J. KULIS : 
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

» 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
Ei Bfc B B B BB B B B Ii B Ui B B B B ■

KARDO VAKARAS
SUKATOJE, GRUODŽIO-DEC. 18, 1920. 

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30.

šitame Kardo vakare bus lošiamas geriausias ir juokingiausias 
veikalas lietuvių kalboje da pirmu sykiu pas Lietuvius— 

, “ŠVENTO ANTANO STEBUKLAI”

PITTSBURGH, PA.
Didelis tarptautinis bazaras; 
lietuviai lajmėjo trečią prizą.
Gruodžio 3 ir 4 dienomis 

čia surengta tarptautinis baza- 
ras. Rengė jį Tarptautinis In
stitutas, arba jaunųjų krikš- 
čion i ų-moterų asociacija.

Bazare buvo išstatyta įvairus 
rankų dirbiniai lietuvių, veng
rų, jugo-slavų, Čekų, graikų, 
franeuzų, kynų, italų, ukrai- 
nų, rumunų, lenkų ir kitų — 
viso šešiolikos įvairių tautų.

Be kita buvo suruošta ir 
tam tikras programas. Buvo 
muzikos, dainų ir šokių. įvai
rių tautų žmones, apsirengę sa
vo tautiniais kostiumais, pa
rodė ką kuris pajėgia — šo
kiais jr dainomis. Nuo lietu
vių programe dalyvavo Biru
tės choras. Padainavo tris dai
neles ir pašoko noriu 
suktinį ir klumpakojį.

Kas laimėjo prizus 
kius ir dainas, neteko 
ti. Bet lietuviai laimėjo tre
čią prizą už savo išstatytus 
daiktus.

Nuo įžangos tikietų visas 
pelnas ėjo tai įstaigai, kuri 
rengė bazarą, tarptautiniu! in
stitutui. O ką lietuves moters 
savo rankomis pagamino ir iš
statė, tai gautasai pelnas eina 
Lietuvos Raudonanijam Kry
žiui. Kiek teko patirti, 
vės moters padarusios 
gražaus pelno — Raud 
kusi jų išstatytus daiktus

Geriausias Darbas

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

Yards 344

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III

Šv. Antanas daro stebuklus.
Chicagos visuomenė turi nepamiršti šitą “Kardo” vakarą, nes pa

regės Šv. Antaną darantį baisius stebuklus. Trenksmais perkūnų 
ir žaibais gąsdins šv. Antanas Chicagos bedievišką visuomenę. Šv. 
Antanas numarys gyvus, o negyvus iš numirusių prikels. Ko jūsų 
griešnos akys da nėra regėjusios ant šio griešno pasaulio, tą jus pa
regėsite Subatoje, Dec. 18 d. Meldažio svet. Po teatrui bus šokiai. 
Bedieviška Grušo orkestrą grieš įvairius šokius nepaisant adventų ir 
Šv. Antano stebuklų, “šv. Antano Stebuklus” loš Dramatiškas Ratelis.

Kviečiami visi Šv. Antano Stebuklų pažiūrėti — KOMITETAS.

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

Baigusi Aku- 
Serijos kolegi
ją; ilgai prak- 
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa- 

EB sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. I)uo 
da rodą viso- 
kioso ligose 
moteriais ir 

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

(ant anti*ų'lubų)
Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stup nieki
3107 S. Morgan St, Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Kaip J ūsą Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
. AKIU SPECIALISTAS

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

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

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

Kirmėlės ženklai M
Žmonės serganti taja biauria liga pa- 

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė- p /
j imu; jiems rodos, tartum kas į gerklę / J
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, j £
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy- 
so ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei- A
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
lniku’

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip t , A 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai. vjsteaL*'

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
KTz».1j;1 in ai-1 -«n --

Panedėlio Vakare, Gruodžio 13tą dieną, 1920
Koncerte “Geležiniam Vilkui” Mildos teatre

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

“Flute Dance’

J Tel. Boulevard 2160
S Dr.AJ.KARALIUS į

Gydytojas ir Chirurgas J
S VALANDOS: 9—12 ryto H 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, B

Chicago, III.
IMBSaHflMBBBIBiBBBBBnnUiB

[ Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialurnas: Moterą ligos ir Chirurgija 

1146 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Panedėlis, Gruodžio 13,1920

rRENCH LIN[
fr1 Compagnie Generale

Transatlantiųue ■■
Tiesiai Hamburgan

Specialia išplaukimas 
Dubeltavais šriubais laivo 

NIAGARA
Sepedoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.

*»■ 1  ---------- ------- u----- *" —
Y 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.

Įchicagos
:: ŽINIOS::

L------------------------ v
1,200 naujų polic^tų.

Policijos departamento vir
šininkas Fitzmorris praeitų 
subatų pareiškė, kad prie da
bartinės policijos departamen
to spėkos bus dar pridėta 1,200 
naujų policistų. Dabar policija 
turės stipriausių spėkų Chica
gos istorijoj.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė, Roselande. 

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

Gatvekaris susidūrė su 
automobilium.

John H. Kleeker, 3324 M 1- 
\vaukee avė., praeitų suimtos 
naktį įsilėkęs automobilium 
įrėmė į Mihvaukee avė. gatve- 
karį ir užsimušo.

Bankieriai nori kazokų.
Illinois valstijos State Ban- 

kers* Association praeitų suba- 
tų laikytoj konferencijoj ChB- 
cagoje, priėmė rezoliucijų, ku
rioj reikalaujama, kad Illinois 
valstijoj butų užvesta kazokų 
sistema (stato constabulary). 
Ta rezoliucija dar turės užgir- 
ti bankierių asociacijos pildan
čioji taryba sausio 14 d. 1921 
metais.

Nubaudė pinigų dirbėją.
Edward Phillips, 1652 W. 

Congress st., praeitų suimtų fe- 
' deraliam Landis’o te’sme liko 
nubaustas dešimčiai metų ka
lėjimo (Leavenvvorth’e), už 
dirbimų sidabrinių dolerių.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS Netyčia peršovė draugų.
Užtikrintas kainų numušimas nuo 

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

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON, 
1415 S. RalRted St.

Fred Henry, 15 metų am
žiaus, nežinodamas, kad revol
veris buvo užtaisytas ir be
juokaudamas peršovė savo 
draugų-kaimynų Joseph Sehe- 
mensky, 11 metų amžiaus, 
10548 Muskegon avė. Sako, 
kad kulipka yra įstrigus plau
čiuose.

Apiplėšė namus.
Praeito ketvergo naktį B. W. 

Robbins, 1031 Bryn Mawr avė., 
šėjus su šeimyna į teatrų, 
plėšikai įsilaužė stubon ir išvo-

DOVANOS KALĖDŲ
Musų krautuvės žemes 

nes kainos, nei kad 5 me- 
..... i- 

tai atgal.

Nelaukit paskutinių 
dienų.

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

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

2128 W. 22 St., Chicago, 111.
Mes užlaikome Edisono ir kitus vėliausio išdirbinio pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

E X T R A VISĄ EUROPOS KARĘ E X T R A!~

IR GRAŽIAUSIUS PASAULIO REGINIUS 
MATYSI SAVO NAMUOSE TIK Už $4.45.

gū apie už $2,260 gražnos ir 
drabužių.

Prapuolė 19 metų mergelė.
William Eckholm, 5429 įly

dė Park boulevard, praeita su- 
batą išpirko va ra n tą areštavi
mui tūlo Henry Bosworth, 20 
metų jaunikaičio, kurį jis kal
tina už paviliojimą jo poduk
ros, Lois Boss, 19 metų am
žiaus, kuri gruodžio 5 d. pra
puolė. Mat, Bosworth mylėjo 
jo podukrę ir sako, kad jis 
jau daugiau negu kartą pag- 
rąsino, kad jeigu Eckholm ne
perstos jo persekiojęs, tai, jis 
bus priverstas su ja pabėgti.

Apipiešė gražnos krautuvę.
Du ginkluoti plėšikai praei

tą pelnyčius vakarą užklupo 
Joseph Solovich gražnos krau
tuvę, 5 South Wabash avė., ir 
išplėšė apie už $3,500.00 ver
tės gražnos.

Prigėrė berniukas.
Charles Cener, 7 metų ber

niukas, praeitą pėtnyčią įkrito 
nuo tilto Dcsplahies upėn ir 
prigėrė. Subatos vakare jo la
voną rado vandens išmestą 
ant kranto, arti Lyons, III.

Ūžmušo moterį — apiplėšė 
namus.

John McDaniels, negras, 37 
W. 51-st st., praeitą subatos 
vakarą parėjęs iš darbo na
mon, rado savo pačią užmuštą 
ir apiplėštus namus. Policijai 
jis pasakė, jog jis manąs, kad 
tai jo burdlngierius, Mike 
Knight, nužudė jo pačią ir 
apiplėšė butą. Knight — din
gęs-

Lokomotyvas užmušo 
svičmaną.

VValter A. Vallencourt, 23 
metų amžiaus, praeitą pelnyčių 
jam bedirbant Indiana Harbor 
Beit Raihvay lokomotyvas už
gavo ir ant vietos užmušo, ar
ti Hammond, Ind.

Gerai pasipelnė.
Tūlas CJiarles Carroll, 945 

Rush st., andais pamate mer
ginos paveikstlą vedlyviniani 
laikraštyj ir netrukus su ja 
apsivedė. Po vestuvių jis įdėjo 
savo pačios paveikslų kitam 
vedlybniani laikraštyj ir gavęs 
atsakymų nuo tūlo Seth Por- 
loder iš Irme, Wisconsin, pa
reikalavo, kad jis atsiųstų pi
nigų apmokėjimui kelionės 
lėšų. Kada Porleder prisiuntė 
pinigus, tada jis jam atsake, 
kad jau jis yra vedęs kalbamų
jų merg’ną. Porleder tada pra
nešė federaliai valdžiai ir pra
eitų subatų Landis nubaudė 
Carroll’į šešiais mėnesiais ka
lėjimo.

Gasu užtroško moteris.
Poni C. A. Reynolds, turtin

ga našlė, 1310 North Dearborn 
st., praeitų subatų buvo janito- 
riaus rasta valgomųjain kam
baryj gasu užtroškusių. Atė
jusi policija rado atsuktų ga- 
sų net dviejose vietose. Kas ga- 
sų atsuko — dar nesužinota.

Plėšikai užklupo saliuną.
Saliunininkas Andrew Jajac, 

13513 Baltimore avė., praeitų 
pelnyčių parsinešė iš bankos 
$4,300 dėl išmainymo čekių 
savo kostumeriams — South 
Chicagos fabrikų darbinin
kams, ir jam bededant tiktai 
kų parneštus pinigus spintoje, 
įpuolė saliunan keturi gink
luoti plėšikai ir atome parneš
tus iš bankos pinigus ir $200 
ir registro.

Nusišovė —- iš baimės per- 
skirų.

Tūlas Thomas Bartu, 45/me- 
tų amžiaus, 708 North Wells 
st.; praeitų subatų po pietų už
sirakino savo kambaryj ir pa
leido porų šūvių zsau į galvų. 
Jo žipono kišenių j e rastam 
laiškutyje jis sako, kad jo pa
ti pradėjus reikalauti perskirų 
ir jam buvo daug moloniiaUs 
atimti sau gyvastį; negu kad 
eiti su ja į teismų.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

905 Askelonis Gem.
908 Bartusisu Mikolas
917 Budravitch Frank
919 Butkus Nikodemas
927 Dabulskiui Kazimierui
931 Drumgilas Antanas
942 Geidaus Wasuli
943 Gilvidas Kazimiera
948 Gruca Adam
949 Gurskis M. M.
950 Guokas Adomas
959' Intas A.
961 Jankauski August
962. Januškevičiui Medardui 
963* Jaruszevičienė Uršule
964 Jesunas Kazimieras
966 Janiceviciu Martinu
967 Joneikis Peliksas 
976 Klimas Alex 
961 Kondrat W.
989 Kundrotas O.
990 Kupstis Wincent
991 Samanas Paul
1002 Masiduskaiti Ona
1003 Mažeikiene Stema 
1006 Merkis J.
1008 Miskievich Villiam
1012 Mikutis Juozapas
1016 Monrate Adulpina 
1021 Niedbalas Jan 
1023 Opulskaite Kostancija 2
1025 Polutes Joe.
1026 Peperas B.
1027 Petrosevice Baltrumieju
1030 Powelske
1035 Rimkus Marbos
1042 Rutkausky Aleksandri
1049 Shobelskis Janu 
1052 Siduris Frank
1054 Skripka Anas
1055 Skruzdžius S
1056 Slapsnaviče Juzupi 
1058 Slatkus Anna
1061 Sutkus Frinki
1062 Szileika Kazimeras
1063 Szimkevice Aleksandra 
1069 Tavatate Helen
1075 Urbutis Josapk
1076 Urbonavice Ana 
1079 Vilkis Simonas 
1090 Wilkas S.
1096 Zomeckiu Bladislovui
1098 Zeatkus Juozapas

Pranešimai
GELEŽINIAM VILKUI KONCER

NAS, kurį rengia Bendras Lietuvos 
Gynimo Komitetas,* įvyks nedėlioj, 
gruodžio 19, d., Aryan Grotto Temple 
svet., 741 S. Wabash Avė. ir 8th St. 
Muzikalį programą išpildys Bethoveno 
Konservatorija vadovaujama A. Po
ciaus. Pradžia 8:15 vai. vakare.

Lenkų gaujos vadovaujamos Želi
govskio įsiveržė Vilniun ir nori už
grobti visą Lietuvą. Geležinis Vilkas 
ir kiti kovotojai užstojo jiems kelią. 
Mes prvalome jiems padėti. Todėl visi 
lietuviai vyrai, moterįs/ir merginos 
ateikite koncertam Atlikite savo pa
reigą.

Kviečia Rengimo Koncerto Komisija.
Vietos rezervuotos, Tikietus galima 

gauti dabar šiose vietose: Universal 
State Banke, 3252 S. Halsted St., Nau 
jienų ofise, 1739 S. Halsted St., pas 
A. Kareivą, — 4537 S. Woodj St., pas 
J. J. Elias — 4600 S. Wood St., pas 
P. P. Baltutį — 901 W. 33 St. ir pas 
J. Zolp & Barkus — 4601 S. Marsh- 
field Avė.

PRANEŠIMAI.
EXTRA.

Bendro, Lietuvos Gynimo Komite
to 18-^or gatves skyriaus susirinki
mas, į^yks Pancdėlio vakare, Gruo
džio 13 d., Naujienų name. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Kviečia Pirmininkas.

ASMENŲ J IEŠKOJ IMAI
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.

PAJIEŠKO motina savo sunaus 
Stanislovo Merkelio, paeina iš Šiaulių 
apskr., Kuršėnų miesto. Jo tėvas yra 
miręs Westvillčs mainose, o jį patį 
buvo paėmę Amerikos kariuomenėn ir 
nuo ta 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 GOTAUTIENĖ 
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, III.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ . f

PARDAVĖJAS
Gerai žinomas tarpe savo žmonių 

pardayot 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.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"

IŠDUODAMA šiltas prie frontinio 
kambaris, mažoj šemynoj. Del 2 
vaikinų ar merginų. Su valgiu ar 
be. Telefonas namuose: Yards 3111.

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

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrison St.

Musų patentuotu Steroskopu ga
li matyt savo namuose visą Euro
pos karę, kuri buvo per metus 
Francijoi, Austrijoj, Italijoj, Rusi
joj, Serbijoj etc. Matysi laivyno 
mušius ir ant jūrių, povandenines 
valtis, mušius orlaivių ir Zepelinų, 
išgriautus laukus, kaimus ir mies
tus ir daugelj kitų ir gražiausius 
pasaulio reginius. Matysi viską 
naturališkai, lygiai kad butum pats 
ten buvęs ir savo akimis matęs, 
kaip kad šie reginiai yra nuphoto- 
grafuoti.

šis patentuotas Stereoskopas, gražiai, padarytas ir tvirtas alumino gab- 
turu, aksomu apvadžiotas, su 150 Europinės Karės Reginių ir 50 kitokių 
gražiausių pasaulio reginių, viso 200 reginių pasiųsime tamistai tik už $4.45. 
Tai yra visai nepaparasto ir jauną ir seną užinteresuojantis. Neatidėliok 
užsakymo, nes mes tik Kalėdų šventėms duodame šį specialį pasiųlymą, bet 
vertė jo yra augštesnė.

Nesiųsk pinigų iškalno. Tik iškirpkit šį pagarsinimą ir pasiųskite tik su 
50c. supakavimo ir persiuntimo lėšoms ir $4.45 užsimokėsi aplaikęs siuntinį.

VARIETY SALES COMPANY, DEPT. 714 D. 
1016 lwaukee Avė., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio Ado 
mo ir sesers Onos Bubilų, Suvalkij 
rėd., Naumieščio apskr., Zyplių vals
čiaus, Briedžių kaimo, Šakių parapijos. 
Vienuolika metų palikau Lietuvoj, o 
dabar nežinau kur randasi. Meldžiu 
atsišaukti.

J. BUBILAS, 
222 N. Stevens St., Spokane, Wash.

T ■■ .......................................................

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 45 metų am
žiaus. Tikėjimas nedaro skirtumo. 
Gali būti biedna, nes aš pats esu 
beturtis. Esu vaikinas 47 metų am■> 
žiaus, biskį mokintas, turiu darbą ir 
galiu dorą moteriškę nebagotai už
laikyti. Tolesnes žinias prašom kreip
tis po adresu.

F. M.
441-443 So. Halsted Str., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Jono Langalio Pet- 
riškos, Kauno rėd., Raseinių par., Tau 
ragės aps., Batakių valsČ. ir sodžiaus; 
girdėjau gyvena III. valst. Turiu svar 
bu reikalą iš Lietuvos.

JUOZAPAS LATOŽA,
P. O. Box 541, Leechburg, Pa.

PAJIEŠKAU draugo Joakimo Ivaš
kevičiaus, Vilniaus rėd., švenčionų 
apskr. Gyvena Chicagoje apie 18-th 
St. Malonės greitai atsišaukti, nes 
jam yra diktokai pinigų atėję, kaipo 
“back pay”.

JURGIS CICĖNAS, 
8823 Commerciul av., So. Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbroliu Jono Jurevi
čiaus, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Lolų par., Patarvaičio viensėdžio. Gir
dėjau, kad gyvena Amerikoj, bet ne
žinau kur. Malones patsai atsišauk
ti arba žinanti jį pranešti jo antrašą, 
nes turiu svabų reikalą iš Lietuvos.

ONA JUREVIČIUTĖ- 
JERUKAITIENfi

1249 W. lllth PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU sunaus Juozo Kuozi- 
no, geltonų plaukų, nedidelio ūgio, 
greitai šneka, apie 30 metų amžiaus. 
Girdėjau, buk karės lauke užmuštas, 
o mažu kur gyvas randasi. Jei gyvas 

•malones pats atsišaukti, arba žinan
čių apie jį meldžiu pranešti.

JOANA KUOZfiNIENfi,
P. O. Box 563, Clinton, Ind.

PAJIEŠKAU sesers Mortos Stanke
vičiūtės, Suvalkų rėd., Seinų apskr., 
lyeipalingio valsč., Borčių kaimo. Gir
dėjau gyveno apie Pittsburgh, Pa. Ma
lonės pati atsišaukti arba žinanti pra
neškite ant antrašo:

MYKOLAS STANKEVIČIUS, 
2336 N. Oakley Avė., Chicago, III.

Svarbios prakalbos rengiamos Lie
tuvos Respublikos gynimo reikalais. 
Kalbės geriausi Chicagos kalbėtojai. 
Prakalbos įvyks Pėtnyčioj, Gruodžio 
17 d. Apveizdos Dievo parapijos svet., 
kampas 18th St. ir Union Avė. Pra
džia 7:30 vai. vak. — Komitetas.

Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 
—Knygelės rinkimui aukų jau paga
mintos. Rinkėjai aukų kurie yra pa
sižadėję, malonės tuojau kreiptis prie 
Finansų Sekretoriaus, A. Žymonto, 
1739 S. Halsted St., paimti knygeles 
ir tam tikrus įgaliojimus rinkimui au
kų.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio su nedide

liais pinigais prie užsidėjj*no duonke- 
pyklos. Yra lietuvių daugio lietuviš
kos duonkepyklos nėra -^butų geras 
pelnas. Gali atsišaukti ir nemokantis 
amato, o biznį padarys ir darbą iš
moks. Man vienam trūksta pinigų 
ir darbininkų. Tad, kas norite pada
ryti gerą pelną ir turėti be boso dar
bą, atsiliepkite tuoj, pasakydami apie 
save. Kreipkitės šiuo antrašu:

J. ROLUNAS, 
Box 33, West Akron. Sta., 

Akron, Ohio.

REIKIA DARBININKŲ~

VYRŲ
• -J- J_~ Įt m M -J I-

ŠITA PROGA TAMISTAI.

Cunard Line
Tik 9 dienas į 

Hamburgą ir Liepojų 
Per Angliją 

AQUITANIA 
Sausio 25, 1921 

Trečios klesos kainos į: 
HAMBURG ..... $125.00
LIEPOJŲ ............... $145.00

Karės taksų $5.00
Cunard Agentai yra jūsų mieste. 

Kreipkitės prie jo.

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

MR. JONELIS, 
Room 846, First National 

Bank Building, 
68 W. Monroe St.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ 

IŠPARDAVIMAS.
Mes parduodame įvairaus išdirtyt- 

mo vartotus automobilius su 20 nuo
šimčių nuostolio, kainos eina nuo 
$150.00 iki $1,500.00.

Šie automobiliai naudoti, bet dabar 
visai gerame stovy j.

Apsilankykite į musų didelį išpar
davimą — Subatoj ir Nedėlioj, gruod. 
11 ir 12. Išpardavimas prasidės 9:30 
ryto iki 10:00 vak. Padarykite mums 
pasiųlymą 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.

RAKANDAI— 
RAKANDAI!!!

Parsiduoda 6 kambarių 
puikus rakandai. Priežastis 
— važiuoju Lietuvon. Gali
ma matyt bi kada.

A. Grigaitienė, 
4725 W. 12 PI. 
CICERO, ILK

NAMAI-ŽEMĖ ""

DIDELIS' BARGENAS.
Parsiduoda namas su saliunu ir vi

sais jo įrengimais. Labai geroj vie
toj, biznis nuo senai išdirbtas. Parda 
vimo priežastis, apleidžiu miestą.

2900 S. Wallace St.

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

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas. Prie

žastis, — nesutikimas poros 
Lietuvių ir rasų apgyventoje 
vietoje. \

1123 S. Clinton St., Chicago.

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA pianas, labai gera
me stovyje ir labai pigiai. Taipgi, 
parduodu labai geroj vietoj ir labai 
pigiai lotą; taipgi grosenės fikčerius 
(fixtures).

Atsišaukite
Telefonu Lafayette 5679

"     * '      .......................... . — ■— ! I. ■A,...........................-Į-

NAUJA, NEGIRDĖTA 
PROGA.

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

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

Parsiduoda karčiama užpaka
lyje lunch ruimis. Parsiduoda
su visais įtaisymais. Geriausia biz- Į 
nio vieta visam Bridgeporte. Norin-1 
tieji gerą biznį įsigyt, nesivėluokite. 
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 Wallace St.

PARSIDUODA bučeme ir grosemė 
labai geroj vietoj, visokių tautų ap-! 
gyventoj. Priežastis pardavimo — sa-' 
vininkas apelidžia miestą.

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

MOKYKLOS
-nu, iii-i-.»*">*«^*—*  L J‘

Vyn^fr Moterų Rūbų Kirpi- 
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

PARSIDUODA saliunas, geroj . ASTER°DESIGNING SCHOOU 
tirštai apgyventoj vietoį. Biz-' 190 N. STATE STREET, CHICAGO.

r> j • • . .. Kampas Lake St., ant 4-tų lubų,nis senas. Pardavimo priežastį1 *_
patirsit ant vietos.

3559 So. Emerald Avė.

Parsiduoda bučemė ir groser- ' 
nė geroj lietuvių ap» ■ 
gyventoj vietoj. Priežastis par 
davimo patirsite ant vietos. At
sišaukite į Naujiem} ofisą pa-, 
žymint No. 186.

RAKANDAI
Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

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

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

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

Rakandų Bargenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

beltava sprendzina phonographą, gro
jantį visokius rekordus už $65 su re
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui
kiausią vėliausios mados pianą, sekly
čios setą, valgomąjam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa, paveikslai 
etc.

Visi kaip nauji. Parduosime ant 
syk ar atskirai už bile pasiūlytą kai
ną.

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) 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. Spiuce St.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmlninki.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearborn St, 
Chicago, III.

H -

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- 
kinės ekonomijos pilietystšs, dailia- 
rašystšs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai. .
3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

/g"-----f!S!   Į.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdim kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis Ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patynmaa 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 828, 74 W. Washington St. I


