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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Dec. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija protestuoja prieš Lygos 
armiją Vilniuje

Nutvėrė militaristus už rankos

Kaltina Lenkijos valdžią
Klaipėda bus lygos armijos baza

Lenkijos socialistai kviečia liaudį sukilti
Rusai protestouja prieš 
siuntimą Lygos armijos 

Vilniun.
Ka'tina Lenkiją už rėmimą Že- 
ligowskio. Petluros ir Balako- 

vičiaus kareiviai Vilniuje.

Da'ly i* I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija pelnagaudu ! 
rojus. ;

Socialistai šaukia liaudį prie 
sukilimo. Lenkija ant bankroto 

kranto

Herald gavo žinią iš Rygos, į
kad sovietų Rusija protestuoja I s.(k žini(j jr laiJkų .j Lo(|ziallSj 

‘ Lenkijos socialistų atsišauki
mas, kviečiantis liaudį prie 
naujos revol uciįos, sako, kad 

i “reakcionierių, pel- 
ir kyšių ėmikų ro-

BERiLINAS, gr. 13.

“taip vadinamos tautų 
” siuntftiią kareivių į Vil- 
tvirlindama, kad ji pasi

tarnaus tik prirengimui naujos 
atakos ant Rusijos.

Protestas yra paduotas Ru
sijos taikos delegacijos galvos 
Adolfo Joffe Dombskiui, kuris 
atstovavo Lenkiją taikos tary- 

Jame sakoma, kad so
tini “tikrų ir neužginči-

*yg< 
nų

X

Lietuva, atsisakydama įsileisti militaristinės tautų lygos armiją, nutverė didžiuosius 
militaristus už rankos: jie arba turės stoti karau su Lietuva, arba atsižadėti savo užmačių 

atiduoti Vilnių lepkams.
yra apimta streikų, 

ekonominė padėtis 
ir labai nesmagų įs- j

KAPOJA AIGAS. I “GELEŽINIO VILKO” 
KONCERTAS.i Kapitalistai nukapojo algas

100,000 audinyčiv darbininkų. Koncertafl Mildos teatre davė 
apie $1,300 pelno Lietuvos

kovotojams.NEW YORK, gr. 13.— šian- 
die Lawrence, Lowell, New 
Bedford, Salem. Lonsdale, Bid- 
derforg, Pu t man, Pawtucket ir 
kituose audinyčių centruose 
Naujojoj Angį'joj tapo paskel-

i ninkama sumažinamos 22'/^ 
nuoš., arba veik vienu pcnkta- 

, daliu. Tas nukapojimas algų 
paliečia 100,000 darbininkų, 
arba vieną trečdalį visų aud;- 
nyčių darb'ninku visoje šaly-

Kartu audinyčių darbininkų nįnkaj 
unija paskelbė, kad visomis 
jiegomis ji priešinsis nukapoji- 
mui algų, net jeigu reikėtų 
suparal’žuoti visą audimo pra
monę. Unijos komitetas svar
stys visą padėtį savo konferen
cijoje pėtnyčioje ir subatoje.

Nukapojimas algų pradės 
veikti nuo panedėlio. 
kai gaus vidutiniškai 
vaitę.

Darbiniu- į 
$21 į sa-

13.—SPOKANE, Wash., 
Visos šiaurinės dalies Idaho 
kasyklos paskelbė, kad '•hiuo 
sausio 1 d. kasėjams algos bus 
sumažintos $1 į dieną. Jie ta
da gaus tik $1.75 į dieną.

ki-
Vil-

da-

v etai 
jamų prirodymų, kad Lenkija 
aprūpina kareiviais ir amunici
ja gen. Želigowskį, kuris 
taip negalėtų 'šlaikyti 
niaus.”

JofTe nota priduria, kad
lis gen. Balakovičiaus ir gen. 
Petluros armijų atvyko į Vil
nių, kas gręsia didėt’u pavo
jum kaiminiškiems sovietams 
ir todėl jis laiko Lenkiją atsa- 
kominga už Želigowskio žy-
g'US.

True translation filed w1th the pout- 
tnaster at Chicago, 111., Dec. 14, 1920 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917

Klaipėda busianti Lygos 
armijos baza.

Tautu lygos armija Vilniuj 
sudaryta iš 2,000 kareiviu, 

rėš atskirą vėliavą.

bus
Tu-

VARSA VA, gr. 12. — Intcr-, 
nacionalinė tautų lygos armija, : 
kuri neva dabos tvarką laike 
plebiscito Vilniaus apygardoje, i 
turės savo bazą Klaipėdoje, ku- i 
ri taipjau yra neva po 1 
lygos kontrole. Per Klaipėdą 
bus galima gabenti kareivius

nagaūdų 
jus.”

Lenkija
Maisto ir 
yra baisi
pudį padaru negavimas maisto ----- :------- :---------------------- — ----- :-----------------------------—- -   —-
ir kreditų Londone, Paryžiuje Lenkai paėmė nelaisvėn ATEIVYSTĖ GAL BUS i m A /miLrv 1 w ----  - . —_—___ .

Vokietijos markė dabar yra 
verta pusantro Amerikos ecn- 
to, bet ji visgi gali nupirkti 
apie 10 Lenkijos markių.

Iš Varšavoti pranešama, kad 
Amerikos sindikatas buk pasi
siūlęs perimti Lenkijos geležin
kelius. Skaitoma, kad tai yra 
nauja pastanga gauti valstybės 
finansams pinigų iš Amerikos.

Rapolą Kručą SUSTABDYTA
Butas 'Už atšaukimą 

karo įstatymui.

SMARKUS MŪŠIAI 
AIRIJOJE.

BROOKLYN, N. Y. — 
Filmų Bendrovė gruodžo

1 gavo čia iš Kauno šitokį 
legramą:

‘Lapkričio 19 dieną Lenkai, 
užimdami Varėną, paėmė ne
laisvei! Rapolą Kručą, kartu su 
paveikslų ėmimo kameromis, 
automobiliam ir vežėju. Gel
bėkite.”

Gavę šią žinią, Lietuvių Fil-

Liet. Atstovų butas jąu priėmė bilių, 
8 d. sustabdantį immigracija vie

niems metams.
8 d. 
kab-

Priėmė rezoliuciją, atšaukian
čią niekučius karo laiko 

įstatymus.

I 11 ■...... .

I policijos deginimą Airijos 
miestų airiai atsako kulkomis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 14, 1920 n j ► - >• i A .
m> roųuired by th. act of Oct. 6, 1917 »'U Bendroves direktoriai gruo- 
_ • j i • džio 8 d. laikė susirinkimą ir
Rusija protestuoja delei nutar- tuojau kreiptis į Jungt.

Garikijbs. i Valst'jų valdžią, pristatyti jai 
--------------------------- i visą padėtį ir prašyti užtarimo. 

Protestuoja prieš talkininkų R. Kručas yra Jungt. Valstijų 
maišimąsi {Graikijos reikalus, pilietis ir karo melu tarnavo 

-------------- ; Dėdės Šamo kariuomenėj. Dcl- 
LONDONAS, gr. 12. — Pa- to tikimasi gauti ūmios pagal- 

i sak Daily Herald žinios iš Mas- bos.
kvos, Rusijos sovietų valdžia 1' Rapolas Kručas išvažiavo 

! urnai įsimaišė į Graikijos keb- Lietuvon dar šių metų kovo 
mėnesy su tikslu daryti juda
muosius paveikslus susiorgani
zavusiai čia Liet. Filmų Bend
rovei. Jis yra jau ajiščiai tų 
paveikslų pagaminęs ir pri
siuntęs Amerikon, kuriuos Fil
mų Bendrovė rodo lietuvių ko
lonijose. —Kaz. Liutkus,

L. F. B-vės direktorius.

džio 8 d. laikė susirinkimą ir

lumus, pasiųsdama smarkų 
protestą Anglijai, Francijai ir 
Italijai prieš jų “brotalį kiši- 

tautų l Graikijos žmonių reika
lus.”

Sovietai negrąsina jokiu vei- 
ir' n^m^is^^pėrvidH^jant jki,nu “PMyniinui Graikijos, bet 
ner Vokietija .pranašauja, kad Graikijos dar-

Armija susidės iš 2,000 .ka-' bininkai “«rci‘ , PĮ^liuosuos 
reivių, surinktų Švedijoj, Ispa- 'T?, neprašyto mokinuno impe
rijoj, Danijoj. Belgijoj, Fran- va,s ,
Gijoj ir Anglijoj. Ji atvyks j I C.lč,erinas, ,sako’ ■ 
vn,.iu l’°v,eri vadžia patyrus

Ta armija komanduos pulk. ,r ““j'1“
Chardigny. Jo kvaiiera bus s',eJ? Gra,k^ . val<lžl«- 
Vilniuje. Tos armijos vėliava 
bus mėlinas keturkampis su ( 
baltu lauku kairiąjame krąšte, 
ir raudonu rytuliu viduryje.

WASH1NGTON, gr. 13. — 
Atstovų butas šiandie 293 bal
sais prieš 41 priėmė Johnsono 
bilių, kuriuo sustabdoma im- 
migraciją į Jungtines Valsti
jas vieniems metams.

Jei tas bilius įeis galėn, vi
sa immigracija Amerikon bus 
visiškai sustabdyta ir galės įva
žiuoti į Jungtines Valstijas tik 
studentai, diplomatai ir Ame
rikos piliečių gimines. Taipjau 
galės įvažiuoti šešiems mene
siams, pjutės laikui, Kanados 
ir Meksikos laukų darbininkai.

Bilius dabar eina senatan, 
kur ii k imąsi, kad sukels dide
lių ginčų. Jis pataps įstatymu 

tada, kada po juo pasira- 
prezidentas.

WASHINGTON, gr.

tik
šys

Panaikino bylą
WASH;1NGTON, gr. 13. — 

šiandie 
teismo

kad 
jog

per
kali

Ijei bus sugrąžintas karalius 
Konstantinas, jos griebsis at- 

Igiežos ir pareiškia:
i “Sovietai neprijaučia monar- 
; chijoms ar karaliams, bet labai 
[užjaučia žmonėms, kurie, kaip 

Čecho-Slovakijoj,ir mus pačių, nusisprendė, 
Policijos būrys, ban- 'nors ir netinkamu budu, prieš 

demonstraciją ' užkariavimo karų politiką, už- 
prie parlamento, kaip sako vali dėtą ant jų imperialistines val
džia, tapo apsuptas ir todėl, tižius, pagelba svetimų šalių 
šovė į minią, sužeisdamas 18 durtuvų.” 
žmonių. Valdžios triobėsiai 
dabar yra saugomi kareivių.

šAUDfi I MINIĄ.
PRAGA, 
13 1

išvaikyti

5 žmonės užmušti

SOCIALDEMOKRATAS.

tfusų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas' 
privalėti; jį perskaityti. Num 
25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

KANSAS CITY, Mo., gr. 13. 
I -r- K:ek žinoma yra, penki 
žmonės tapo užmušti ir 28 

.sunkiai sužeisti, kurių keli gal- 
. būt mirtinai, kada gatvekaris 
i pasidarė nebesuvaldomas, nu- 
! bėgo nuo augšto kalno ir ap
virto.

I Holandija pertraukė ry
šius su Jugo-Slavija.
Atšaukė iš Bielgrado 

ambasadorią.
savo

Diplo-HA AG A, gr. 13. — 
matiniai ryšiai tarp Holandi- 
jos ir Jugo-Slavijos tapo pert
raukti. i T#

Holandija atšaukė savo am
basadorių iš Bielgrado ar pa
šalino Jugo-Slavijos reikalų ve
dėją Haagoje.

HJolamlijos užrubežinių rei
kalų ministerija sako, kad tai 
tapo padaryta deleF “ilgos ei
lės įžeidimų Holandijos val
džiai.” Kivirčiai prasidėjo apie 
pradžią karo,' Serbijai arešta
vus be jokio pranešimo Holan
dijos valdžiai Holandijos 
sulą Belgrade, kuris 
Amerikos pilietis. Nuo to 
pakartotinos Holandijos 
tangos sutaikinti
draugiškai, pasitiko (ik naujus 

įžeidimus.

kon- 
buvo 
laiko 
pas-

kivirčius

Augščia usias teismas 
patvirtino federalinio 
panaikinimą apkaltinimo prieš 
Bisbce, Ariz. kapitalistus ir jų 
tarnus, kurie liepos mčn., 1917 
motais sučinė 221 streikierj ir 
išgabeno juos į Ncw Maxico 
>.i...

TACOMA gr. 13. — Chica
go, Mvhvaukee & St. Paul nu
mažina algas visiems rankų 
darbininkams į vakarus nuo 
Miissourri. upes nuo 10 iki 20 
nuoš.

PINIGŲ KURSAS.
Valoir, gruod. 13 d., užsienio pinigų 

perkant įų ne mažiau kaip už 
2o,00(> Jęlerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais §iąip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.45
Austrijos 100 kronų ........... $0.30
Belgijos, 100 frankų už ....... $6.17
Danijos 100 kronų ............... $14.60
Finų 100 markių ............... $2.40
Franci jos 100 frankų ........... $5.84
Italijos 100 lirų ................... $3.50
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.40
Lenkų 100 markių ....... •.......  $0.17
Olandų 100 guldenų .... ......  $30.40
Norvegų 100 kronų .........   $14.45
šveicarų 100 frankų ........... $15.50
Švedų 100 kronų ................... $19.33
Vokiečių 100 markių ........... $1.40

sais (vienbalsiai) priėmę VoL 
stead rezoliuciją, atšaukiančią 
susižinojimo su priešu įstaty
mu^. Paliekama betgi veikmė
je ir ant toliaus niekurius svar
bius įstatymus, kaip karo fi
nansų korporacijos aktą, įsta
tymus apie laisves paskolas ir 
susižinojimo su priešu įstaty
mus, kurie taip sunkiai gulė 
svetimtaučių spaudos, reikalau
dami iš jos pristatyti paštui 
vertimus anglų kalbon visų po
litinių žinių ir straipsnių. Tai
gi jei tas atšaukimas ir pra
eitų, svetimtaučių laikraščiai 
dar netaptų paliuosuoti nuo tos 
sunkios naštos. Dabar ta 
zoliucija eina senatai).

Panašią rezoliuciją buvo pri
ėmęs ir praeitas kongresas, bet 
prezidentas ją vetavo.

re-

Socialistai reikalauja 
sugąržinimo kanstitu- 

ciniŲ gvarantijy.

LONDONAS, gr. 13. — Ang
lijos policijai ir kareiviams su
deginus Cork, smarkus mūšiai 
kįlo įvairiose Airijos vietose. 
Smarkiausias ir ilgiausias mu
šis buvo Camlaugh miestelyj, 
Ulsteryj, kur sinn feiner/ai už
puolė militarinės policijos ba
rakus. Keli žmones liko už
mušti, bet mažai yra žinių, ka
dangi vielos tapo pertrauktos. 
Apgultoji policija įstengė pasi
šaukti pagelbą, bet ant jos už- 
klupo kita dalis sinn feinerių ir 
ištikusiame mūšy j keli žmo
nės liko užmušti iš abejų pu
sių.

Musių su policija buvo ir 
daugely] kitų miestelių.

Cork miestas tebedega ir 
gaisras gali dar plėtotis. Sul’g 
vėliausiomis žiniomis, jau su
deginta virš 300 namų ir daug 
sankrovų išplėšta. Apskaito
ma, kad nuostoliai s:ekia nuo 
$15,000,000 iki $28,000,000.

Skelbia Anglijai karą.
DUBLINAS, gr. 12. — Ko- 

manduotojas airių respubliko
nų kareivių Monaghan paviete 
išleido proklamaciją, kiiroj 
sakoma, kad “publika turi tuo
ju us suprasti, kad Irlandija ka-

CHICAGO. — Vakar buvo 
Mildos Teatre B-vės parengtas 
savo dideliame teatre koncer
tas L'etuvos “Geležiniam Vil
kui.” Ir nežiūrint, kad oras 
pasitaikė labai blogas — Ujo 
laabi smarkus lietus — koncer
tas pilnai pavyko ir Lietuvos 
kovotojai susilauks didelės pa
ramos. Koncerto programas 
buvo labai geras. Jį išp’ldė ge
riausi Chicagos lietuvių daini- 
----- i ir muzikai — musų 

.žvaigždės: Marytė Rakauskai
tė, Unė Babicką te, P. Stogis, 
F. Jakutis, pianistas A. Pocius, 
Jczavitas, Olišauskas ir k. 
Žmonių buvo kone pilnutėlis 
didelis teatras.

Buvo taipjau renkamos au- 
i kos “Geležiniam Vilkui.” Au- 
! kų surinkta $876.59, už tikie- 
tus įplaukė $153.00, viso 
$1.329.50. Kadangi bendrovė 
aukojo teatrą, taipjau ir daly
vavusieji programe irgi aukojo 
savo triūsą, tad išlaidų ka’pir 
nebus ir veik visi tie pinigai 
nueis kovotojams, kurie nar
siai gina Lietuvą nuo užpuo
lusių ant jos lenkų grobikų.

“Vilnius bus musų,” sako 
Vileišis.

Bendram Lietuvos Gynimo 
Komitetui, jo sekretoriaus J. J. 
Hertmanavičiaus vardu, Lietu
vos atstovas Amerikoje Jonas 
Vileišis prisiuntė, delei to kon
certo, sekamą telegramą: 
2

“Lietuvos Respublikos vardu 
prašau sveikinti visus susirin
kusius Mildos teatre Lietuvos 
piliečius. Praneškite, jog Lietu
voje patįs žmonės ir jų pasta
tytoji valdžia budriai veizdi 
Lietuvos nepriklausomybės ir 

ostinės Vilniaus išlaiky- 
Chicagos lietuviai, kaip

likb..eų

savo 
mo.
vyrai, pajudinę yra žemę, visą 
liaudį pagelbon Lietuvos gyni
mui. Jeigu kurios kolonijos ap
snūdo ar varžosi delei budo 
persiuntimo pinigų Lietuvon, 
gali imti pavyzdį nuo chicagie- 
čių. Taigi Valio! Linkiu pasek
mės. Vilnius, Lietuvos rytai 
bus musų!”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai spiira Vo
kietiją panaikinti gyni

mos organizacijas.
BERLINAS, gr. 13. — Talki

ninkų karinė komisija pakar
tojo savo reikalavimą tuo- 
jaus panaikinti ir nuginkluoti 
Vokietijos gynimos organizaci
jas ii* pareikalavo tiiojaiis pra
nešti kokiy priemonių ' Vokie
tija mano griebtis išpildymui 
šio reikalavimo.

šis pranešimas yra atsakymu 
į Vokietijos notą gruodžio 9 d., 
apie paleidimą einwohnewehr. 
Komisija pareiškia, kad ji ne-

CHICAGO. — Vakar Socia
listų partijos nacionalinis ko
mitetus išleido inunifestt}, ku
riame jis pareišk’a, kad atme
timas dabartinės administraci
jos dar neužtikrina žmonėms, 
kad daugiau nebebus peržen
giama šalies konstitucija ir ne
bus varžoma žmonių laisvė, 
todėl partiją vistiek laukia il
ga ir sunki kova už žmonių 
teises. Ji todėl 
reikalavimus:

“A įsteigimas 
konstitucijos, 
šaukimas visų karo laiko įsta- nopolio į Bizert, Tunise (Afr: 
tymų, ypač nedorų ir biaurių' ko j e), kartu su visu savo lai 
špionažo įstatymų, kurie įku- ‘ vynu. Laivynas susideda iš ■ paleisti gynimos organizacijas, 
re slaptą policiją, kurios misi- vieno dreadnauto, dviejų krui- kurios neturi militarinio po- 
dėjiniai prieš laisvę yra nepa-.zerių, 4 submarinų, 7 naikiu- budžio, parado, kad talkininkų 
lyginami; besąlyginis panaiki-į tojų, 4 ledų laužytojų, 3 mo- komisija veikė sulig pirmiau 
nimas visą karo laiko galių ir‘kinimo laivų ir 3 vilkikų. Gen. gautomis instrukcijomis, ka- 
atsteigimas atstovybinės vai- Vrangelis yra ant kruizerio [ dangi Vokietijos atsakymas dar 
džios; umus paliuosavimas vi- Kornilov. • negalėjo pasiekti talkininkų

Pranešimai, kad Rusijos nai- sostines, 
jautinis atsteigimas pamatinių kintojas Livoi paskendo Juodo- 
Amerikos teisių laisvės žodžio,se jurose su visa savo įgula, 
spaudos ir susirinkimų.” tapo patvirtinti.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis pabėgo 
Afrikon.

stato sekamus KONSTANTINOPOLIS, 
13. — Gen. Vvangelis, 
armija tapo sumušta Kryme,

gr. 
kurio

Jungt. Valstijų 
tuojautinis at-. šiandie išplaukė iŠ Konstanti

sų karo laiko kalinių ir tuo-

elgtis su Bavarijos ir Rytų 
Prusa jos einwohnerwehr.

Greitumas atsakymo j Vo
kietijos notą gr. 9 d., kurioj 
Vokietija pareiškė, kad ji nie
kad nepripažino obligacijos

SKAITYKIT IR PLATINKTT



NAUJIENOS, Chicago, III Utarninkas, Gruod. 14, 1920

Amerikos Lietuviu Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalą.

$100.00. PriSine šitą sumą au
kų rinkėjas K. Stankus.

Musų draugystes administra
cijoj darbuojas ypatingai sek
retorius draugas T. Vabalavi- 
čc. Jau turi surinkęs $44.00

EXTRA! Puikus Paveikslai EXTRA!

Chicago Kasputis $1, A. Laurinaviče 
$1, B. Montrimas $1, D. Danta 

TOWN OF LAKE. — Gar- $1, A. Pleris $1, T. Morkeviče 
sus Vardas Lietuvių, tautiška $1, J. Waitkus $1, S. Mališaus- 
draugv’stč, savo priešmetinia- kis $1, Ž. Wanzys $1, V. Szid- 
me susirinkime pabaigus drau-i lauskis $1, J. Jodeikis $2, A. 
gijos vidurinius reikalus svar- Staneviče $1, J. Bartkaviče $1, 
stė Lietuvos sunkią padČtĮ ir T. Wabalovičc $1.25, J. Ba- 
vienbalsiai nutarė iš kasos au- landis $2, 
koti IJetuvos apsigynimo rei- K. Stankus $2, M. Sula $2.75, 

kad' S. Stankus $1, P. Stankus $1, 
K. Boileviče $1, J. Meliška $1, 
A. Knisas $1, A. Luneckas $1, 
J. Rokis $1, F. Diktoviče $2, J. 
Kančauskis $5, A. Stonis $1, 
J. Grakauskis $1. Viso labo 

$1, A. Cibulskis $3, J. Kantri-: draugystės nariai sudėjo dar 
mas $1, S. Maskolunas $1, pJ$50, tokiu budu pasidarė viso

kalni $50. Beto nutarta, 
ir draugai nuo savęs kiek kas 
galėdamas aukotų. Aukojo šie 
draugai: V. Damašauskis $1, 
L. Geležinis $1, F. Danilaviče 
$1, A. Orvidas $1, J. Grikšas

S. Mališauskis $1,

APŠVIETOS SAVAITĖ.
Rengiama

Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta”, | kurią teina keletas nepaprastai 
svarbių ir naudingų sveikatos srityje paskaitų.

Paskaitos įvyks šiose vietose:
Gruodžio 13 d. (Paned.) 1920 m. McKinley 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 maistą.
Gruodžio 15 d. (Sered.) M. Meldažio svet., 2242 W.’23rd PI.—Dr. 

C. K. Cherys — “Ką Tėvai Turėtų žinoti apie Vaikų Bumas ir Dan
tis”.

Taipgi Gruodžio 15 d. Liuosybės svet. (North Side) 1822 Waban- 
sia avė. ir Girard Str. — Dr. S.’Biežis — “Kodėl žmonės Taip Tankiai 
Serga Amerikoje”.

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

Gerbiamą visuomenę j visas paskaitas nuoširdžiai kviečiame 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 
apsikaugojam 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. Rengimo KOMISIJA.

skandinaviMamerikos linija

TAIPGI IR

4

Yra žinoma kaipo viena iŠ geriausių linijų 
keliauti per Liepoją

( LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleivių su dviems ir kc- 

1 turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
Inuo jos agentų ant Skandinavijos Linijos 

ar kreipkitčs prie ios Ccntralinių Ofisų
SKANDINAVIAN-AMERIG^N- LINE

148 V/ashington St., Boston
117 N. Dearbom St., Chicago. III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

XT .. «. ' iš Lietuvos New Yorkan PaNaujienų ofise galima gau
ti j Lietuvą ir iš Lietuvos nedėlyj, Lapkričio 29 d. 
“Scandinavian-American Ii-, “Scandinavian-American Li
nijos laivakortes. Norinti va
žinoti patįs arba parsitrauk- nb’os laivu “United States \
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 1 
Lietuvos per Kopenhagą. Į

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

H H V/ M M Ik II Bos rodoml Judinamais Paveikslais 
UU V Al! Kur ir Tas yra Pekla DOVANAI!

ir nuo metinio susirinkimo bus 
paduoti L. R. K. Komitetui. 
Mos manome, kad musų drau
gystes nariai dar daugiau pa
sirodys kiekvienas su savo au
komis. —K. S.

BRIGHTON PARK. — Lie- 
tuvos Laisves Draugija laiky
tame susirinkime gruodžio 5 
d. aukojo iš savo iždo $25 Lie
tuvos laisvės gynimui, o taip
gi tam pačiam reikalui aukojo 
ir atskiri nariai: po $3: Ang. 
Pocius, Ant.' Maženis; po $2: 
Mat. Kodis, P. Saplis, J. Mise
vičius, J. Zalatorius; po $1:
A. Morkauskas, K. Vrubliaus- 
kas, K. Prascevičius, J. Nevi- 
domskis, K. Varekojds, A. Pi- 
variunas, J. Palionis, J. Gu- 
cius; J. Bubliauskas, K. Mise
vičius, F. Almonas, J. Gasiu- 
nas, J. Manikas, J. Gedraitis, 
M. Sarziekas, A. Petraitis; vi
so $30, kas su draugijos skir
ta auka sudaro $55.00.’* Pini
gai perduoti tam tikram drau
gijos išrinktam komitetui, M.
B. Rodžiui ir A. Mažėniui, kad 
įteiktų Liet. Darbininkų Tary
bos Centro Komitetui persiun
timui ten, kam jie skirti.

Lietuvos Laisvės Dr-ja ža
da ir toliau stropiai veikt', 
kad padėjus Uetuvos žmo
nėms išvyti laukan lenkų Žu- 
likovskius iš savo krašto. Mu
sų draugija nedidele ir nclur- 

• tinga, bet pirmutine rūpinas 
padėt I/etuvai jos sunkioj va
landoj. Ateinančių' 1921 mi. 
sausio 30 d. draugija ruošia 
statyt scenoje Meldažio salėj 
komediją “Užburtas kunigaik
štis”; to vakaro pelnas taip
jau skiriamas Lietuvos gyni- 

I mo rt?’kalui. Tik inės, kad vi- 
i suomene ji stipriai parems sa
vo gausiu atsilankymu.

— J. Misevičius, 
Liet. Laisv. D-jos pirm.

BHIDGEPORTO ' KOLONI- 
I JA. — Bendrai surinktos pra
kalbos gruodžio 7 d. Šv. Jur
gio salėj. Kalbėjo adv. Brad- 
čiulis. Publikos buvo nedaug. 
Aukų surijikta:

Stambių aukų .... $288.00 
Smulkių aukų .... $£74.25 
Už tikietus prie durių $73.25

Viso išmokėta $56.00 
Pagal bendrą sutartį pa

siųsta draftu 
vos Gynimo 
tui, Kaune .

Prasidės

Utarninke 

Gruodžio 14 ■■ 17, 19M 
7:30 vai. vak.

ASHLAND TEATRE
49-ta ir Ashland Avė.

Chicago, III.

_ . į Sekantis laivas atvyks 
Sekahti pasažieriai atvyko New Yorkah Gruodžio 8 d. '

Ar Jus žinot?
v

Kad męs siunčiam pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
Kad mes siunčiame pinigus telegramų; Kad mes pafduodame lai

vakortes' ant sekamų linijų: Buitie American Line; Cunard Line; per 
Antverpą, Hamburgą ir Paryžių.

Kad musų laivakorčių ofisai randasi Kaune, Rygoje ir Licpojuje.
Kad mes parūpiname pašportus į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Kad musų atstovas dabar Lietuvoj tvarko bankų susinėsimą, kaip 

tai Kaune, Šiauliuose, Mariumpolėj, Raseiniuose ir kituose miestuose.
Taip kad per Knaisė Banką siųsti pinigai butų greitai gaunaifii 

Lietuvos žmonių. Kad dabar musų Rankoj dirba T. J. 
rinti reikalus su savo giminėmis Lietuvoj, kreipkitės 
laiškais. Patarimai dykai.

Kučinskas. Tu- 
ypatiškai arba

Bankos valandos dienomis nuo 8:30 ryto iki 5:00
Atdara utaminkais ir subatomis vakarais iki 8 valandai.

vakare.

Dabartine Europa Pranašystėje

Per šiuos keturis vakarus, bus aiškiai parodyta kad 
Svietas Pasibaigė, ir Milijonai žmonių Nebcmirs!

Geriausia Proga Lietuviams!

Inžanga visai Veltui Jokių Kolektų Nebus
Kviečiami Vyrai ir Moterys. Biblijos Studentai, Rengėjai.

Vaikai įleidžiami tik su tėvais. •

Vienu Laivu Iš lipojaus | New York
Jau atsidarė taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Liba- 

vos) į New Yorką.
Laivakortės (šifkortės) Kainuoja.................................................... $145.00
Mes parduodame laivakortes (šifkortės) BE PERSĖDIMO iš Libavos į 

Ameriką. * •
Iki šioliai žmonės be patyrimo turėdavo daug neparankumų, bet dabar 

Kompanija įsteigė savo skyrius KAUNE ir LIEPOJUJ. Tas daug pagelbės 
išgavimui ir užvizavimui pašportų kelionei į, Ameriką.

Žmonės kurie pirko laivakortes (šifkores) per mus jau daug iš jų pa- 
sažierių yra atvažiavusių.

Nėra abejonės, kad dabar galima bus atvažiuot greičiau.

Išlaidos apmokėtos: 
5000 garsinimų .... $17.00 
Spauda Naujienų ir

Draugo .................. $14.00
Kun. M. Krušni už salę $25.00

®-<2BC2S£»S3nKitur, «>

ICARTER’S 
£!TYLE

PIUS.

A. PETRATIS ir S. L. FABIONAS, Vedėjai.
Kasdiena nuo 9 iki 6 v. Vakarais: Uturnikais, Ketvergais ir Subatomis 

nuo 9 iki 9 v. Nedėliomis nuo 9 ik i 3 po pietų.

Komite- 
... $479.50

Viso labo $535
F. M. Šatkauskas 
Jurgis Petkus, 
A. Maziliauskis, 

Iz. Pupauskas.

Ar myli muzikę?
BEETTIPVEMO rnusikoa koa- 

Merr*lorįjoj0 to o kimino, J Skam
bint! pianu, daluavima, arnirt- 
kvoti, teorija, mua. htorija ir 
harrnonijau Buigusienia išduoda
mi diplomą!; įstoti galima vi- 
fuomat

ANTANAS S. POCIUS, Vediįaa 
3259 S. Halsted Str.

Te].: Bouievard 9244

Pinigai iš
Murdo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

hnigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
Čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

ittle Over Pilis
DKL GALVOS SO 
PEJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

PEORIA, ILL. — Čia mažai 
tėra lietuvių apsigyvenusių ir 
labai išsisklaidę po visas dalis 
miesto; reikale sunku ir suži
noti; v/enok matant laikraš
čiuose, kaip kitos kolonijos 
darbuojasi ir duoda gausių au
kų Lietuvos gynimo reikalui, 
pasitarę su kitais draugais J. 
Gaižauskis ir A. Gird/ius perė
jo lietuvių xa,ni,s ir visi geros 
širdies žmones neatsisakė au
koti pagal savo išgales. Atsi-' 
rado tik keli užaušeliai. O ve-, 
nas ir toks buvo, kur pakalbin- j 
tas aukoti Lietuvos gynimui 
vietoj aukos davė atsakymą, 
kad jam nereikią nei Lietuvos 
nei giminių ir kad 
viai esą • “durni.” 
peoriečiai, ir tarp 
visokiu... v

Aukojo: Petras
$10, Vincentas Košys $10, .fo
nas černaųs-kas $10, Domini- 
kas Petrulis $7,50: Po $5: Juo
zapas Poę.'us,/Martinas .įnoris, 
Antanas Girdžius, Juozapas 
Gaižauskis, Frane'škus Tnnyla, 
Jonas Pocius, Jonas Povilaitis, 
Endriejus Podžiimas, Vincen
tas Bukevičius, Adomas,. švir- ■ 
mickas, Potronelė. Mock’enė, 
Jonas Mockuilis, Jurgis Gud- 
žinskas, Vincentas Girdžius, 
Petras Liatiska, Na polis Ką Va
liūną
nas Akinskas, Pclr-as Tčkus; 
Po $3: J. Klaims, A. Jeroms, 
V. G i ra i t is, A. Naunčikas; Po 
$2: K. Sinkevičius, A. Kauli
nas, J. Matalonas, K. Saltanavi- 
če, J. Klainis, A. Vaičikauskąs, 
J. Jcniunas; Po $1; J. čurlo-

Per šešesdešimts 
metų šis geri au
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

.. . ...... . /'•ARTER’S IRON PIIJLS f Reikalaukit tikrojo x Gr7nų ,larž„vil).

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
■Illiililllllllfflllllllllll»»«X«aTJ53-JC.'/A.'L.

ir

it

v

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOVVIATT—-SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos 

včl tęs savo praktikavimą po No.
5208 VV. Harrison St. • 

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

•      i iĮ»»»irnrrrTf* ...J

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

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Ęruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

c

1005 Mario n Street, 
Waukėgaii, III,

T. J. KUČINSKAS

KRAUSE SAVINOS BANK
1341 MILWAUK.EE AVĖ - N E AR PAULINA

visi liotu-
Tai matot, 
musų yra

Gudzinskas

Povilaitis, Anta-

i«hww‘A*’

a ■■ ra r» » « et * s « w r ra ra h k 
o- Tel. Cicero 5063

DR. A. 1’. GURSKIS 
Lietuvis Den tintas 

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
, CICERO, 1LL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
išskiriant nedėlias ir seredas.

>1

J. P. WAITCHES
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai: 7 iki 9 vakaaris. Ncd.: 

450!) So. Ashland Avė 
Tel. Yards 1053.

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

Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikaiišką ek- 
zammavimą ir, jei aš npsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su* 
grįžfi tau, kaip busiu pasakęs.

irs, R. čurlonienė
Karpus, O. Bockus; Po 50 ccn-

Aukojo Raudonajam Kry
žiui. L. skyriui: Petras Guod- 
žinskas$5; po $1: K. Sinkevi
čius, A. Girdžius, J. Ga i žaliu
kis, M? Mačiukait’ene, E. Po- 
džiunienė, J. Pocius.

39 So. State ir kampas Monroe, 
12 f boras, ruimas 122, 

Chicago, III.
♦

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

’ f w m x •; e; u h 7. k k b « si m h n n b ir

Misijai $165.50; Raudonajam 
Kryžiui $11.00. Viso aukų bu
vo surinkta $176.50.

1—Antanas Girdžius.

Pilone Canal 257 I

DR. P. Z. ZALATORL%
Lietuvi* 

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

piet 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt®.

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

MILWAUK.EE


Utaminkas, Gruod. 14, 1920 NAUJIENOS, Chicago, UI.

PADVIGUBINK
SAVO ĮEIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Goki Real Estate Bandsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjiinai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son 
1319 Milwaukee Avė.

-

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

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

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

f------------------------------------------------------- -
Tel.: Victory 2400

Užsisakyk audrinius lan
gams rėmus, nuo
Geo. Green Lumber Co., 

22-os gatvės tiltas.
<-----------------------------------------------  ------ )

■ Tel. Canal 2975—2976 ■

Just
■ V/HISTLE ■

Chicago t ■
H WHISTLE BOTTLING CO.
P 1901 W. Roosevelt Rd. W

...... ........................

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

Phone Drover 266
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

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

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

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

Chas. A. Snapp 
Company

1620 Consumers Building 
Tel.: Harrison 9669-9670

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

/-**'■... .......................................
Phone Canal 6254

ADOLPH L. ZACIIAREVVICZ 
Kostumeriškas Siuvėjas

Kepurės, pirštines ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 So. Leavitt St.
v-..-........... .

LIBERTY BONDS 
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

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

*...................... .. ............ ..... —■ ■■ i

Ą. C. Flynn Co.
4709 So. Halsted St.

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

Phone Boulevard 7692

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

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY [BUSINESS REVIEVV

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St
Esat girdėję apie šiaą Stock 

Compaąy. Dabar jums 
proga pamatyt ją.
Rodoma šią savaitę

“Human Hearts”

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

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

1653 W. 47 St.

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

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.
V----- ---------- ----------- - ■ --------------

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų

ir statomų.
Madison ir Kėdzie valstijinio banko 

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

Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS IIANNEMA R. P. L. 

10657 Michigan Av., kam p. 107 gt. 
įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

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

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

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

Halsted netoli 63-os gatvės
<. ---------- ---- ----------- —<

Kur laikyti pinigus?
.Daugeliui šitas klausimas iš- 

rodys nereikalingu—ypač tiems, 
kurie pinigų neturi. “Jeigu tu
rėsi pinigų, tai žinosi kur dėti”, 
taip atsako žmogus kuris neturi 
pinigų, o todėl neturi ir rūpes
čio apie tai, kur juos dėti. Vie
nok tam, kas turi nors keletą 
šimtų dolerių, šis klausimas tu
rėtų rūpėti, jeigu jis nori, kad 
jo pinigai daugiaus pinigo pada
rytų. Ištiesti, daugelis ir labai 
galvas suka kaip daugiaus pada
rius pinigų savo pinigais. Tas 
matos nors ir iš to, kad paža
dėjimai šimto nuošimčių pelno 
patraukia lengvatikius dėti savo 
pinigus visokiems Pozniams, į 
visokius abejotinus aliejaus ir 
aukso šėrus ir taip toliau.

žinoma, atsargiausia yra laiky 
ti pinigai atsargiame, tvirtame 
banke, kur moka tris nuošimčius 
(3%) ant padėtųjų pinigų. Bet, 
jeigu jau žiūrėt atsargumo, tai 
čia galima pasakyti, kad ne kiek 
vienas bankas yra lygiai atsar
gus ar tvirtas. Banko garsina
mojo turto didumas nevisuomet 
reiškia, kad bankas tvirtai sto
vi. Banko turtas (ne kapitalas) 
paprastai parodo banko skolų 
didumą, o skolos negali būti liu
dijimu tvirtumo. Banką galima 
skaityti tvirtu, kada jo paskolos 
yra gerai išdalintos ir kada jis 
turi užtektiną rezervą gyvais pi
nigais, arba čekiais, draftais ir 
kitokiomis greit pakeičiamomis 
popieromis. Del rezervo geresnio 
ir kone visiškai tikro aprūpini
mo, tvirtais) bankais mes skaito
me tuos, kurie yra Federalio 
Reservo Banko nariais.

Del tikrumo, mažoms sumoms 
: laikyti dar tikresnis yra Suvie- 
I nytų Valstijų Pašto Bankas. Bet, 
pastos bankas moka tiktai du 
nuošimčiu (2%) ir nėra taip pa
togus. *

Klausimas betgi yra: kur lai
kyti pinigai, kad jų neprapul- 
džius ir, kad su jais uždirbus di
desnį nuošimtį negu banko j ar 
pašte.

Kas iš Lietuvių turėjo susidė
jęs tukstantį-kįtą dolerių, tas jau 
žino, kad jis galėjo paskolinti 
tuos pinigus ant “mortgičio” ir 

gauti penkis ar šešis nuošim
čius už savo paskolintus pinigus. 
Toks pinigų indėj imas beabejo 
yra gana atsargus ir geras, jeigu 
namai ir žemė ir verta pinigų ir 
nepuola savo vertėje.

Kas neturėjo susidėjęs tuks- 
tančio-kito dolerių, dažnai ne
galėjo pinigus indėti į mortgičių 
ir negavo už savo pinigus dau
giaus kaip tris nuošimčius (3%). 
O yra nemažai būdų gauti 
5, 6, 7, ir net 8 nuošimčius, inde- 
dant ir mažesnes sumas negu 
tūkstantį dolerių. Geriausias iš 
tų būdų yra indėti pinigus į at
sakomus bonus,' išleistus ar tai 
valdžios, ar tai miesto, ar tai di
delių įsigyvenusių kompanijų. 
Šioj valandoj ypač yra verta į 
bonus indėti pinigus, kadangi lau 
kiąma, jog netolymoj ateityj jų 
kaina pakils.

Tiktai su bonų pirkimu reikia 
daug atsargumo. Nereikia pirk 
ti bonų pagal patarimo žmonių, 
<urie nežino reikalo, arba yra 
nesąžiningais agentais, norin
čiais parduoti beverčius bonus.

Kad gerai išsirinkus keletą 
pelningų bonų iš šimtų pardavi

nėjamų reikia gero finansų žino
jimo. O kadangi mes paprasti 
žmonės tokio finansų pažinojimo 
neturime, tai reikale bonų pasi
rinkimo mums reikia pasitikėti 
ištikimoms bizno staitstikos or
ganizacijoms. Tokios organiza
cijos betgi už savo patarimus 
ima šimtus dolerių ir paprastam 
žmogui jos yra neprieinamos. 
Paprastas žmogus visgi turėtų 
gauti kur-nors gerą patarimą 
apie pinigų Indėjimus. Rodą tin
kamiausia vieta kreiptis su pra
šymu tokio patarimo turėtų būti 
bankas. Tačiaus iki šiol nė vie
nas musų bankų nėra įsteigęs 
pas save gero išlavinto, supran
tančio1 dalykus, bonų skyriaus, o 
didžiuose vidurmiesčio bankuose 
musų žmonėms gauti patarimą 
yra beveik negalima.

Sekamose apžvalgose mes dar 
grįšime prie bonų ir pasisteng
sime suprantamais žodžiais pa- 
aikinti kas yra bonai ir koki yra 
tarp jų skirtumai. -

Dar didesnis nuošimtis ant pi 
nigų galima gauti indėjus pini
gus į šėrus. Bet, Šerų pasirinkt 
mas yra dar sunkesnis negu bo
nų. Šeruose taipjau galima grei
tai pamesti pinigus didžiame 
nuošimtyje, kaip ir uždirbti. In
dėj imas pinigų į bonus ko no vi
suomet yra atsargesnis negu į

Kodėl puola Amerikos 
biznis?

Amerikos biznis puola dėlto 
kad perdaug iškilo ir perdaug ta 
po išpustas. Toks yra apskritas 
atsakymas į viršpadėtą kalusi- 
mą.

Tarp daugelio Amerikos biznio 
dabartinio puolimo priežasčių 
svarbiausia yra ta, kad Europa 
nebeįstengia pirkti iŠ Amerikos 

i tavorų, kadangi Europa yra pil
nu bankrotu—ir dar blogiau ne
gu bankrotu.

Karės laiku Amerika galėjo 
išvežti Europon ir kitur baisią 
daugybę tavorų, parduodant juos 
už auksą ir kreditan. Bet dabar 
Europoj vietoj aukso yra marės 
popierinių pinigų ir todėl nėra 
kredito. Išvežimas-iš Amerikos 
tavorų daugelyj atvejų sumažėjo 
pusiau palyginant su 1917 me
tais. Taip bovelnos .1917 metais 
buvo išvežta 236,386,007 svarų, o 
šiais metais 119,131,556; jautie
nos mėsos 1917 metais buvo iš
vežta 65,091,599 svarų, o šiais 
metais vos 3,822,461 svarų; odos 
padams 1916 metais buvo išvež
ta 12,986,768 svarų, o šiais me
tais 1,541,621 svarų; cukraus 
1916 metais buvo išvežta 125,- 
170,654 svarų, o šiais metais tik 
20,997,715 svarų.

Šiais metais didžiai padidėjo 
tiktai išvežimas kviečių ir javų, 
kas vėl tik nurodo, kad Europoj 
trokšta duonos.

Iš paduotų skaitlinių matome 
patvirtinimą, kad tas biznis pir
miausia ir labiausia nupuolė, ku
riame apsireiškia didžiausias eks 
porto puolimas.

Baltic State Banko 
įsteigimas.

■■u , ■■■ i ■ - •

Mes gavome pranešimą, kad 
New Yorke galutinai tapo suor
ganizuotas Baltic Etates Bank, 
su kapitalu $250,000.00 ir pervir
šiu $50,000,00. Tai bus pirmas 
Lietuvių bankas New Yorko vai 
stijoj, nes tame banke daugu-

mas šėrų priklauso Lietuviams.
Banko direktoriai yra: Advoka 

tas J. S. Lopatto, M. W. Bush, 
Wm. Nash, A. I. Cole ir A. B. 
Strimaitis.

Viešas banko atsidarymas bu
siąs 4-tą Sausio dieną. Su šio 
banko atsidarymu Amerikos Lie 
tuvių bus trys valstybniai ban
kai: Metropolitan State Bank, 
Universal State Bank, Chicagoje, 
ir Baltic States Bank, New Yor- 
ke.

Automobilių išdirbystė.
Dauguma automobilių dirbtu

vių dirba nepilną laiką, ir toks 
dalykų stovis dar tęsis bent dve
jetą menesių. Medžiaga vartoja 
ma automobilių išdirbystėj tru
putį atpigo. Numuštos darbi
ninkams algos. Gal būti kad al
gos dar labiaus bus numuštos. 
Kapitalistai nori atgauti savo se
nus pelnus, bet tas jiems dabar 
nepavyks dėl apskrito biznio puo 
limo.

Kalėdų biznis.
Šiais metais Kalėdų biznis ma 

tyt nebus blogesnis už pereitų 
metų biznį, nors ir atrodo netaip 
gyvas. Reikia betgi atsiminti, 
kad pereitų metų Kalėdinis biz
nis Amerikoj buvo didžiausias 
kokį Amerika žinojo kaip Ame
rika yra Amerika. Taigi jei 
šiais metais ir mažesnė bus apy
varta, šių metų kalėdinį biznį 
reikės pripažinti neblogu.

Daugelis krautuvių Chicagoje 
praneša biznio padidėjimą prisi
artinant Kalėdoms. Tarp jubi- 
lierių ir laikrodininkų guvus biz
nių eina tarp kitų pas šiuos:

Henry Rhein Jewelry Store, 
1536 W. 47-th str.

Hankin Jewelry & Graphap
hone Co.,

2209 W. 22-nd str.
Joffey’o krautuvėje 4625 S. Ash 
land avė.

Peter A. Miller, 2128 W. 22-nd 
st.

Nemažas yra pareikalavimas 
muzikos ir muzikalių instrumen
tų, ir šioj srityj dideliu bizniu ga
li pasigirti:

Olovvecki’s Music House 
3417 So. Halsted str. 
Shank’s Music Store 
3527 So. Halsted str.

Cigarai taipgi yra Kalėdiniu 
tavorų, ir tą atjaučia cigarų iš
dirbėjai, kaip The Falcon Cigar 
Factory, 4644 So. Marshfield av.

Nemažai kas užsisako Trinerio 
biterio ir kitų gėrimų aptiekose, 
o taipgi perka iš aptiekų visokių 
mažmožių.

Iš aptiekų nemažu Kalėdiniu 
bizniu gali pasigirti:

Lucas Hannema, Roselande, 
10657 Michigan avė.
S. A. Mankovvskis, 
2359 S. Leavitt str.
Wm. S. Broniarczyk,

4459 S. Wood str.

Žmonių Širdys.
Nusiminime, nusilpime gali at

sigaivinti National Teatre. Tai 
yra senoviniai perstatymai, ku
riuos kiekvienas myli ir jais užsi
interesavęs. Atsiveskit motiną, 
tėvą, o jiems bus labai smagu, 
kuomet primins jiems praeitas jų 
jaunas dienas. Smagumo sutei
ksite tiek, kad didžiausią laiktą 
nupirkus jie nebus taip užsiganė
dinę.

Kalėdų 
dovanos

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

Henry Rhein, 
Jewelry Store, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį 

laikrodį.

S CASINO TEATRAS ! 
i 3506 So. Halsted St.
■ ■
■ Seredoj, gruod. 8. ■
i 1 Elane Haminerstein
J in the Daughter l’ay’s 
i i Subatoj, gruod. 11.
I i Earl Williams. s
■ in Romance Promotion. ■ 
J Pan ir Utar., gruod. 13 ir 14. ]
J While New York sleeps 
i Extra Fox special.
IIIBIIIIlIBIfllBBIIIBl”

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

nenormalių kūno dalių,

Išdirbėjus 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
ir platės dėl

kojų. Speciali atyda dėl kūdikių.
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI. 

Phonė: Wentworth 2679.
----------------------------------------------------——...
Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St. 
k----------------------------------------------- f

OLOWECKI’S
Music, House.,

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

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

ĮBB BBBBBBBBBDBBE B BER
■ ADAM M. MACARUS S

NOTARAS
b 3256 S. Wallace St., Chicago B

i Parduodu laivakortes, ■ 
[' siunčiu pinigus į visas £ 
[ ’ pasaulio dalis. Apdrau- ■
■ džiu, parduodu žemės ir ■ 
>1 namus, skolinu pinigus, b

IBBBBIBBBBIBBIBBBBBB

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

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti draugiš
kus ryšius, kurie turi būti 
tarpe bankerio ir depozito- 

rio.
Delei draugišku patarimų 

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

Phone Drover 215
S h a n k s 
Music Store, 
Ėst. 19 12.

Fonografai, re 
kordai ir gro
jami grojikii- 
niai voleliai. I'i

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

GERAS ■
Dantų taisymas 

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

PIRTIS
Turkiška, elektrikinė ir rusiška.

Lankant musų pirtį, galima apsisau 
got nuo sekančių ligų:

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.

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

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utaminkus 
nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1624 W. 45-ta gatve, 

Chicago, III.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’j American
Atlik of Bitter Wine
Yra labiausiai užtikiama

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashland Avė.

JBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
B EXTRA IŠPARDAVIMAS ■
1 Siutų ir Kelinių

Vėliausios mados ir žemiausios I
1 kainos.
' PAUL LEASES, 

3616 So. Halsted St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg.
Company

Išdirbėjai The New Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,

-a —1 rrmj j w

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

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

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

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

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

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY
175 N. Clark St.

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

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

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

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon.

Reikalauk knygeles “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

/----------------------------- - --------------- >
Phone Yards 987

I). LIPTSICH
Fashion Cloak Shop 

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

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

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

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

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

2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Acorn Electric Co.

/ ' ....................." "
Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas

2833 W. 22nd St.
Tarpe California Avė. ir

Marshall Blvd.
Chicago.

i ■

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

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store 

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

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

----------------------_—------------------- -
Jei tau reikia 

GERO PLUMBERIO 
Kreipkitės prie 

JOHN KLEKER PLUMBING CO. 
1707 W. 47th St. 
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.
U . — ------J

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

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

Tel.: Yards 1294

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams!

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

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė.

Tel.: Yards 145

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

materijolo.
Atsišaukit pas mus —

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

automobilių.

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

1628 West 47-os gatvės 
Kampas Marshfield Avė.

, šakos: 8207 So. Morgan St., 
9309 Cottage Grove Avė.

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

Phone Boulevard 6878
A. ąOLZMAN

The National Raincoat Co. Not inc.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St. 

k_____________ _ ________ :_______/
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. Naujienos eina kasdien, iftsldriant 
nedžldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paltui

Metams___ _____ ___ _ T $8.00
Pusei metų 4.50
Trims mėnesiams 2.25 I
Dviem mėnesiams ..................... 1.75'
Vienam mėnesiui 1.001

Chicagoje — per neiiotojus: 
Viena kopija —- 
Savaitei______________
Mėnesiui_______________

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paštu:

Metams____ - - - - $7.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem menesiams 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 užsakymu.

aunas luiebuvos gynimui o 
klerikalai nori pakreipt šitą 
žmonių judėjimą prieš Lie
tuvos misiją! Kovą su lenkų 
želigowskiu klerikalai sten
giasi pakeisti kova su Lietu
vos atstovu Amerikoje.

Ir kodėl? Klerikalai sa
ko, kad Misija “pjudo ir 
drasko Amerikos lietuvių 
visuomenę”, bet ištiesų »tai 
niekas kitas taip nepjudo ir 
nedrasko musų visuomenės, 
kaip klerikalai, keldami to
kius kerštus Amerikos lietu
vių tarpe.

Visa priežastis jų neapy
kantos prieš Lietuvos pa-

kad materijolui išėjo po $1.11 
svarui, nors visos kainos pernai 
buvo daug augštesnės, negu 
pradedant resorcino bizni. O 
kas dėl pardavimo kainų, tai po
nas “Direktorius” niekus pasa
koja. Aš negalėjau žadėti par
duot už kokią-nors kainų, nes 
tas dalykas buvo pavesta p. Ka
ružai ištirti, ir tik jisai tegalė
jo pasakyti apie tai.

Yra melas sakyti, kad resor-

D3
18
75

Klerikalų 
už stearine j imai.

Mūsiškių klerikalų smar
kavimams nėra galo. Jie ne 
tiktai pasistatė prieš visą 
Amerikos lietuviu visuome
nę atsisakydami dėtis prie 
bendro aukų rinkimo Lietu
vos gynimo reikalams, o ir 
pradėjo varyt kampaniją 
prieš Lietuvos Misiją norė
dami prašalinti ją.

Paskutiniame So. Bosto
no “Darbininko” numeryje 
išspausdinta “Pareiškimas 
Lietuvos Valdžiai”, kuriame 
reikalaujama tarp kitų da
lykų, kad Lietuvos valdžia 
“kuogreičiausia pakeistų da
bartinę misiją, Amerikoje.” 
Apie tą misiją Amerikoje 
sakoma “pareiškime”, kad 
ji, “vietoj dirbti darbą, ku
riam ji atsiųsta — paskolos 
bonus platinti, pjudo ir dras
ko ikmerikos lietuvių visuo-l 
menę.

“Darbininkas” pataria tą 
“pareiškimą” skaityt prakal
bose, draugijų ir kuopų su
sirinkimuose ir su parašais 
siųsti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo pirmininkui, Stulgin- 
skui.

Musų skaitytojai žino, kad 
mes nesame joki Lietuvos 
valdžios arba jos misijos 
garbintojai; bet šitą kleri
kalų agitaciją mes negalime 
nenupeikti.

Lietuvo šiandie randasi 
labai kritingoje padėtyje. 
Jos kovoje su lenkų imperi
alistais daug nusvers kitų 
šalių atsinešimas linkui Lie
tuvos. Koks tečiau galės būti 
svetimų šalių atsinešimas 
linkui Lietuvos, jeigu patys 
lietuviai ims per prakalbas 
ir per laikraščius atakuoti 
Lietuvos misiją, atsiųstą čio
nai ginti Lietuvos reikalus?

Ir dar kitas dalykas. Lie
tuvai šiandie reikalinga kuo- 
didžiausia materiale ir mo
ralė pagalba. Kad padėjus 
Jai, Amerikos lietuviais viso
se kolonijose rengia prakal
bas, protestuodami prįeš 
lenkų užpuolikus, ir deda]

Tai kalbėk su žmonomis, ku
rie šitaip per akis meluoja!

Bet tos melagystės L. A. B. 
Buletino tai buvo tikrai pradžia 
tų ponų keršto, kurie stoja už 
žiurf. Jų piktumui nebuvo kraš
to, kuomet jie patyrė, kad gar 
mint resoitlnų yra ne taip leng
va, kaip jie manė. Jie griebėsi 
niekingiausių priemonių, kad su
draskius ir senąją resorcino dirb 
tuvę ir nedavus man dirbti jo
je, jeigu subankrutys naujoji. 
Jie ėmė jieškot būdų apkaltint 
mane. Nors per trejetų metų 
bilos buvo apmokamos su vienu 
mano parašu ant čekių (kas bu
vo sutarta dėl parankumo, nes 
kito direktoriaus arti nebuvo), 
bet A. B. Strimaitis, paskatina
mas Bučinsko ir kunigo Gudai
čio, ėmė jieškot protokuluose, ar 
nebus kur užrašyta, kad ant če
kių turi būt du parašu. Nepavy
kus šituo budu apkaltinti mane, 
pradėta platinti tarpe šėrininkų 
paskalai, kad aš buk papirkęs sa
vo buvusj j j darbininkų, kurs buk 
įeinąs naktimis į dirbtuvę, išne
šus man “sampelius” (prabas) 
ir gadinus darbų. r

Ar reikia šlykštesnio ir kvai
lesnio šmeišto? Visa dirbtuvė 
aptverta 8 ir 9 pėdų aukščio dyg
liuotos vielos tvora, taip kad ir 
pats žiuris neįliptų per jų; visus 
aparatus yra lengva uždaryt ant 
užrakto; dirbtuvė ir kiemas ap
šviesti; kiemo viduje yra ne tik
tai darbininkai, o ir apginkluo
tas sargas,—kokio-gi proto žmo
gus mėgintų prie tokių aplinky
bių eiti slaptai į dirbtuvę? Ir ko 
eiti? Kad išvogus ^“sekretus” 
apie tai, kaip naujieji “dirbtuvės 
tvarkytojai” moka pagaminti 
200 svarų resorcino per tris mė
nesius (kuomet pirma buvo pa
gaminama po 300 svarų kas
dien) !

Buvo paleista ne paskalas, kad 
mano žmonės du kartu mėginę 
išdinamituot dirbtuvę, ir tokia, 
girdi, jiega, kad visas miestas 
butų buvęs sugriautas. Rezul
tate to paskalo, apdraudos kom
panija atšaukė apdraudų nuo ug
nies.

Tai tokios intrigos tenai eina. 
Aš paminėjau tiktai dalį jų, bet, 
manau, Jau ir to pakaks, kad 

ielęvienas galėtų -suprasti, ko- 
ie gaivalai tenai darbuojasi. Ta- 

fitkualiečia ne tiktai mane, o ir 
muši visuomenę, kuri patiki jų 
“darbuotojų” šukavimams apie 
“tėvynės ir tautos labų” ir pave
da į jų rankas tfavo pinigus, 
šmeiždamas mane, L. A. BjBu- 
letinas nori dar kartą" apdumti 
žmonėms akis. Bet aš tikiu, kad 
neilgai jiems tatai seksis.

— Df. A. Pocius.

siuntinius yra tame, kad p. 
Vileišis pareikalavo atskai
tos iš Tautos Fondo. Kleri
kalai norėtų kad visuomenė 
nežinotų, ką jie daro su pi
nigais, kuriuos žmopės su
deda Lietuvos reikalams. Į 
kiekvieną žmogų, kurip sten
giasi neduot klerikalams pi- 
nigiškaį išnaudot visuome
nę, jie žiuri kaip į mirtiną cino gaminimas visą Uiką nešęs 
priešą. nuostolius. ' Pereitais metais,

Bet klerikalų šėlimas nu- ,ka<!“ "esikišo ‘ bizn‘ Karuža- ir
. . i . a * . .v. kada dar mes neturėjome lai-eis niekais. Azuot išbom- , „ x. .. . .... .............  mūs” pažinti žiūrį, tai ne tiktai 

bardavę misiją, jie susilauks SUvedėme galus su galais, o ir 
tiktai to, kad ir paskutiniai turėjom keletą šimtų dolerių gry 
jų pasekėjai atsuks j’iems no pelno, kaip parodė “Certified 
nugarą......................................Public Accountant” * liudijimas.

O reikia turėti omenėje, kad L. 
A. B., kontroliuodama Resorci- 
na kompanijos finansus, labai 
trukdė biznį: kartais reikėdavo 
po savaitę, arba daugiaus laiko 
sustoti dirbus, kol ateidavo pi
nigai iš L. A. B. įpirkimui gu
linčios stotyje ųiedžiagos. Buvo 
daugybė ir kitų surištų su tuo 

(Delei šito straipsnio Dr. R. I kliūčių, kurių čia visų nė ne- 
Pocius prašo mus paskelbti se- suminėsi; ne be reikalo Pranas 
karną jo atsakymą:) , Butkus ir, vėliaus, senis Juozas

Resocrino kompanija yra kai- Butkus, dirbusieji su manim, sa- 
kurių Lietuvos Atstatymo Ben- Rydavo, kad mes niekuomet ne
drovūs direktorių rankose, ir jie| išlysime iš bėdų, kol L. A. B. 
dabar keršija man už savo bi- 
čiuolius, dėlto, kad aš iškėliau 
aikštėn jų darbelius. A. B. 
Strimaitis negali atleisti man 
už prašalinimą R. Karužos iš 
Resorcino kompanijos ir, anot 
jo paties žodžių, stengiasi “nu
laižyti” tą savo brangų draugą.

Po Karužos jie įbruko į Re- 
sorcino kompaniją kitą savo sė
brą, P. J. žiūrį, nežiūrint mano 
protestų ir persergėjimų. Dėl
to, kad aš parodžiau jo “gabu
mus”, ir dėlto, kad tas naujasis 
“dirbtuvės tvarkytojas” visai 
nuvarė ją nuo koto, tai jie da
bar piktumu nesitveria ir grie
biasi nešvariausių x priemonių, 
kad atkeršijus ir suvertus kal
tę ant manęs. I

Jie pasišaukė pagalbon tūlą 
“literatą” ir jisai, pasirašęs, kai
po “Res. Chem. Co. Direkto
rius”, sudėjo apie mane visą li
taniją Lietuvos Atstatymo Ben
drovės Buletine, neva atsakyda
mas j mano straipsnį, tilpusj 
“Naujienose”; bet toje jo litani
joje nėra nieko daugiaus, kaip 
tiktai melas ir šmeižtas. Vieš
patie apsaugok, jeigu ir kiti L. 
A. B. raštai—apie markių siun
timą, apie kerosino gabenimą ir 
tt. — yra taip pat “teisingi”, 
kaip to “Direktoriaus” straips
nis! i

* Į visus to pono melus aš čia 
neatsakinėsiu, nes tai užimtų 
perdaug vietos. Panagrinėsiu 
tiktai stambesniuosius.

Pirmiausia turiu nurodyti, 
kad aš nebuvau priverstas pasi
traukti, o pasitraukiau liuosa 
valia, — ką gali patvirtinti Dr. 
A. Bacevičia. Resorcino kom
panijos bosai norėjo, kad p. žiū
rįs butų vedėju naujosios dirb
tuvės; aš-gi nurodžiau, kad ji
sai tam darbui visai netinka, ir 
patariau, kad jie bent pirma iš
bandytų jo gabumus, pastaty
dami jį į senąją mažąją dirbtu
vę. Kada jie nė su^tuo nesutiko, 
tai aš prasišalinau, nenorėdamas 
būti atsakomybėje už svetimas 
nesąmones. i

Kas dėl mano “uždarbio” tu
rėjimo, tai galiu tiek pasaklyti, 
jogei ne man buvo daroma ma
lonė, kuomet aš per -pusantrų 
metų laiko, kot dalykai stovėjo 
silpnai, dirbau už dvidešimts 
dolerių savitei, nežiūrint to, kad 
buvau pratęs uždirbti ameriko
niškose firmose x dešimti 

. Ir ne ponui 
“Direktoriui”z prikaišiot man 
“uždarbius”, kuomet jisai žino, 
kad nemokšai, be jokios profesi
jos, žmones L. A. B-j ė ima po 
penkis, šešis tūkstančius pieti
nės algo$.

Tollaus. Tas “literatas” sa
ko, kad aš tikrinęs, organizuo
jant Resorcin Manufacturing 
Co., jogei materijolas kainuosiąs 
apie 92 centu svarui. Bet tai 
juk ir nebuvo klaida. Pereitųjų 
metų apskaitliavimas parode, |

Dr. R. Pociaus Atsakymas Resorcino 
Chemiškos Kompanijos Direktoriui

l-ame Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Buletino numeryje, 
kuris išėjo rugsėjo 1 d. š. m., 

I tilpo sekamo turinio straipsnis: I
“Naujienų” Nr. 201 Dr. Rapolas 

Pocius paskelbs pranešimą Resorcin 
Chemical Co. ir Resorcin M f g. Co. 
nariam, delko jis pasitraukė iš dirb
tuvės vedėjo vietoj.

Kad Dr. Pocius neklaidintų Rėš. 
Chem. Co. narių ir kad nešmeižtų 
įstaigos, kurios dėka per 3 metus da
rė eksperimentus, pats mokinosi re- 
sorciną gaminti ir uždarbį turėjo, — 
mes čia privalome pažymėti tikrą
sias priežastis, dėl kurių Dr. Pocius 
buvo priverstas pasitraukti iš Res. 
Chem. Co. dirbtuvės vedėjo vietos. 
Tos priežastys buvo sekančios:

1) Dr. Pocius organizatyviamo su
gurinkime, 1917 m., pasiūlė akcinin
kams apskaitliavimą, pagal kurį re- 
sorciną galima išdirbti po 92c. svaras 
ir parduoti po 7 dol. Vienok to ne
atsiekė. Per visą laiką jo vedama 
dibtuvė nešė nuostolius. Per visą 
laiką jo vedamoji dirbtuvė buvo Liet. 
Atst. B-vės finansuojama. Tas pa
rodo, jog Dr. Pocius gali būti gabus 
chemikas ir tyrinėtojas, bet jis taip 
pat gali begalo negabus biznio vedė
jas. Kitos kompanijos butų prašali
nusios tokį vedėją, o Res. Mfg. Co. 
kantriai laukė, — užtai ji yra kalta.

2) Kada reorganizavosi nauja dirb
tuvė, kad pajiegus išdirbti didesnę

I kiekybę resorcino, Dr. Pocius užtik
rino, kad dirbtuvė įtebgš laike 3 mė
nesių. Tas buvo gruodžio m., 1919 
m. Gi dirbtuvė dar nebuvo įrengta 
net ir liepos mėnesy! Todėl Res. 
Chem. Cę. Direktoriai paskyrė p. P. 
J. žiūrį, kad jis vestų administratyvę 
dirbtuvės dalį, paliekant Dr. Pociui 
rūpintis vien produkcijos reikalais. 
Kadangi p. Žiurys yra baigęs chemi
jos kursą, tad Dr. Pocius nepanorėjo 
jo, girdi, išmoks Žurys dirbti recor- 
ciną ir Pocius gaus “kiką”. Tad ir 
išrado prieš Žurį įvairių kalčių. Jų 
viena buvo ta, kad Žurys kam tai pa
sakęs, buk Dr. Pocius nesąs biznie
rius Toks Žiurio užreiškimas taip 
įžeidė Dr. Pocių, kad jis skundėsi di
rektoriams, jog pasilikimas žiurio prie 
dirbtuvės pažemina Dr. Pociaus šei
mynos garbę,..

3) Pirm pasirašymo ant kontrakto 
Dr. Pocius padavė tris išlygas: a) Žu
rys turi būti prašalintas iš Res. Chem. 
Co.; a) Dr. Pocius turi gauti 6,000 
dol. CASH PINIGAIS už savo com- 
mon stock Res. Mfg. Company nors 
visi nariai sutiko ir pervedė Res. Mfg. 
Co. common stock Šerus. į Resorcin 
Chem. Co., apmainydami juos ant tos 
naujosios kompanijos Šerų. Vadina
si, Dr. Pocius norėjo būti vedėjų kom
panijos, turinčios 100,000 dol. kapita
lo, pats nei vieno cento neįdėjęs., Ki
tais žodžiais sakant, Dr. Pocius pasa
kė: jus, šėrininkai, sudėkite pinigus, o 
aš nedėsiu nieko, o koks bus biznis 
pamatysime... e) trečia išlyga buvo 
pripažinti Dr. Pociui patento laisvę, 
— vadinasi, kad Dr. Pocius, vesdamas 
Res. Chem. Co., galėti) savo patentą 
parduoti bile kam ir šalę Res. Chem. 
Co. įsteigti kitą...

Prie svarstymo tų išlygų nebuvo 
galima prieiti, nes viskas sustojo ant ( 
pirmosios: Res. Chem. Co. nesutiko 
prašalinti p. Žiurio. Jie taip pht ne
būtų sutikę prašalinti ir Dr. Pociaus, • 
jei to butu reikalavęs p. Žurys, to
kiais, pat argumentais remdamas. 
Kiek Dr. Pociui rūpėjo Chem. Co. pa
rodo jo užreiškimas susirinkime 7 d. 
liepos, kada jis pasakė: “Man bus 
pelningiau eiti su jumis į teismą, ne- ; 
kaip už algą tarnauti...” -

Mums nerupi rodyti Dr. Pocių 
skriaudėjo rolėje, bet jis. pirmutinėje 
vietoje statė savo finansinį reikalą, 
ką paliudija šie faktai: 1) reikala
vimas 6,000 dol. cash pinigais už com- ; 
mon stock šėruff, už kuriuos Dr. Po- ( 
cius nei vieno skatiko nebuvo užmo- 
kėjęs; 2) reikalavimas 5 nuošimčių 
nuo pardavimo, nežiūrint ar bus pel- 1 
nas ar bus nuostoliai 
Dr. Pocius ėmė nuo į 
įsikūrimo; 3) Reikalavimas ketvirtos 
dalies visos kompanijos, atsitikime 
likvidacijos ar reorganizacijos, nors 
jis nei vieno skatiko nebuvo pinigais 
įnešęs; 4) Jei tų dalykų Dr. Pocius 
butų reikalavęs be algos, tai butų 
galima, suprasti, kad jis dirba antį 
commission basis, bet jis pastaruoju 
Paiku ėmė 100 dpi. savaitei algos.

Išmintingam užtenka to, ką pasa
kėm. Dr. Pociui išpulti) ne laikraš
čiuose užiminėti vietą asmeniniam I 
kerštui, bet prieš Lietuvos Atstatymo į 
Bendrovę atsiprašyti, kad ją užvylė, i 
kad savo prižadėjimų, neišpildė, kad 
jos pinigais mito per pustrečių metų, 
jokios naudos investoriams neatnešda- 
mas. . ,

Res. Chem. Co. Direktorius.

ATSAKYMAS.

ii; tokj komisą
pat Res. Mfg. c<' kartų daugiaus.

įprašyti, kad ją užvylė. I 
izadėjimų, neišpildė, kad

kišis į musų reikalus.
| Turiu nurodyt, be to, kad per
nai rinka resorcinui buvo bloga 
ir jį reikėdavo pardavinėti /pi
giausiomis kainomis, po $3 sva
rui. Pagalios, turėjome da ir 
kitokių keblumų: buvo eksplo
zija ir didelis gaisras; dėjome 
naują boilerį (katilą), kas su
trukdė resorcino gaminimą ko
kiem dviem mėnesiam... Ir ne
veizint to visa, biznis davė gry
no pelno!

Tas melagis “Direktorius” tu
rėtų, jei ne padorumu, tai bent 
sensu nors truputį vadovautis. 

I Jisai žino, kad resorcino gamini
mui buvo įsteigta nauja, dides
nė dirbtuvė šalę senosios. Ne
jaugi butų atėję kam į galvą tai 
dalyti, jeigu resorcino biznis 
butų ėjęs blogai?

Ponas “Direktorius” rašo, kad 
aš pradėjęs rengti naująją dirb
tuvę gruodžio mėnesyjertr-j 
dar nebuvusi gatava liepos mė
nesyje. Bet kaip aš galėjau 
pradėt statyt tą dirbtuvę gruo
džio mėnesyje, kad tiktai 23 
gruodžio buvo nutarta reorgani- 
zuot kompaniją tos dirbtuvės 
statymui! O kame dar laikas 
inkorporavimui, nuosavybės nu
pirkimui ir* tt. Pirmas žmogus, 
mašinistas, stojo tampbon ti

ltai paskutinėje savaitėje sausio 
! mėnesio, ką gali paliudyti “pay 
Iroll” knyga; resorcinas-gi buvo 
pradėtas gaminti jau 26 d. bir
želio. Butume pradėję dirbti 
kokiu dvejetu savaičių ankščiau, 
jeigu ne gelžkelių streikas, ku
ris sutrukdė pristatymą medžia
gą-

Prikaišiojama man, kad aš tik 
vienas rejkalavęs “cash” už savo 
Šerus senojoje kompanijoje, 
kuomet visi kiti šėrininkai per
vedė savo Šerus į naująją kom
paniją. Tuo-gi tarpif mitinge, 
kuris įvyko rugsėjo 22 d. (t. y. 
visu mėnesiu vėliau po parašy
mo p. “Direktoriaus” straips
nio), buvo pranešta, kad tiktai 
ketvirta dalis Šerų tebuvo per
vesta; ir daugelis, tų pervedimų 
buvo atlikta visokiais' abejotinos 
tųšies budais, — ką galėčiau pri
rodyti pačios L. A. B. dokumen
tais.

O štai dar vienas melas. Pa
nas “Direktorius” paduoda tris 
mano sąlygas: prašalinimas žiu- 
rio, apmokėjimas mano “com- 
mon stock”, ir naujų patentų 
laisvė; ir po to jisai nuo savęs 
rašo: “Prie svarstymo tų išly
gų nebuvo galima prieiti, nes 
viskas sustojo ant pirmosios: 
Res. Chem. Co. nesutiko praša
linti žiurio...” Taigi prie ant
rojo ir trečiojo, . finansinių, 
punktų nebuvo prieita, o betgi 
8 eilutėmis žemiaus tas z pats 
ponas “Direktorius” sako: 
“Mums nerupi rodyti Dr. Pocių 
skriaudėjo rolėje, bet jis pirmu
tinėje vietoje statė savo finansi
nį reikalavimą”! J

žia su lietuviais Ir kitomis pa
vergtomis tautomis. Prisižiū
rėkite kas dabar dedasi kadir 
tokioj Airijoj. Anglijos poli
cija ir kariuomene žudo Airi
jos gyventojus, naikina jų sa
vastis. Kodėl? Todėl, kad Ai
rijos gyventojai nori /patys 
spręsti apie savo likimą, kad 
jie kovojo už savo gimtojo kra
što nepriklausomybę. O Ai
rijos gyventojai juk nėra jo
ki bolševikai. Airija yra kata
likiška šalis. Josios gyvento
jai yra tokie pat ištikimi po
piežiaus vergai, kaip kad “ka
talikiškosios Lenkijos” žino-1 
nūs. Visa, ko jie nori, tai kad 
anglai išsikraustytų iš jų kra
što ir jo reikalų tvarkymą pa
liktų patiems Airijos žmonėms. 
Bet Anglija, tasai Azijos žan
daras, šito teisingo Airijos gy
ventojų reikalavimo neišpildo. 
Ji žudo juos ir skelbia pasau
liui, kad airiai yra maištinin
kai ir kitokie nedorėliai, ku
riuos reikalinga valdyti gele
žine kumštimi...

Toks yra tasai lietuvių 
“draugas”. Nenoriu būti pra
našu, bet galiu pasakyti, kad, 
jeigu Anglija įkeltų savo ko
ją Lietuvon, su Lietuvos gy
ventojais ji elgtųsi taippat, 
kaip kad ji dabar elgiasi su 
Airijos, Indijos, Egypto ir ki
tų josios pavergtų kraštų gy
ventojais. Tokio “draugo” Lie
tuva tikrai nereikalinga. Sau 
draugu Lietuva, josios darbo 
žmonės turi pasijieškoti kur 
nors kitur — neprielankiųjų 
Lietuvai valstybių darbo žmo
nėse. Kito kelio nėra.
\ — Darbo žmogus.

Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER
Valebažeuklls uireg. 8. V. Put. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Ikaro (Anchor) VaizbažcnklĮ.

JOHN KUCHINSKAS '

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

ČHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legali Biru s 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

Virium Metropolitan State Įlan
kos, 2201 W. 22 n d 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). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi- 
daleisdami egzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak.

ir nedaliomis iki 4

Jei gyveni 
mo C. O. D.

Skaitytujii Baisai
[Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

AZIJOS ŽANDARAS.

“diplomatai” — 
ir Amerikoj — 

tiki, kad Anglija 
draugė... Girdi, 
nei kitos didžiosios
iki šiol nenorėjo tar-

ir 
iki 
yra 
nei

Musų 
Lietuvoj 
šiol dar 
Lietuvos 
Franci j a 
valstybes
tis su Lietuva kaipo nepriklau
soma valstybe. Tuo gi tarpu 
Anglija niekuomet nepaskupč- 
jusi tarti už mus “gerą žodį”.

Tai yra arba klaida ar su
žinos akių inonijimas. Ang
lija nei kuo nėra geresne Lie
tuvai kaip kad kitos didžio
sios -valstybės. Jeigu ji vieną- 
kitą kartą ir tarė tą “gerą žo
dį”, tai čia buvo jos pačios iš- 
rokavimas. Visa tai ji darė 
tik savųjų kapitalistų naudai. 
Anglija juk žino, kad Lietu
va turi pakankamai linų ir ne- 

Visa tai josios 
gali apversti 
Taigi tik dėl 

ir tarė tą “ge- 
gi Lietuva ir 

josios žmonių reikalai jai ru
pi liek, kaip kad Indijos Egyp- 
to ir kitų josios vergiamųjų 

Ji ne mažųjų 
Mažąsias tautas 

taip, kaip 
caro vald-

maža miškų, 
kapitalistai juk 
“grynu auksu”, 
to aukso Anglija 
ra žodį”. Šiaip

kraštų likimas
tautų drauge.
ji smaugia lygiai
kad savu laiku darė

16 vyrų kalėjimai) — iš saliuno
Tūlas Charles Brushmowski 

iraeitų sukatų nusipirko “sau
sa” saliuną nuo .Daniel Mur- 
)hy, 1601 West Grand aye., ir 
užmokėjo $2,100. Vakare atėjo 
Bruslimowrfkito aštuoniuolžką 
draugų pasilinksminti jo nau
jame saliune ir, matyt, jie ten 
Įsilinksmino taip, kad sekantį

nų. Čia kaimynai pašaukė po- 
iciją ir Brushmowskis su sa

vo aštuonilika draugų nuga
benta kalėjimai). Sako, kad 
policija radus tik vienų kvor- 
a degtinės ir šešis galionus vy

no.

Kazimieras Gugi^
• ADVOKATAS

Veda vltotitu reikalas, kaip kriminatilkaoe*; 
taip ir oivilitkuoae teismuose. Daro 

eįsokiae dokumentus ir p opia ras*
NarntJ Ofbut

SS2S S. Hilitad JI
Ant trečių lubų

Tel. Drover IBIO

Miesto Ofisą*J I
W7 N. Beartam S» i 

1111-11 Unlty Bite 
Tel. Central 441M

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, III.

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

kDR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Arinitago 2010
Rezidencijos tolef. Albany 8710 >

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Tęlephone Van Bureu 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Pr wer 9693 • 

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

r
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom Ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims Ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, I1L 

Phone: Bonlevard 4121.

~ DR. C K. KLIAUGA 1
DENTISTAS

1821 SdMlalsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

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

Telefonas Puliman 856
DR. P. P. ZALLYS

* Lietuvy* Dcmistas
10801 S. Mlchigaa A v, Roeelaad 

Valandos: 9 iki 9 vakaru
. ...............III >11 . ...........................................UI .................—

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Den tįstas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

e>~n L1 " " .. 'r 1 " "■■■ "
į Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTLSTAS

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. 
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

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

DENTLSTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Strdet ------- ,---- -------- -------

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kam}). Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

Telephone Drover 5052 ;

Dr. A. Juozaitis
DENTLSTAS

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

■ I
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AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ra- 
pMtingai prižiu
rtu ligonę ir kudi-

•> ■ H
Ii

.C . • * '

1

• ui
10929 & State Str. 

Chieago, UI.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StrikoFis

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. N eilei. 10 iki 12 ryto
lies. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 263

1 Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai-

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

gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago.

Dr.C.Z. Veželis
. Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatves
Telefonas: Drover 7042

taHNBVaUBHHIimil
Tel. Boulevard 2160

■ Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas • ir Chirurgas

J VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

M 3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

I A 9

Lietuviu Rateliuose
WE»T SJDE

rys, rodos, tik su saVo šeri- 
ninkais. Suprantama kodėl. 
Žmones, kurie nusipirks Šerų, 
dividendus gaus ne pinigais, 
’iet maisto reikmenimis —

Kuria koperaty vinę krautuvę.

West Sidej susiorganizavo 
nauja bendrove. Josios tiks
las atidaryti maisto reikmenų 
krautuvę — grosernę ir bučcr- 
nę. Tai padaryta todėl, kad 
išvengus perdaug didelio nau
dojimo, kitaip — kad gavus 
pigesnių ir geresnių maisto 
reikmenų. Mat, privačiose 
krautuvėse reikia brangiai mo
kėti, o maistas dažnai esti lie
kam tikęs. Privačiose krau
tuvėse daugiau žiūrima pelno, 
o ne pirkėjų naudos.

Tuo tarpu koperacijai pri
klauso dauginti kaip penkias
dešimts narių. Šerų kainų — 
penkiasdešimts dolerių vienas, 
šerininkas gali pirkti nedau
giau kaip vienų Šerų. Pradžiai 
norima suorganizuoti apie sep- 
tyniasdešimts penk 
kus, tuomet bus
krautuve. Išrodo, kad reikia- 
inasai skaičius šėrininkų susi
darys dar šių savaitę. Tuomet 
beliks pasirinkti tinkamų krau
tuvei vietų ir pradėti biznis.

Del
biznio tenka pažymėti štai kas.

atidaryta

naujosios kopcracijos

Pelnų* jijė nedarys. Maisto 
reikmenis bus pardavinėjama 
tokiomis 
gaunamo pelno butų galima 
apmokėti remia ir darbininkų

kainonris, kad nuo

kopcracijos krautuvėj visa 
dvigubai pigiau nei

bus 
pri- 
nė-

kad
i vačiosc krautuvėse. Todėl 

atsidarius 
kopcracijos dalinin- 

skaičius žymiai

• ra ^abejonė
krautuvei, I
kų-šėrininkų skaičius žymiai

jį padidės. Tuolabiau, kad ko- 
peratyvine krautuvė biznį da-

MES GALIME G Auti pilna suma už

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.
>

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.

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

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

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

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

DR. W. F. KALISZ
Sperialumas: Moterų ligos ir Chirvrgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO,

’NT AL CARTOON CO. N. Y .2'2.

mis kainomis.
Beje, praeitų subatos vakarų 

buvo stoigiamasui kopcracijos 
susirinkimas. Be kita užgirta 
kopcracijos konstitucija ir nu
tarta padaryti šorus. Šerai busx 
gatavi šių savaitę.

Sekamas kopcracijos - susi
rinkimas įvyks, rodos, suka
toj, gruodžio 18, p. Jaukščio 
svetainėj. — Rep.

BRIDGEPORT J
Frainukų pasakos.

Pora savaičių atgal buvau 
parašęs žinutę apie Jaunų Lie
tuvių Tautiško Kliubo susirin
kimų. Žinutėj dėl neatsargu
mo įsiskverbė maža klaida. 
Ten buvo pasakyta, kad kliu
bas aukojo 5 dol. Tuogi tarpu 
tie penki doleriai buvo išmo
kėti už tam tikrą darbų. Kiek 
vėliau toji klaida buvo patai
syta.

Dabar tenka pažymėti, kad 
dėl tų penkių dolerių mūsiš
kiai frainukai kelia lermų ir 
tuo sėja neapykantą tarp na
riu Vienas tu frainuku “drau- v 7 c.
go Frainos” org 
“korespondencijų*,
skundžiasi, rauda ir meluoja 
kad Gvaizdikas, 
“biauriai purvina 
Tamstos ir beto pakankamai 
purvini... Iš tų nešvarumų, 
kuriais Tamstos “pasipuošete”,

EMYKIT
Kaip Apsaugoti Savo Ateitį

■ ’’ 1 (« '■* ' ” I 11 1 (.J* ' ® \

Žmogus gyvendamas durnuose ir troškiame miesto ore, kenkia savo svei
katai ir yra visados po kito priežiūra. Turėdamas bosą ant savęs, kiekvieną 
valandą galį nustoti uždarbio ir greit pamatyti vargą.

L *

Idant turėti pilnai sveiką ir neprigulmingą gyvenimą, tai reikia eiti gy
venti ant FARMOS. Ant farmos, žmogaus rytojus yra visiškai apsaugotas ir 
nereikia bijotis bedarbės, nes farmeris nenustos darbo nei kostumerių.

Ateikite pas mus pasiskirti farmų. Mes turime, Illinojaus, Wisconsino ir 
Michigan Valstijose arti Chicagos, nuo 20 akrų iki didžiausių farmų. Turime 
daugybę namų dėl mainymo ant farmų ir farmų ant namų.

Suraskite šiame laikraštyj musų pagarsintas farmas. »

A. PETRATIS S. L. FABIONAS

A. Petratis & Co
809 West 35th Street (prie Halsted) Chicago, Illinois

Valandos: kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. 
Nedaliomis 9 ryto iki 3 pp pietų.

Dr. A. R. Blumeiithal

AKIŲ SPECIALISTaF 
Akio Egzaminuoju Dykai ' 

Gyvenimas yra 
, tuščias, kada pra- 

jT regėjimas.
Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga’ doma at-1 
kreipiama j vai- I 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St. Į 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
' Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistai 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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

•Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
,o?fir,as ir .Labaratorija: 1025 W. 
lota St., netoli Fisk St.
• VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
n nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S'. Halsted St. 
V AL.: 9—10 lyto, ir 8—9 vai. vak.

KUOPAS •
Krapas ateiną kaip vagis vidurnak

tyj, kuomet nieko nelauki. Gali už
imti valandos, koliai gydytojas pri- 

girdi, juos i ^us» 0 utva pstfriba reikalinga. To
li » • ’V 1 I ruPe?tinKu motina visuomet užlai- 

. ne leiKaio.; butelį Glessco savo namuose. Gless-

kurioj jisai

sų sąžinė tokia negryna. Ji ne
duoda jums ramybės!

šiakite pavyzdėlis. Tie pen
ki doleriai juk buvo išmokėti 
muzikantams. Savo korespon
dencijoj, kurioj aš atitaisiau 
pirmosios korespondencijos 
klaidų, tai aiškių-aiškiausiai 
pažymėjau. Belo, ir patys frai
nukai žino, kad kliubas tuos 
pinigus skyrė muzikantams. To 
neveizint, “draugo Frainos” or
gano korespondentas prisimyg
damas kartoja, kad tie pini
gai paskirti “buožių valdžiai”! 
Kųgi visa tai reiškia? Nieko 
daugiau, kaip purvinimą kliu- 
bo ir jo narių. Ir tokie žmo
nės dar drįsta kalbėti, kad ki- 
’i juos purvinų! Ištikro, kliu- 
biečiai turėtų žiūrėti, kad to
kie draugijos niekintojai joje 
nerastų sau, vietos.

Pagalios, iš kur tas frainu- 
kas sužinojo, kad darbininkas 
tėvynės neturi? O iškurgi tas 
‘hnondročius” iškrito — gal iš

ra paprastas mol:o ’ šmotas, 
kaip kad tie frainukai jsivaiz- 
dina.. Darbininkas tėvynę tu
ri, ir jisai privalo ginti jų, jei
gu jon laužiasi svetimi plėši
kai. Tik susiorganizavę, susi
vieniję darbininkai pajėgs ap
ginti savo tėvynę nuo išlauki
nių ir vidurinių priešų.

Šito musų frainukai 
pranta. O todėl jie dėl 
kių dolerių gatavi ardyti 
nizacijų, turinčų keturis 
tus narių.

Frainukai frainiškai ir el
giasi. Išminties ir padorumo 
pas juos nė, už sudilusį dvyle
ki. — Gvaizdikas.

nesu-
pen- 

orga-
šim-

Lietuviška Evangeliška Liu
teriška Draugystė laikytame 
savo metiniame susirinkime 
nutarė paimti Lietuvos pasko
los bonų už 50 dolerių, taipjau 
prisidėti prie ‘Chicagos Lietu
vių Darbininkų t Tarybos.

AMERICAN
Reliable

co stovi ilgus laikus išmėginimo. Yra 
vartotas milionai namų per metus. 
Pasitikėtina gyduolė. Saugi ir užtik
rinta veikime, ūmam palengvinimui.

Glessco gvarantuotas, kad paliuo- 
suos nuo užpulto krupo į penkioliką 
minutų, be vėmimo. Jis prašalins blo 
gurnus iš systemos nesugadindamas 
vidurių.

Paklausk savo gydytojaus apie 
Glessco. Tamistos vaistininkas pasa
kys, kad jo parduodama daugiau kas 
metai, nei kitų nuo krupo gyduolių. 
Kainuoja 50 c. už butelį ir jis kai 
nuoju dešimts syk; daugiau reikalinga 
mo laike.

Dr. Drake’s
G LESSCO

Martinas Tonaitis, pirm.
Liet. Kunig. Vitauto Band. 

gruodžio 7 d. laikį; priešmetinį 
susirinkimų G. Chernailsko sa
lėj (19-ta ir Union ve.) Atli
kus savo vidaus reikalus, mu
sų organizacija nutarė prisidė
ti prie Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos. Kalbėta ir 
apie North Sides Viešąjį‘Kny
gynų. Išrinkta tani tikras ko
mitetas sužinoti, kokios ten 
sąlygos, ir jei pasirodys priim
tinos, prisidėti taipjau prie 
Knygyno. —J. Balakas.

Gyvuliu skerdyklose.
Ką gali darbininkų 

organizacija.
Dabar, kuomet visoje šaly

je didėja nedarbas, darbinin
kas, nusipirkęs laikraštį pirm 
visko jieško jame žinių iš. dar
bo lauko. Mat, šiuo kriziso 
metu, kiekvienam darbininkui 
rupi \tai, ar daug jo draugų ta
po išmesta gatvėn, ar nedar
bas plečiasi ir į tą industrijų, 
kurioj ir jis pats dirba. Trum
pai sakant, jam už vis labiau
sia rupi, kad ir jis neatsidur
tų gatvėn: kad samdytojas nc- 
ihisakytų, jogei “tu nebereika
lingas” arba — geresniame at
sitikime — “numažiname tau

Pažvelgus į darbo laukų — 
ką jame surandi? Iš visų mie
stų ir miestelių vienas ir tas 
pats: tūkstančiai darbininkų

(Tųsa seka ant 6-to puslp.)

DO YOU KNOW WHY - - -

Telephonai:

Geriausias Darbas

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

Yards 844

UT KUPONAS “^3
Atsinešk šį kuponą,

gruod. 15 d., tuomet ta
nkistai bus numušta 20% 
už visą darbą.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Ynrds 687 K

Skausmas Silpnina, 
Sulaikyk ji!

Tūkstančiai moterų kenčia neap
sakomą agoniją visai tykiai. Esa
te viena iš jų Nakties valandos 
gamina nelaimes — dienų užbaigas 
kenčiate? Jei taip, nesikankykitž^— 
štai pagelba dcl jūsų, arba kitam 
jūsų šeimynos nariui.

- Prašalina
Galvos skaudėjimą, muskulinius 

ir sanarinius skausmus, krutinės 
plėves uždegimą, gripą, influenzą, 
šaltį, reumatizmą, nerviškumą, 
strėnų diegimą, neuralgiją, skaus
mą per pusę, kraujo sukepimą, 
migrainės, dysmenoreja, žarnų su
stojimą etc.

Turit turėt savo namuose visada 
Salicyline. Nežinai kada jo pri
reiks, nes vietoje pailsiu, gali prisi
eiti skausmą kęsti. Visiškai sau
gus — nesvaiginas. Vaikams nuo 
6 iki 12 metų senumo pusę stali
nio šaukšto į pusę stiklo vandens. 
Kaina $1.00 tiesiai iš chemisto iš- 
dirbystės.

Jei kenčiate, siųskite šį kuponą

I
Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michnicivicz
Haigusi Aku
šerijos kolegi-

tikavusi Penn-
■ silvanijos hos-

pitalėsc.
iŠ sėkmingai 
« tarnauja

ĮEaftf-iJH gimdymo.
da rodą viso- 
kioso ligose 
moterims ir 

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

i (ant antrų lubų)
j Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai y.

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
lAjavitt 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. itl. Stupnicki
3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki >8 vakare.

Salicyline Mfg. Co.,
440 So. Dearborn St., 

Chicago, III.
Įdėta rasite $1.00 už kurį mato 

nėsite išsiųsti pilnos mieros Salicy
line pakelį. Suprasdamas, kad Sa
licyline yra ne svaiginantis ii* visiš
kai nekenksmingas ir galėsiu gau
ti pinigus atgal, jei neužsiganedln* 
siu.

Vardas .............................................
Gatve ir num. arba R. F. D........

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas 
9 Elektros Instrumentai

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

Valv 1—2; 7—9 po piet.

BDR. YUšKA
1900 S. Halsted St. 3

Tel. xCanal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

Miestas .
Valstija .

ELEKTRIŠKŲ DARBŲ 
KONTRAKTORIUS 

|vedu elektros šviesą j naujus ir se
nus namus. Įstatau motorus ir par
duodu fixtures.

P. K. MALEI,O, 
\ 3336 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 1969.

Tel.: Yards 6668
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12. v. tr. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliprhis 10-12 ryto.

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 perkalbžtojas seredomia 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.
i ui n—l

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

j Telephone Yards 5834

į Dr. P. (i. VViegner

( Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7xiki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St« Chicago? {
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kol. Yra du odamM dyk. 
tumite aptiekei, rašyki! 
(dekite 2c paMos tenklf. ŽINIOS::

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

SEVERA’S
Cough Balsam

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

(pirmiau žinomo kaipo Severos Ra Įsa m aa 
Plaučiams). Jis atneš greitą paseipą, pa
duria lengvų ir naturaliUką kvėpavimą ir 
apserges nuo plotinio ligų. Dvie mietas, 
25 ir EO oentai.

Paprastai šalti.
suteikti svarbes ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Scveros Plytkolei nuo Saldo Ir Oripoa) 
galima pasitikėti jog palengvins Balda i 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu ligų, prašalinant Gripą arba Influen- 
zą. Pardavinėti kožnoi aptlekoL Kainos 
30 centu.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 

Laikrodžiai.

JEWELRY 
STORE

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
AveM Chicago, III.

metami gatvėn, kitiems tūks
tančiams maž.lnama alįgos... 
Samdytojai ir tuo nepasiten- 
k ne. Jio. kėsinasi sugriauti 
ir pačias darbininkų organi- 
žacijas! Visur juoda ir liūd
na. šios šalies kapitalistai, 
matyt, ryžusi gražinti Cleve- 
lando la kus.

Nepatyręs darbininkas 
tuo, suprantama, didžiai 
rūpina. Jam rodos, kad 
giau būti jau negali: juk 
bininkai visliek luyitlaikv 
mano jisai. Bet taip nėra. 
Darbininkai anaiptol dar ne- 
purblokšti, ir veikiausia nebus 
perblokšti. Jie veikia, organi
zuojasi didelei ir griežtai ko

pai su savo samdytojais. Tai 
rodo, kad samdytojams savi 

į tikslai atsiekti nebus taip leng
va. kaip kad jie įsivaizdina.

šakitę jums vienas pavyz
dėlis. Viena jauniausiųjų uni
jų — skerdyklų darbininkų 
unija — veikia kuosekmingiau- 

Įsia. Savo veikimu ji padarė

Ai

visa 
susi- 
blo-

> klos mėsos trusto pastangos 
I skerdyklų darbininkams bus 
i nebaisios. Jie lengvai jas at
rems.

Dabar samdytojai norėtų pa
naikinti astuonių valandų dar
bo dieną. Praeitosios arbi- 
tracijos metu jie griežtai rei
kalavo, kad astuonių valandų 
darbo diena butų panaikinta. 
Jų pastangos tečiaus nuėjo vė
jais. Skerdyklų darbininkai 
netik kad samdytojų spaudimą 
atlaike, bet iškovojo sau nau
ją “back pay”. Už laikotarpį 
nuo liepos 5 iki gruodžio 5 
dd. samdytojai turės išmokėti 
darbininkams “back pay”, ku
ri suma bus po $27.50 kiek
vienam 
liniškai

Visa 
tojai ir
dyklų darbininkų unija, kurios 
reikalavimą jie norl’nt-ncno-

vidti-darbninkui - 
imant, 
tai padarė ne
ne valdžia, bet sker-

gauna ketvirtą iš eilės /‘back 
pay”. Ir to išveizint, kad ko
ne visur kitur darbininkai me
tami gatvėn ir mažinama jų 
algos. Musų unija tečiaus ir 
tuo nepasitenkins. Ji ir atei
ty ves kovą su galinguoju mė
sos karalių trustu. Sekmingu-

žadas žmonėms, būtent, kad 
jie sumažintų karferą iki 5c. 
“Jus turit paremti mane šioje 
kovojo,” sake mayoras, “jus 
prižadėjo! žmonėms sugrąžin
ti 5c. karferą. Tad išpildykit

Sučiupo plėšikus.
Du plėšikai buvo įsilaužę A. 
Bishop & Co. skrandų krau
tuvėj, 17 W. Washington st. 
ir jau išsinešę piniginę 
“elėje.” Tik
jaut automobiliaus. Kada at
važiavo automobilius ir jiems 
bekeliant šėpą į automobilių, 

ir 
sė
jo-

John Karhunsari. Ristynes 
įvyko miesto Auditoriume. Be
sipilant abudu ristikai betgi 
taip įsikarščiavo, kad nebete
ko lygsvaros. Besistumdant 
jiedu nušoko nuo patiesalo ir 
nė nepajuto kaip atsidūrė prie 
lango, čia dar kartą jiedu su
siėmė ir
stiklais iškrito laukan, 
mei, po langd butą 
lio. Abudu ristikai 
automobilių. Nors 
puolė dešimt pėdų,
simušė, tik gerokai apsidraskė.

sopą
lauke atvažiuo-

su visais lango
Jų lai- 

automobi- 
pataikp į 

jiedu nu- 
bet neuž-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU švogerio Antano Pra 

nio. Gyveno Anglijoj, vėliau važinė
jo laivu, o dabar nežinau kur yra. Iš 
Lietuvos: Šiaulių apskr. Žagarės valsč. 
Endriškių kaimo. Malonės atsišaukti, 
nes broliai nori susižinoti.

JUOZAS VALANČIUS, 
903 W. 19-th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ~
VYRŲ

^rf*^W*^***WW**WW*^*W^*W^»W>W%*W^*^«W>W***-~

ŠITA PROGA TAMISTAI.

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 nu0'9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

— Alex.
Jei $75 ar daugiau intere- NAMALžEMe

nusivežė. Detektyvų 
pa buvo atidaryta ir 
je $1400.

juos 
biure 
rasta

Pranešimai

Gaisras siraty name.
Praeitą nedėlios naktį kilo 

didelis gaisras St. Vincenta

Šalie ir Supcrior sts. Netrukus 
pribuvę gaisrininkai ir unį 
užgesino. Sako, kad nuostolių 
esą apie už $5,000.

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.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Mkhigan Avė., Roselande.

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

G ALUTIN A S 1 fiP ARDAVIMAS

tai. kad iki šiol skerdyklų dar
bininkai netik kad savo seną
sias pozicijas atlaikė, bet ir 
naujų laimėjo. Ji privertė 
samdytojus išpildyt darbinin
ku re kalavimus. Net tris 

i kartus jie turėjo tartis dėl pa- 
>didinimo algų, ir didinti jas. 
Bi to, samdytojai buvo priver
sti pripažinti astuonių valan
dų darbo dieną, mokėti pus- 
antros mokesties už viršlaikį 
ir taipjau duoti savo darbinin
kams tris “back pay.”

Tenka pažymėti, kad mėsos 
! trustas yra labai galingas. To 

’ musų .unija jį pa-
1 lenkė/ Ir, jeigu tik darbinin-

Prapuolė mergina
P-Je Clara Jaiblon, 17 

amžiaus, 4837 West Congress 
st., praeitą > petnyčios rytmetį 
išėjo į mokyklą ir dingo. Tėvai 
sako duosią $100 kas suteiks 
teisingų žinių apie ją.

incty

GELEŽINIAM VILKUI KONCER
TAS, 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: UniversaI 
State Banke, 3252 S. Halsted St., Nau 
jienų ofise, 1739 S. Halsted St., pas 
A. Kareivą, — 4537 S. Wood) St., pas 
J. J. Elias — 4G00 S. Wood St., pas 
P. P. Baltutį — 901 W. 33 St. ir pas 
J. Zolp & Barkus — 4G01 S. Marsh- 
field Avė.

šuo j a tamista, nori dirbti, 
turi perpilnai ambicijos eiti 
pirmyn, matyk mane. Aš 
išmokinsiu tamista puikiau-
šio biznio pasaulyj. VEIK 
TUOJAUS! 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.

antrų lu-

paraginti 
darbinin- 

kad, gavę ketvirtą “back 
tegul jie neužmiršta pa-

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 Cottage, vanos, gasas ir plektro 
šviesa. $500 įmokant, likusius pagal 
sutarimą. Kaina $3,100.00.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 
FARMOS.

Praeitą nedėldienį, po pietų, 
ant kampo Twenticth ir Dear- 
bon sts., policija sučiupo tū
lą Amanda Quintana, 19 me
tų amžiaus Porto Kičo pilie
tį, kuris, sako, kad jis yra pas
tojęs daugeliui žmonių kelią ir 
apiplėšęs daugelį namų.

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.

F AK DAVIMUI
PARSIDUODA saliunas. Prie

žastis, — nesutikimas poros 
Lietuvių ir rusų apgyventoje 
vietoje.
1123 S. Clinton St., Chicago.

124 akrai, gera žemė — 100 akrų 
’ ariamos, 8 vaisingo sodno ir 16 akrų 
stambaus miško. Su Kerais budinkais 
prie pat vieškelio, užsėta 35 akrai do
bilų, 17 akrų kviečių ir 14 akrų ru
gių. Kelias $3.00 nuo Chicagos. Kai
na tik $12,000.00.

80 akrų, su budinkais, nauju gara- 
gu, 2 arkliai, 3 melžiamos karvės, 1 
jautis ir 2 veršiai; visos mašinieri 
jos. Kelias nuo Chicagos $4.54. Rei 
kia įmokėti $3,000.00. Kaina $6,- 
000.00.

Užtikrintas kainų numušimas nuo , neveizint, 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam- i . . , _ .v, .. . . .sumo pilki, su diržais, dabar tiktai , kai mokės išlaikyti ją, tai jo
ji 2.50. į --------------t---------------------------------- -

$86,000 vertis stako, vyriškų ir _ m
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios A A
ir gražiausios mados visokios mieros
ir spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — F. A. GOLUBICKAS
dabar parsiduoda po $16.00 iki $47.60 Mir6 bjrždio 12 (| 1!)20 Ku.

Vyrams kaliąja $4.60 ir augliau. nas bu< perkeltae j lot, grnod.
Vaikams siutai ir overkotai $6.00 1(i 1#2(! Ta(t malon5s draugai,

ir4?u?.au . . , , ■ . gimines ir pažįstami tą dieną
Taipgi mes turime daugybę mažai dalyvauti. Gedulingos pamal- 

dėvetų siutų ir overkotų $10.00 ir dos atsibus šv< Antano bažny. 
ftUA^$iaU f i • ji .. . n , čioj, 7:30 v. išryto, Cicero, III.

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. p0 pamaldų važiuosime į šv. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak.. Kazimiero kapines. Lieka nu- A 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Budime velionio moteris.

S. GORDON, Košt. Golubickiene.
1415 S. IJnleted St. - i i ■Wll—irn IT1IHllimr-r

F. A. GOLUBICKAS
Mirė birželio 12 d., 1920. Kū

nas bus perkeltas į lotą gruod. 
16, 1920. Tad, malonės draugai, 
giminės ir pažįstami tą dieną 
dalyvauti. Gedulingos pamal
dos atsibus šv. Antano bažny
čioj, 7:30 v. išryto, Cicero, 111.

Po pamaldų važiuosime į Sv. 
Kazimiero kapines. Lieka nu
liūdime velionio moteris.

Košt. Golubickiene.

musų pačių, skerdyklų darbi
ninkų. Juo stipriau mes susi
organizuosime, tuo daugiau 

laimėsime. Todėl kiekvienas 
lietuvis, dirbąs skerdyklose, te
gul nieko nelaukdamas stoja į 
uniją, į lietuvių skyrių No. 
257. kuris savo raštinę turi 
Columbia svetainėj, prie 48 ir 
Paulina gatvių, ant 
bu. Subruskime! c 

Prie progos noriu 
draugus skerdyklų 
kus 
pay
daryti štai ką: po penkinę au
kokime darbininkų reikalams, 
po kitą — Lietuvos gynimui 
nuo lenkų Žulikovskio. Liku
sią “back pay” dalį sunaudoki
me saviems reikalams. Drau
gai, neužmirškite visa tai pa
daryti! Abudu suminėtieji rei
kalai mus, lietuviams darbi- 
n’nkains, turi begalo didelės 
svarbos. Tad — remkime 
juos, prisidėkime savo sunkiai 
uždirbtais skatikais. Žinoki
me, kad tik vienybėj yra mu
sų galybė! — Darbininkas.

100

švoge- 
India-

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.

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

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

40 akrų su budinkais, 4 karvės, 2 
arkliai, 1 jautis, 50 vištų ir visi pir
mos klesos padargai,— 40 aki-ų už
sėta dobilais; virš 100 kelmų obelų ir 
visokių vuogų. 4 mylios nuo Pull
man, Michigan. Kelias $4.00 nuo Chi
cagos. Kaina $4,500.00.

DOVANOS KALĖDŲ
Musų krautuvės žemes

nes kainos, nei kad 5 me

tai atgal.

Nelaukit paskutinių 
dienų.

Automobilistų nykščių 
antspaudos.

Andais policijos viršininkas 
E tzmorris pranešė, kad kiek
vienas automobiliaus savinin
kas ir šoferis nuo naujų metų 
turės turėti prie laisnio dar ir 
fotografiją. Dabar vėl jau kal
bama, kad prie to dar turės 
turėti ir nykščių antspaudas. 
Ir v:s tai daroma, kad sustab
džius automobilių vogimą. Bet 
automobilius kaip vogė, taip 
vagia — po 23 į dieną.

Parsiduoda bučemė ir groser- 
nė geroj lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Priežastis par 
davimo patirsite ant vietos. At
sišaukite į Naujienų ofisą pa
žymint No. 186.

40 akrų su gerais budinkais. Ke
lias $G.00 nuo Chicagos. Reikia įmo
kėti $1,500. Kaina $4,000.00.

G0 akrų, su budinkais. Kelias $6.00 
nuo Chicagos. Reikia įmokėti $2,400.- 
00. Kaina $5,000.00.

Girdėjo muziką — už 
mylių.

R. W. Haas su savo 
riu Harry Kozel, 11114 
na avė., įsital&Č sau bevielitnį
telegrafą ant garadžiaus sto
go ir praeitą subatą jiems be- 
eksperinientuojant, jie išgirdo 
grojant beną. Čia jie tuoj pak
aušė kur tas bonas groja, ir 

už kelių minučių jie gavo at
sakymą, kad tlenas groja ant 
Amerikos kariško laivo, šau
tas mylių atstu nuo Brooklyn,

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
priešmetinis susirinkimas įvyks sere- 
doj, Gruodžio 15 d., 8 vai. vakare, F. 
Shedvillo svet., 341 Kensington avė. 
Nariai, malonėkit atsilankyti, nes bus 
rinkimas valdybos ateinantiemes mo 
tams ir daug svarbių reikalų.

—Direkcija.

. PARDUODA saliunas ge
roj apielinkėj. Atsišaukite:

948 W. 31-st PI.

80 akrų, — G akrai užsėta rugiais. 
Kelias $10.00 nuo Chicagos. Reikia 
įmokėti $1,000. Kaina $2,500.00.

16 akrų prie pat miestuko, su bu
dinkais. Kaina $2,000.00.

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, bron- 
zalietų ir visokių sidabrinių dalykų.

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

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

nographus ir vėliausius rekordus.

Tel.: Canal 5838

Traukinys nupjovė žmogui 
koją.

Tūlas Robert Simpson iš 
Muskegon, Mieli, praeitą pet- 
nyųios naktį norėjo važiuoti 
Chicagon. šokdamas’ į traukinį 
jis liko parblokštas po ratais. 
Nupjovė kairiąją koją — ly
giai per kelį. Simpson yra 27 
metų amžiaus ir dirbo už agen
tą tūlai elektrikos kompanijai 
Muskegone.

Policistas apiplėšė žmogų.
VVilliam Ulllrich, 2118 India

na avė., praeitą subatą rapor- 
avo 115-th st. policijos stotin, 
tad ketvergo vakarą jam be
einant su tūla mergina pro 
tampą 41-st st. ir Indiana avė., 
į užklupo uniformuotas poli

cistas, sumušo ir atėmė $35. 
’Jllrich sako, kad policistas tu
rėjo būt susikalbėjęs su mer
gina, su kuria jis tik ką susi
pažino valgykloje, ant kampo 
19-th ir State sts., ir pavalgęs 
lydėjo jų namon.

North Side. —Pirmyn mišraus cho
ro repeticija ir priešmetinis susirin
kimas bus šiandie, gruodžio 14, kaip 
7:30 v. v. Liuosybės svetainėj 1822 Wa 
bansia avė. Visi nariai prašomi susi
rinkt laiku, nes užbaigus repeticiją 
laikysime susirinkimą, kur reikės išsi
rinkti naują valdybą—sekantiems me
tams. — Valdyba.

L. S*. S. VIII Rajono Mokyklos lek
cijos bus seredoj, gruodžio 15 d., 8 
vai. vak., Aušros saloj, 3001 So. Hal- 
sted. Mokyklos vedėjas drg. P. Gri
gaitis. Mokiniai norintieji lankyt 
mokyklą turi būt laiku. — Valdyba.

Chicaga apskundė Tribūne.
Chicagos miesto administ-

Chicago Tribūne ir reikalauja 
$10,000,000 už pa talpinimą po
ros straipsnių, kuriuose buvo 
kalbama apie finansinį miesto 
stovį ir sako, kad tuonii suga
dino jo kreditą.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
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 
4ii. Išlaidos bus apmokėta.

JULIJA GOTAUTIENC 
551 W. 14th PI., Chicago, 111.

PARSIDUODA grosemė geroj lie
tuvių apgyventoj kolonijoj. Pardavi
mo priežastis, nemokėjimas lietuvių 
kalbos. Atsišaukite:

3233 S. Halsted St.

PARSIDUODA grojiklis pianas. Už 
naują mokėta $950 prieš pereitas Ka
lėdas pirktas; apie 60 muzikos rolių, 
suolelis, ir muzikos roliams susidėti. 
Parsiduoda viskas veik už pusę, kadan 
gi manoma miestas apleisti. Atsišau
kite vakarais.

MRS. JOZAITIS,
3415 S. Halsted St., 2-ų lubų.

115 akrų žemės pačiam miestukyj. 
Ant šios žemės randasi vienintėlis 
salunas tame miestelyj ir šeši pagyve
nimai, ledaunė, vienas Storas, barne, 
ir garadžius. Gera vieta tikram zmo 
gui. Kaina $8,000.00. Daug pinigų 
padaro vasaros laiku iš Sunim2[9^S.“ 
sort. Kelias nuo Chicagos $12.00. 
Kaina $8,000.00.

RAKANDAI
UŽ STORAGE LĖŠAS

IŠPAHDAVfMAS RAKANDŲ

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

Taipgi turime 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 stebuklingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th StM arti Archer Avė.

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

134 akraiį žemės — 100 ariamos su 
bėgančia upe, 8 budinkai, 3 arkliai, 
16 karvių, 6 kiaulės, 10° Vlštų’ę5^° 
pėdų su pjauto matenolo 45 asas me
džių. Savininkas sužeistas dėlto par
siduoda už $10,000.00.

Turime didelį išsirinkimą farmų jr 
namu dėl mainymo. Dol platesnių ži
nių kreipkitės prie
A. Petratis S. L. Fabiona.

A. PETRATIS & CO.
I 809 W. 35th St. Chicago. III.

PARDAVIMUI mūrinis namas 3 
pagyvenimų, po 6 kambarius. 
galas, maudynė ir kiti visi Paranku- 
mai. Rcndos.neša į mėnesi 186 dol.

2643 N. Evergreen Avė.

MOKYKLOS
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IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

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

iki 5-tų 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- 
dal po piet.

2 kynai užtroško gasu.
Young Yu Young Ping, 4330 

Mihvaukce avė., praeitą ncdėl- 
dienio rytą tapo atrasti jų 
skalbyklos užpakaliniam kam- 
abryje užtroškę gasu. Jų kos- 
tumeriai nedėlios rytą ėjo at
siimti skalbinius, bet kiekvie
nas atėjęs, rado skalbyklą už
darytą. Kiek vėliau susirinkęs 
didelis būrys žmonių įsilaužę 
skalbyklon rado jos savinin
kus gasu užtroškusius.

Coliseum atletikos kliubas 
atidarė žieminį ristynių sezo
ną. Praeitą seredą, gruodžio 
8, erdviajame Coliscume tos 
ristynes jau prasidėjo. Svar
biausieji ristikai yra Stanislau 
Zhyszko ir Jack Taylor. Ten
ka pažymėti, kad Zhyszko lai
mėjo. Jisai net du kartu pa
guldė savo oponentą Taylorą. 
Matyt, Zbyszko gerokai pasu 
laivinęs, nors 
menkesnis nei 
vasarį buvo, 
sveriąs apie 
penkis svarus 
eitą pavasarį.

Į kalbamas ristynes buvo pa
kviesta ir miesto tarybos na
riai.

šiaip jis atrodo 
kad praeitą pa- 
Tuo tarpu jis 
keturiasdešimts 

mažiau nei pra-

Mayoras reikalauja 5c. 
karfero.

Mayoras Thompson savo 
ganizacijos pormkimiiniam ban- 
bankiete, laikytam Congress 
hotelyj, kur dalyvavo apie 350 
republikonų politikierių, reika
lavo, kad jie išlaikytų savo pni-

or- Pakvietimą jie priėmė.

PAJIEŠKAU draugo Joakimo lyaš- 
covičiaus, 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 Commercial av., So. Chicago, III.

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

ONA JUREV1ČTUTĖ- 
JERUKAITIENE

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, 
p mažu kur gyvas randasi. Jei gyvas 
malonės pats atsišaukti, arba '.iman
čių apie jį meldžiu pranešti.

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

PAJIEŠKAU brolio Jono Kučinsko, 
Kauno rėd., Pasvalio apskr., Kupre- 
liškių. parapijos, Girstaikių kaimo, 

žinot pranešti šiuo adresu.
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ji 

KAZIMIERAS KUČINSKAS,
245 W. Main St., St. Charles, III.

Nevykusios ristynes.
Mitchell, S. D. — Gruodžio 
d. čia buvo nevykusios ris-

Ritosi Bob Evans su
./o* . ■” . ■

8 
tynęs.

PAJIEŠKAU apsivedjmui merginos. 
Aš esu 25 motų, vidutinio ūgio, ir 
mergina, kad nebūtų daug seJlosI}e’ 
Malonėkit prisiųsti savo paveikslą. Aš 
duosiu kožnai atsakymą.

J. C.
P, o. Box 197, Kenosha, Wis.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
! mo ir Designing .Mokykla. 
I Musų sistema ir mokymo budu jus 
‘trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir
-• sius kirpimo, designmg ir

„k .1—b kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

' Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
iruiliva w*vm»*v** w—o—* .

I Kviečiame kiekvieną ateiti by-Ku
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dcl sąlygų.

Patems daromos sulig mieros, vi- 
I šokio stiliaus ir didžio iš bet kurio.

"’masSek designing school,
1 190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St, ant 4-tų lubų.

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- skyrius 
čios setą, valgomąjam kambariui ir, 
miegkambariui setai; kaurai, ant -------- .
grindų pastatoma lempa, paveikslai varomos 
etc.

Visi 
syk ar 
ną.

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

kaip nauji. Parduosime ant 
atskirai už bile pasiūlytą kai-

RAKANDAI—
RAKANDAI!!!

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

A. Grigaitiene, 
4725 W. 12 PI. 
CICERO, ILL.

G VALENTINE DRESMAKING 
C0LLEGE8

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, plrmininki.

PARSIDUODA rakandai ( 
labai pigiai. Atsišaukite: 

948 W. 31-st PI.
REIKIA moterų prie skir

stymo skudurų.
M. KAPLAN, 

2106 So. State St.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearborn St, 
Chicago, III.
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