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Rusai koncentruoja kariuo
mene prie Vilniaus

Lygos armija jau Vilniuje?

Tautę lyga atsisako nusiginkluoti
I?nani Iru- True translation filed with the post-ivusai Koncentruoja Ka maater at chicago, m., Dec. 15,1920 
riuomenę prie Vilniaus. as

Tautų lygos kariuomenė jau j 
Vilniuje?

required by the act of Oct. 6, 1917

Tautu lyga bijosi 
nusiginkluoti.

LONIMINAS, gr. 14, — Lie
tuvos legacija gavo žinią iš 
Vilniaus, kad sovietų karino- j 
menė yra koncentruojama Vii- I 
niaus kriptyj, iš priežasties at
vykimo talkininkų ir neutralių 
šalių kareivių į Vilnių.

(Iš tos žinios iše tų, kad in
ternacionalinė tautų lygos ka
riuomenė jau yra Vilniuje, apie 
ką dar nebuvo jokių žinių. B li

Bijosi Jungt. Valstijų ir pata
ria tik aprubežiuoti gink’avi- 

mąsi dviems metams.

riuomenė atvyksianti 
s <> mėn ).
Ispaniečiai prisirengę važiuoti 

Vilniun.

šau

nijos pulkas jurininkų karei
vių, kurie dalyvaus intcrr.acio- 
nal nėj tautų lygos armijoje, 
kuri bus pasiųsta Vilniun neva 
prižiurėti ten plebiscitą, jau 
yra prisirengęs tuųjąuą išva
žiuoti, kaip tik gaus pranešimą,

GEiNEVA, gr. 14. — Tautų 
lygos susirinkimas šiandie, ne
žiūrint smarkios kritikos Ang
lijos darban ūkų vadovo George 
N. Barnes ir Norvegijos atsto
vo Cbristian Lange, nutarė 
kad pirmas žingsnis tautų nu
siginklavimo turi būti atsar
gus ir gerai apsvarstytas.

Susirinkimas pritaria bendru 
susitarimu aprubežiuoti ginkla
vimąsi sekamiems dviems me
tams. Komiteto raporte apru- 
bežiavimo skirsnis tapo pr im
tas kada ji permainyta tik į 
patarimą. Lenkija, Franci ja,

nija ir Uruguay balsavo prieš

yra prirengti važiavimui.
Kareivių skaičius siekia 300 

ir jie yra padalinti į dvi rotas. 
Jiems parūpinta šiltus drabu
žius, tinkamus dėl šalto klima
to, prie kurio jie nėra pripratę.

Y • sia-
kai-

ne
pakeltas ir
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Amerika savo sumanymais didelio ginklavimus, krypsta ne linkui ta kos, bet linkui • 
militarizmo ir imperialistinių karų — naujų užkariavimų ir naujų kraujo upelių..

jaus be jokio atidėliojimo už
baigti būdavot! 16 didelių mu
sių laivų ir reikalingo skai
čius mažesnių laivų ir prašė 
nuodugniai apsvarstyti laivyno 
tarybos rekomendavimą pabu- 
davoti dar 88 naujus laivus.

Daniels tada .paprašė slapto 
susirinkimo, kad jis pilnai ga
lėtų išaiškinti priežastį reika
lavimo didelio laivyno. Mano
ma, kad jis nori slaptame su
sirinkime apsvarstyti ir nesuti
kimus su Japonija apie Yap

Janitoriai nutarę 
streikuoti.

ti.Streikas prasidės sausio 1 
jei namų savininkai nesusileis.

NORI SUMILITARI
ZUOTI AMERIKĄ.

Tink kontfresmana.i nerusitaiko 
apie budus ginklavimosi. Kam

Amerika militarizuojąs! ?

PAUL HANNA 
[Federuotosios Presos koresp.]

VVASIltNGTON, — Kongre
se iškilo karas tarp tų, kurie 

1 nori neturinčios sau lygios pa- 
' saulyj armijos ir laivyno ir tų, 
kurie reikalauja į ved mo vi- 

: suotino kareiviavimo dėl visos 
šalies jaunuolių. ‘

Neturtas iškėlė tuos ginčus. 
Valstybė neturi užtektinai pini
gų, kad užmokėjus už abi 
“pr'sirengimo” sistemas. Iki 
kovo mėn. gal nebus užtekti
nai pinigų užmokėjimui už vie
ną sistemą, kaip pienuojama 
dabar.

Armijos ir laivyno departa- 
| mentai prašo apie $1,500,000,- 
’ 000 dėl “reguliarinių” arm' jos 

fiskalėms 
Kongresmenas Ju- 

vadovas militaristų, 
jo visuotino karei- 
sumanymas kainuos

(prijungimui prie

Protektorato šalininkai 
latos d.dėja ir stiprėja, 
m ingi bažnyčių 
koma, priešinasi aneksijai. Ta
me jų
mia daugelis tų, kurie prisib- 
jo tuojaus prisileisti prie Ame
rikos pilietybės 14,000,000 sve-

nuo- 
I tok

iu teresai, sa-

priešinimusi juos re-

Viename dalyke intervenci
jos šalininkai sut nka. Jie ma
no, kad smarki šešių mėnesių 

i kampanija paklupdys Meksiką 
ir privers jos valdžią pas:rašy- 
ti po pasidavimu. Jie su panie
ka atsiliepia apie Meksikos pa- 
sipriešin’mo spėką.

Žmonės, kurie arčiau pažįs
ta būdą žmonių, geografinį pa
dėjimą ir Meksikos turtus ma
no, kad toks manymas yra 
silpniausia dalimi 
uis tų pro grame, 
kad meksikiečiai 
mos intervencijos
kaip tas atsitiko su rusais, kad

intervenc'o-
Skaitoma, 

laike sveti- 
sus’vicnytų,

prista tymus 
dalykų namų 

nevartoti jo-

Jungt. Valstijų pozicija 
1 me klausime buvo paduota 

po viena priežasčių kodėl 
suotinas nusiginklavimas 
gali būti atvirai
vykinamas. Barnes sakė, 
Anglijos delegatas Fisher pri
minė, jog ‘‘šaljs su didelėmis . salos kabelį.

’armijomis ir amunicijos dary- ------------------------------- -
1 mo patogumais vis dar nepri- True translatioa ftled with tho post- 

„ . ' guli Ivg'ai.” Fisheris taipjauTrue translation filed w>th the post- "... . . ,
master at Chicago, III., Dec. 15, 1920 prisiminė apie nebuvimą bu- 
as required by the act of Oct. 6, 1917 , vusiy priešo šalių, j ką Barnes
Vilnius esąs bankrutų lygos 

narys.
i atikrto: “Jos dabar praktiškai
i yra nusiginklavusios ir per , 
daugelį metų negali būti pavo-

master at Chicago/ Ilk, Dec. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Konstantinas grįžta 
Graikijon.

raštyje Echo de Paris, Betinax 
tvirtina, 1 
ja, Vilnių

Armėnija, Persi
jum.”

Sitilo

Vakar išvažiavo iš Šveicarijos 
Italija.

valdžia? ) ir Danzigas esą 
tikriausi nariai “nepataisomų 
bankrutų lygos.”

(Prie tos “lygos“ reikėtų 
priskaityti ir visą Lenkiją).

reguliarinių 
įstaigų sekamiems 
metams, 
liūs Kabu, 
sako, kad 
viavimo 
dar $500,000,000, bet buto va
dovas Mondell tvirtina, kad sunku pateisinti jos teriojimus 
tai kainuos $1,300,000,000. (pietinėje Afrikoje.
Mondell yra išgąsdintas vai-1 Kaslink nuomonės, kad visa 

lotiniškoji Amerika (Pelinė 
ir Centralinė Amerika) stver
tųsi už ginklo ir pasikviestų 
Japoniją prisidėti prie atakos, 

Valsti
joms užkariauti Meksiką, pra
nešama, kad laike savo'kelio- 

nori) su kuria šalių jis nori nės po Pietinę Ameriką valsty- 
kariauti, jei jis reikalauja di- bes sekretorius Colby duos už- 
delės armijos. Tokis pat pak
vietimas galbūt bus pasiųstas 
ir laivyno sekretoriui.

Japonija su dideliu skubumu 
didina savo laivyną, bet niekas 
negali pasakyti ar ji tai daro, 
kad pasipriešinus Jungt. Val
stijų atakoms, ar kad pačiai 
padarius ataką. Kiti permato 
greitą karą su Anglija, kadan
gi Amerika išėjo iš pasaulinio 
karo kaipo didelis pirklybinis 
“pavojus” Anglijai, kokiu bu
vo Vokiet'ja 1914 metais.

partizanškų karą ir kad Jungt. 
Valstijos butų įveltos į kelių 
metų karą, kurį sunku butų 
pateisint*, kaip kad Anglijai

ii ir nori 
pask irimusviskamc apkapoti 

pinigų.
Karo sekretorius 

pašauktas neužlgo 
stovų buto karinių 
miteta išaiškinti

bus 
at- kad neleidus 
ko ' ‘

Baker
• vpriešmaisto ir kilų 

gyventojams ir
kios prievartos. Be to kiekvie
nas streikieris turi pikietuoti 
savo namus.

Kaip apskaitoma, streikas pa
lies 15,000 namų ir virš 200,000 
gyventojų.

tikrinimus, jog Jungt. Valstijų 
rubežiai nebus nustumti to
linus į paltis, kaip iki Pana
mos kanalo.

CHICAGO. — Vakar aparta- 
mentinių namų janitorių uni
jos valdyba paskelbė, kad ke
letą dienų atgal įvykus:ame 
balsavime janitoriai didele di

džiuma balsų nutarė sustrei
kuoti sausio 1 d., jei iki to lai
ko namų savininkai neišpildys 
janitorių reiikalaviUlo pakelti 
algą* Balsavime už streiką ta
po paduota 4,619 balsų, o prieš 
streiką lik 137.

Kaip sako prezidentas Quc- 
sse, janitoriai neskelbs genera- 
l’nio streiko, bet streikuos prieš 

į pavienius savininkus. Šiame 
siroke, kada pasibaigs sutar
tis, janitoriai yisai ignoruos 
nuomos agentus ir tarsis vien 
tiesioginiai su savininkais. Ja
nitoriai reikalauja pakelti al
gą po $1 į mėnesį už kiekvie
ną butą (flat).

Unija jau pakvietė savinin
kus tartis su ja, kad išvengus 
streiko ir didelių nuostolių pa
tiems savininkams.

Rengiasi prie streiko.
Abi pusės stropiai rengiasi 

prie streiko. Savininkai tvirti
na, kad jie niekad nenusileistą 
darbininkams. Jie grąsina pa
šalinimu streikierių iš butų, 
bet kaip sako unija, jie to ne- 

! galės padaryti nesikreipdami 
į teismą, o be to unija yra pri- 

, sirengusi aprūpinti visus jani- 
torius butais, jei bus reikalas.

Unija jau išleido janito
riams paliepimą sustoti dirbus 
sausio 1 d. ir daugiau ncbešil- 
dyti namų, nebeleisti šilto van
dens ir' nebęvalyti triobėsių,

True translation filed with the post- 
master at Chicago,. Iii., Dec. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Vrangelis nusigin
kluosiąs.

Jieškąs sau prieglaudos 
Brazilijoje.

LONDONAS, gr. 14. — Bc- 
vielinė žinia iš Maskvos sako,

Stojo kovon
NEW YORKAS, gr. 13.

New Yorko rubsiuvių vadovai 
š:andie prigrąsino suparali- 
žuoti visa drabužių pramonę, 
jei fabrikantai, kurie nukapo
jo algas ir paskelbė lokautų, 
tuojaus nenusileis. Prie 20 dirb-

nuginkluoti nesenai išvarytus 
iš Krymo gcn. Vrangelio ka
reivius.

Gen. Vrangelis, pasak tos ži
nios, kreipėsi prie Brazilijos 
valdžios (Pietinėje Amerikoje), 
prašydamas leidinio daliai jo 
kareivių, “‘kurie nori sugrįžti 
prie ramaus darbo,” apsigy
venti Brazilijoje.

a d m i n i s t raci ja rengi a s i
dirbti”
yra
nas republikonų pasakė: “Mu- kuriuose rubsiuviai 
sų bandymu

aPsl‘ tojai, atstovaujantjs 65,000 or- 
su Rusija, bet Rusija gan'zuotų darbininkų. Re to 

už 6,000 mylių. Kaip vie- šiandie įvyks 14 susirinkimų, 
svarstys 

užkariauti Rusiją ’ padėtį ir kaip kovoti su tokiais 
tik Anglija su

sumažinti Amerikos 
ginklavimąsi.

\VASIlbNGTON, gr. 14.
; Republikonas senatorius Borah, 
narys senato užrubežinių rei- 

(kalų komiteto, šiandie įnešė
I rezoliuciją, kad Jungti Valsti- Tik stotyj juos išlydėjo didelė 

minia.Į 
Karališkoji partija susėdo 

traukiniu ir išvažiavo į Veneci
ją, Italijoj, 1 vai. po piet. Ve
necijoj Konstantinas ir kiti su
sės Graikijos kruizerin Averoff 
ir plauks į Graikiją juromis.

Siekėsi nužudyti karalių?
Į PARYŽIUS, gr. 14. — Iš Mi
lano, Italijoj pranešama, kad 
ten tapo areštuoti du graikai, isj 
turėję pasportus į Lucemę, 
Šveicariją ir bombų. Manoma, 
kad jie siekėsi nužudyti kara- 

, lių Konstantiną.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 15, 1920 . - -
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 , trįs labiausiai apsiginklavusios 

įs, ar turinčios plačiausius 
ginklavimosi programos, bend
rai susitartų žymiai sumažinti 
ginklavimąsi per ateinančius 
penkis metus.

Rezoliucija prašo prezidento 
VVilsono tuojaus susižinoti su 
Anglijos ir Japonijos valdžio- 

jinis klausime kaip Jungt. Val
stijos, Anglija ir Japonija gali 
sumažinti 50 nuoš. dabar su
manytus ginklavimosi progra
mus ateinantiems penkiems 
metams. '

Mūšiai dviejose sosti 
nėse.

šalį 
I

PARYŽIUS, gr. 11. — Čia 
vaigšto gandų, kad sumišimai 
ištiko Čocho-Slovakijos sosti
nėje Pragoję ir Jugo-Slavijos 
sostinėje Biclgrade, po to, kaip 
komunistai bandė jstegti tose 
šalyse savo valdžias.

50 žmonių sužeista Pragoję.
PRAGA, gr. 14. — Laikraš

čiai apskaito. kad mažiausia i 
50 žmonių tapo sužeista pėt-! 
nyčioje susirėmime tarp poli-Į Rezoliucija nurodo, kad Ja- 
cijos ir minios demonstrantų ' ponijos valdžia nesenai išreiškė 
prie parlamento rūmų. {sutikimą sumažinti Japonijos

Mūšiai ir mažesni sumišimai (ginklavimąsi, jei Jungt. Valsti- 
taipjau įvyko įvairiose miesto jos sumažins savo ginklavimą- 
dalyse. ' i si. Rezoliuicja tapo atviliotą

Du atstovai tapo sumušti Ir senato ųžrubežinių reikalų ko- 
vienas kareivių būrys tapo nu
ginkluotas.

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.

LUCERNE, gr. 14. 
liūs Konstantinas, 
Sofija ir kili nariai 
karališkos partijos šiandie iš
važiavo iš č:a į Athenus, Grai
kijoj, be jokių ceremonijų.

Kara- 
karaliene 
draiki jos

7,969 žmonės užmušti.
WASHINGT()N, gr. 14. 

Registracijos biuras paskelbė, 
kad 1919 m. veik visoje šalyje 
tapo užmušta nelaimėse su au
tomobiliais 7,969 žmonės. Še- ■ 
šiuose dediesniuose miestuose 
užmušta 3,808 žmonės.

Šaukia slaptų kardinolų 
susirinkimų.

4 žmonės užsimušė.
LONDONAS, gr. 14. — Dide

lis pasažierinis aeroplanas, 
skridęs su 6 pasažieriais iš 
Londono į Paryžių, šiandie už
kliuvo už medžio, užsidegė ir 
nukrito žemėn. Keturi žmonės 
pakliuvo po aeroplanu ir su
degė, o kiti gi sužeisti.

PINIGŲ KURSAS,

RYMAS, gr. 14. — Popie
žiaus ceremonijų prefektas. 
Carlo Respighi vakar išsiunti
nėjo oficialinius pakvietimus 
visiems kardinolams dalyvauti > 
slaptoje konsistorijoje, kuri j 
įvyks ryto ryte.

samdytojais.
Rubsiuvių unijos prezidentas

Pasilieka tik Meksika. Meksi-1 Hilman pareiškė, kad klausi- 
kos likimas tapo jau nuspręs- mas yra aiškus: “Samdytojai 
tas mintyse tų, kurie užims nori patįs vieni kontroliuoti 
valdžią Wasbingtone sekamą darbo sąlygas. Unijos gi nusis- 
kovo 4 d. Ji, jų nusitatymu, tatymas, kad butų kontroliuoja 
turi pasiduoti Amerikos pro-‘ ma bendrai — darbininkų ir 
tektoratui, arba tuojautinei ‘ samdytojų.”

Japonija.

mitetui.
Reikalauja daugiau laivų.
Tuo pačiu laiku laivyno sek- ------

• rotorius Daniels pasakoja atsto-1 Dabar ‘‘Naujienų” ofise 
.g I vų buto laivyno reikalų komi- 1

totui, kad Jungt. Valstijos turi
vadovauti budavojiine karinių

| laivų “šiose dienose chaoso, 
skirtumų ir nesutikimų tarp 
šalių.” Sekretorius ragino tuo-

galima gauti “Money Or- 
ders” siuntimui pinigų Ame
rikoj, užsimokėti “gas bills”, 
”electric bills”, ir “water 
bills”.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Vakar, gruod. 14 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
2K,000 dolerių, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais jiaip:

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
Francijos 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

20 francuzų kareivių užmušta.

PARYŽIUS, gr. 14. Būrys ’ 
francuzų kareivių tapo netikė
tai užkluptas prie Djebli, Sy- į 
rijoj, gr. 3 naktį ir neteko 20 
kareiviu užmuštais ir 40 sužeis- ■ 
tais.

SKAITYKIT IR PLATINKIT I 
«XT A TT T T I? KT O C”

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, Dl.
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

Chicago.
TOWN OF LAKE. — Draa- 

gystė Tautiška Lietuvos Didvy
riai No. 1, laikytame savo prieš- 
metiniame susirinkime . prisi
minė apie Lietuvos vargus ir 
paaukojo iš kasos $15, o nuo 
draugų surinko taipgi $15; vi* 
so $30. Draugai aukojo po 
$1.00: AlcksttSheikus, Justinas 
Jūškenas, Mikolas Pe t kelis, An
tanas Banis, Vincentas Stasiu* 
lis, Juozapas Čeponis, St. Rim
kus, Jonas Paukštis, Tanias 
Petrukas, M. Juraška, Juozapas 
Kazakevičė, Kazimieras Baš- 
kis, Kazimieras Juraška, Kazi
mieras Naujokas. Pinigai bus 
pasiųsti Lietuvos Misijai.

— L. T.,' nut. rašt.

BRIDGEPORTAS. — Vy
skupo Valančausko Pašalpos 
Draugija savo priešpusmetinia- 
nie susirinkime kalbėjo apie 
Lietuvos kovų su lenkų Žuli-
kovskiais ir nariai ant vietos i 
sudėjo $28.55 apsigynimo rei- j 
kalni. Draugija rengia gruod
žio 26 d. vakara Mildos salėj, 
kuriame irgi tikisi surinkti 
krūvelę pinigų tam pač:am

rRENCH LINf
Coripagnie Generale 

Transatlantiąue
Tiesiai Hamburgan 

Specialia išplaukimas 
Dubdtavais Sriubai* laivo 

NIAGARA 
Scredoj, Sausio 5, 1921.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.........       Į-,, J

reikalui, šiame susirinkime 
aukojo po $1: F. Jucius, St. 
Kareiva, F.- Urba, O. Ivaškevi
čius, F. Poška, J. Markevičius, 
K. Žuraitis, J. Druktenis, B. 
Tanzagolskis, P. Babušis, K. 
Kazlauskis, J. Druktenis, J. Ba
cevičius, V. Margovičius, K. 
UrneŽis, A. Gužauskis, A. Ju
cius, D. Šidlauskas, L. Joguii- 
nas, Macikas, J. Jocius, J. Ado
mavičius, J. Kucinas, M. šliu
žas, J. Bakš’s. Aukos skiria

mos Geležiniam Vilkui, ir bus 
•pasiųstos per Lietuvos Misijų.
Pati Draugija, būdama netur
tinga, šiuo tarpu iš savo iždo 
negalėjo nieko aukoti, bet at
eity ji neatsisakys nuo aukų.

Draugijos valdybon ateinan
tiems metams išrinkta: F. Jo- 

! cius, pirm., L. Jucius padėjė
ju, J. Šidlauskas nut. rašt., M. 
Ostrauskas fin. rašt., J. Bace
vičius iždin., J. Bakšis ir A. 
Vilkis iždo glo’b., J. Jocius 
maršalka.

— V. Margevičius, rašt.

kė bendrai veikti Lietuvos gy
nimo reikalais: mat jiems Ry
mas yru arčiau ne kaip Lietu
va. Vėliaus prašė draugijos, 
kad pagal savo išgales paauko
tų kiek tint Lietuvos aukuro, 
įnešimas paremta ir vienbal
siai nutarta iš draugijos iždo 
paaukoti $50.00 Lietuvos Gyni
mo Komitetui. Nariai sudėjo 
$16.25, tai viso sudaryta $66.25, 
kuriuos čia pat priėmė Bend
rojo Komiteto įgaliotinis ir iš
davė paliudijimus. Aukojo šie 
nariai: Po $2: Antanas Ar-
moŠka; po $1: Juozas Letukas, 
Dom Ličkus, Antanas Paliušis, 
L. Mažeikas, Jos. Drunis, B. 
Sara u skis, G. Dzešulskis, J. Bal 
nis, St. Vaitekaitis, V. Šimkus, 
J. šluota; smulkių auku $3.25. 
Aukos bus pasiųstos Lietuvon 
per Lietuvos Misijų Amerikoje.

Draugijos nariai labai pasi
piktino klerikalų užsispyrimu 
ir niekinimu Lietuvos Misijos, 
ir susirinkime taip pasakė: 
“Kas juokina Lietuvos Misijų, 
tas niekina tėvynę. Lietuvą.”

Išrinkta 1921 melams valdy
ba:

Pirm. J. Yucius, Rašt. J. 
šluota, knygvedis J. J. Palekas.

i—J. J. Palekas.

Lietuvos Respublikos
t Gynimui Rengiama

Su dideliu Programų
Pėtnyčioje, Gruodžio 17, 1920
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJ

Kampas 18-tos Gatves ir Union Avė.
x Prasidės 7:30 vai. vakare

Bendras Gynimo Komitetas 18-tos kolonijos rengia milžiniškas prakalbas su programų.
Visas pelnas skiriamas Lietuvos Respublikos gynimui nuo išlaukinių priešų.
Broliai ir Sesutės. Lietuvos sunai, matydami gręsiantį Lietuvai pavojų nuo Žulikovskio armijos 

ir Lenkijos imperializmo, stojo visi gyhėjų eilėsna. Išvijimas priešo iš Lietuvos, arba mulas yra jų 
obalsiu. Jų pasiryžimas yra išvyti želigowskį iš Lietuvos. Jie tą padarys, jeigu mes, Amerikos - 
tuviai šioj baisios kovos valandoje juos paremsime, 0 paremti galime. Todėl kas tik gyvas 
lietuvis, remkime savo darbu savo doleriais Lietuvos gynimą. Apart įžymių kalbėtojų bus 1 P s, 
programas, kurį išpildys žymus daininkai, kaipO: Briedukai, Grušiutė, Jakutis ir kit.

Kalbės žymiausi lietuvių kalbėtojui “Naujienų” Red. P. Grigaitis, tik ką sugiĮžęs i ae uv0^’ ® • 
F. Bradchulis, adv. Kl. Jurgelionis ir kiti. Šio vakaro pelnas, tai bus Kalėdine Dovana, musų >- 
liams kovojantiems už Lietuvos laisvę.

Kas negalėsite būt prakalbose ypatiškai, galite visvien prisidėt su auka Gynimui Lietuvos, pasiųs
dami Chicagos Bendro komiteto, Lietuvos Gynimo Kasieriaus vardu, J. J. Elias, Universal State 
Bank, 3252 S. Halsted St„ Chicago, III. > PRAKALBŲ RENGIMO KOMISIJA.

1

Af myli muziką?
BEtCTHOVENO rpmtfkoa kon- 

*erw4orijpj> mokiwyn*j Skam
buti pianu, dainavimo, amul- 
kuoti, teorija, muj, istoriją Ir 
harmonija. Baigusiems i įduoda
mi diplomai; (stoti galima vi- 
stuimeL

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

Tol.: Boulevard 9244

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt anxrli5kai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

PONAS
KARČIAMNINKE

Pirkit sau stiklinius indus ir kitas 
reikmenis pas
Perlman’s Supply House 

667 S. State St.
Turime visokių stiklinių indų nuo 

1 uncijos ir daugiau, už wholesdle 
kainą. Telephonuokite:

Harrison 2980
o mes pasiųsime žmogų su Kampe
liais, kad galėtumėt pasirinkt, ko no
rite.

NUO 18-tos GATVES. — 
Lietuvių Politiškas ir Pašelpos 
Kliubas savo priešineiiniame 
susirinkime gruodžio 4 d. pa
aukojo iš savo iždo $100.00 
Lietuvos gynimui ir tuos pini
gus pasiuntė Lietuvos Misijai 
Jono Vileišio vardu. Kliubo 
nariai gi suaukojo $52.00, 
š aip: K. Betingis $5.50, M. Na
vickas ir J. Pudžuvelis po $5;
J. Jonušas, P. Skilius, F. Sta- 
siunaitis, S. Norvidas ir D. 
Shemaitis po $2; K. Rekašius, 
P. Sereikis, C. Kundroth, A.

■ Evenskis, J. Dursa, A. Trijo- 
j uis, A. Kraugelis, K. Taperaus- 
! kas, J. Bernotas, K. Gcndvilas, 
! Ig. Stnizdauskas, K. Razninas, 
i P. Binkis, F .Seilius, J. Iva
nauskas, J. Radavičia, J. Stu- 
ronas, V. Musulas, V? Razmi
nas, F. Risiiiontas, J. iVngolis,
K. Yutcl, S. TTerembauskas, J.

! Blauzdis, A. Sekmenavičc ir 
i T. Mačiulis po $1; J. Navickas 
(50c. —A. Booben....

’ TOWN OF LAKĘ. — Gruod- 
! žio 4 d., vakare, Draugystė Lie
tuvos Sūnų No. 1 laikė savo 
priešmetinį susirinkimų p. Ža- 
landausko salėj. J. J. Palekas, 
įgaliotinis į Chicagos Lietuvių 
Taryba, išdavė raportų iš Ta
rybos veikimo. Pranešė apie 
įkūrimų Bendro Lietuvos Gy
nimo Komiteto ir rengiamųjį 
Geležiniam Vilkui koncertų; 
taip# priminė ir apie Chicagos 
klerikalų Federacijų, kurios at
stovai, pamatę, kad čia nebus 
šokama pagal jų dūdelės, įvai
riais budais trukdė darbų per 
dvi savaites ir ant galo atsisa-

18-tos Kolonija. — Kad vi
sas lietuvių pasaulis subruzdo 
ginti savo gimtąjį kraštų nuo 
užpuolikų lenkų, tai nenori at
silikti nei Lietuvių Pašalpos 
Kliubas: priešinei.inianie susi
rinkime gruodžio 4 d. nutar
ta paaukoti Geležiniam Vilkui 
50 dolerių iš kasos, o atskiri 
nariai, padarius kolektų, sudė
jo dar 50 dol., taip kad su
daryta visa šimtinė.

'Aukojo nariai šiaip:
Po $2.00: J. Pilkis, J. Selie- 

nis, Z. Davliius, S. Žukauskas, 
W. Obesunas; po $1.50: G. W. 
Panaseviče, J. Staponaviče, J. 
Rimkus, S. Bflreviče, A. Čepu
lis; po $1.00: J. Razminas, W. 
Gurinckis, A. Gudas, J. Bąg- 
vilas, J. Stankeviče, J. Zulih- 
ras, G. S., G. Čepulis, A. Šar
kis, K. Paulauskas, J. Basi- 
iinusdcis, K. Druktenis, K.. Kė
višas, K. Bernadimckfls, M. šur- 
inulis, W. Zubreckas, F. Ba. 
zis, A. Kazukauskas, K. Raz
minas, R. Jurgcvičo, J. Gri- 
c'us, A. Obesunas, Z. šeškevi- 
če, J. S t rimą s, K. Jozapaitis, 
F. Gužauskas, A. Nicus, F. 
VVenskus, K. šerpetis, A. Su
lai lis; po 75c.: A. šimkeviče, 
J. Geriba; po 50c.: J. Kaminc- 
kas, Z. šilkunas, J. černaus- 
kas.

Pinigai nutaria pasiųsti Lie
tuvon per Lietuvos Misijų.

— Komitetas.

zimieras Šimkus, Kazimieras 
Grimalis, Antanas Vasiliaus
kas, Matas Molkus, Jonas Vie- . 
žauskas, Marė Samalionienė, 
Jonas Rūšys, Petras Žičkus,' 
Rol. Eicsmimtas, Tarnas šlus- 
nis, Cipras Stasiui is, 'Edvardas 
Liaugaudas, Lco. Trenkimas; ’ 
po $2: Jonas Paplinskas, Kazys 
šimcliunas, Teodora Rupslau- 
kienė, Dom. šliauštas, Dom. 
Gališanskas, Jonas Sadauskas, 
Izd. Gudas; po $1: Kaz. Stuk 
gys, Elizabieta Vasiliauskienė, 
Jurgis Linkimas, J. Sutkus, 
Magd. La m sargis, Pr. Joman
tas, F. Poniliunas, Mat. Vaiči- 
konis, Izd. Žiliiis, Kazys Vili
mas; smulkių aukų surinkta 
75c. Viso $308.75. I

Visų aukojusių nemažiau 
kaip $10.00 sumos, esame pa-1 
siuntę sąrašą vardų ir kiekvie
nas gaus iš Lietuvos Misijos 
gražų trispalvį patiud'j imą. Te
ko girdeli daromų priekaištų 
rengimo komitetui, kodėl, gir
di, taip ilgai tęsia rinkimų au
kų. Mes tų darome ne su blo
gu noru: musų tikslas yra 
kuodaugiausiai aukų surinkti, 
o antra, kaip aukščiau minėjo
me, kai kurie aukų rinkikai 
truputį per ilgai laiko užvilko, 
liet ka!p greitai Liet. Misija, 
prisius paliudijimus, tuojau 
bus sušauktas susirinkimas vi
sų dr-jų valdybų ir aukojusieji 
gaus paliudijimus. Taip sakant 
užbaigsime tų vajų ir pradė
sime kitų, kdd dar daugiau 
aukų surinkus, čion priduodu 
pilnų apyskaitų kiek yra 'su
rinkta aukų ir kiek išlaidų pa
daryta surengimui mitingo.

Pajamos:

APŠVIETOS SAVAITĖ.
- , Rengiama

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

Paskaitos įvyks šiose vietose:
Gruodžio 18 d. (Paned.) 1920 m. McKJnlėy 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. Liuosybes svet. (North Side) 1822 Waban- 
sia avė. ir Girard Str. — Dr. S. Biežis — “Kodėl Žmonės Taip Tankiai 
Serga Anjerikojo”.

Gruodžio 17 d. (Petn.) Mildos svet., 3142 So. Halsted Str. — Dr. S. 
Biežis; “Namų Hygiena”. *
Pradžia visose vietose 7:80 vai. vak. įžanga visur dykai.

Gerbiamą visuomenę į 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 
apsisaugojam nuo daugelio nelaimių.

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

Meldžiame skaitlingai atsilankyti. _ Rengimo KOMISIJA.

-i

t

Kitur.

MILDA
3140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus 

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI 
Aktai maigomi 4 sykius j savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Vist žino

AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadw»y, NevYork0-1-

pa’tduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
ųst jums tiesiog, jei gausime nuęjusų 75 centus pačto 
ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: *

Žmogue kasosi galvą, 
'f kad palengvint niežėjimą. 

Kasjmasi pasidaro papro- 
į čiu, ir tuomet žmogus ka- 

sosi nejučioms. Bet jis 
VĄ žino, kad jam niežti, ir 

_ _ kiti tą
Vyrai ir moteris kenčia 

i \ niežėjimą nuo pleiskanų,
1 j jSr \ A/ o kenčia bereikalingai,

i y/ } nes tą niežėjimą galima
-****ęsA’ — ' X / lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. \

R U I i5 F M
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugas ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų 

iekininka

RAGINE, Wis. — Darbas rin
kimo aukų varomas sparčiai. 
Musų tikslas rinkti aukas, kol 
tik jos bus reikalingos apsi
gynimui nuo grobuonių len
kų.

Spalių 27 d. Draugijų Valdy
bų posėdyje, nutarus rengti 
protesto mitingų, susirinkusie
ji sumetė aukų išlaidoms paT 
dengti $50.00. Lapkričio gi 7 
dienų padaryta didelis štur
mas: sakyta prakalbos, išneš
ta rezoliucijos preš žulikovs- 
kius lenkus iv aukų surinkta 
$1027.60.

Lapkričio 8 <1. po atsibuvu
sių milingų susirini<ęs rengi
nio komitetas nutarė dar at
lankyti grinč’as tų lietuvių, ku
rie dar nėra aukoję,, ir tapo 
išrinkti tam darbui kolektoriai: 
Ant. A. Gudžiūnas, M. Kaspa
raitis, J. Kesminas, F. Andri
jauskas, R. Talevičia ir Tadas 
Varanis. Susirinkimo dalyvavo 
keletas biznierių; sudėję aukų 
iie dar buvo pasižadėję cit rin
kti aukų nuo biznierių, vienok 
savo žodžio neišpildo: praslin
ko daugiau porų savaičių, na, 
ir nesurado laiko!

Kiti rinkiką" surinko po lap
kričio 7r d $308.75. Aukojo: 
Jonas Ryškus $50, Stasys Ta- 
rvidus $50, Ahtanas Šimkus 
$50, Adomas Petronis $12 
(pirmiau buvo aukojęs, bet jo 
auka nebuvo paminėta); po 
$10: Vaclovas Petkevičių, Ka-

Pradedant darbų 'spalių 27 
dienų išlaidoms padengti siidū- 
ta aukų ?...................... $50.00

Lapkričio 7 d. mes. mitinge 
aukų surinkta .. $1027.60

Po įvykusio milingo viso su
rinkta .............. $308.75

, i

Viso labo surinkta $1386.35 i

Išlaidos:
Mitingui sale .......... $35.00
Kalk, kelionė .......... $10.00
1000 skelbimų .......... $4.50
Smulkių išlaidų............ $1.00

Viso išlaidų buvo .. $50.50 
Atėmus išlak lieka $1,335.85 
Visos likusios aukos, taigi 

$1335.85, pasiųsta Lietuvos 
Misijai.

'Lai tokia musų, Racino lie
tuvių, darbuote. Darbo vaisius • 
(eras dėlto, kad dirbome vie- ■ 
nybėj. Privalome ’r ant toliau 
taip darbuotis. Nereikėjo čia 
mums nei tikėjimo dalykų 
maišyti, nei jų fondų; venas 
musų visų noras buvo, kad 
pasirodžius, kiek kuris gal’m 
aukoti Lietuvos reikalui.

Malonu ir linksma tokioj 
lietuvių kolonijoj gj'vcnti, kad 
nepamiršta savo gimtos os že
mės, Eietuvos, ir savųjų reika
lų. Nedidelis skaitlius lietuvių, 
vienok aukų sudėjo nemažai; 
dėlto visiems aukotojams gar
be!

Renginio Komi L Šekctorius 
M. Kašparaitis, 

1204 Bluff Avė., Ručine, Wis.

“MUNŠAINO”

NEGERKITE

JOHN KUCHINSKAŠ*’ 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
S u bato mis: 9 iki 1 po pietų. 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

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

Tel. Canal 2552.

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų; , ,
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati- 
rurtma, pažangiosios dvasios spa,vid.a.;

Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir 
skaisti, — Todėl

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,

kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.

I --- ------ ------

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
turi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bort- 
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb. 
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.

Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už Šerus siųskite 
šiuo adresu:

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str., New York, N. Y.

Sankrovos 
kaina tik $35.00

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimtu augštos rųšies Viktrolą (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $800, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkimo ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk žios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimti augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. Šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristato m veltui į visas miesto dalis ir apielinkca, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais uu<t 
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

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

PRANEŠIMAS

J. WENCKUS
3327 So. Halsted St

Pranešu savo draugams ir pa
žįstamiems, kad persikėliau į nau
ją vietą. Todėl užkviečiu atsilan
kyti j mano naują vietą ir apžiu-i 
reti tavorą. x

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

Naujas stiprumas ir energi
ja silpniems ir seniems.

Kad but^i tvirtu, energišku 
ir sveiku, turi turėt užtekti
nai gero, turtingo, raudono kraujo 
panašios rūšies, kaip organiška gele
žis — Nuxated Iron — pagelbės ati
taisyti. Nuxated Iron panaši gele
žiai jūsų kraujuje ir panaši geležis 
špinakuose, lęšiukuose ir obuoliuose, 
kuomet metališka geležis kaip tik to
kia, kokią išimi iš acido rūgšties. 
Nuxated Iron nekenkia dantims nei ne 
sugadina vidupių;1 yra visiškai skir
tinga, nuo paprastos metališkos gele
žies. Ji greitai pagelbsti, padaro tirš
tą raudoną kraują, atgaivina sunyku
sius nervus, prašalina ir suteikia nau
ją stiprumą ir energiją. Virš 4,000,- 
000 žmonių naudoja kasmet jį. Par
siduoda visose vaistinėse. Apsisaugo- 
kit substitutų. Visuomet stengkis gau
ti tikrą 
šiuomet stengkis gauti tikrą

NUXATED IRON|
FVr Red Btjvd .'iiAMr ih .ii U F ..duiaoce'

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

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

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

; y g B a m wJuWmriMĮi

VVaukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

. WAUKEGAN
1HARMACY,

1005 Marion Street, 
VVaukegan, I1L

I r. U Ih U R ii«B K M MHinąiĮH

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Gal i f orai jos ir 

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

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

■ , -..iii------ ----------- -nu-*

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

LIETUVIS DENTISTAS
į 2201 W. 22nd & So. Lcavitt Sts.

CHICAGO.
į Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną
| nuo 1 po pietų iki 9 vakare

.. ................ ........................................ .................. —............................. • -■
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ROCKFORD, ILL.

Protesto demonstracija.

Gruodžio 5 d. vietos lietu
viai bendromis jėgomis suren
gė protesto prieš lenkų impe
rialistus demonstraciją. Pre 
minėtos demonstracijos prisi
dėjo ir Beloit, Wis., lietuviai. 
Dėlei to reikia tarti jiems šir
dingą ačių.

Demonstracija pavyko ytin 
gerai. Ji buvo ir skaitlinga 
žmonėmis ir sėkminga duos- 
niom's aukomis. Nors vietos 
kun. Slavinas kartu su savo 
ištikimomis davatkomis ir sten
gėsi pakenkti tam didžiai svar
biam darbui, bet žmonės, ne
paisydami nė kunigo nė jo da
vatkų, darė kas jiems reikia 
ir todėl visa pavyko kuoge- 
riausia.

Tenka pažymėti, kad ir vie

tos chamunistai pasielgė vi
sai neblogiau kaip kad kuni
gas. Jie, tarytum pakvaišę, 
bėgiojo gatvėmis ir kalbino 
žmones nedalyvauti. Tuo tie 
nepermaldaujami rrrevoliucio- 
nieriai tik parodė, kad jie va
žiuoja viename vežime su — 
kunigais! Didelis progresas, 
ar ne? Tų apdumtų žmone- 
1 ų tenka labai pasigailėti. Jie 
tikri savo įsivaizdinimo ver
gai. —Es-Eras.

prakalba buvo patenkinti. Tai 
rodo kadir sekamas. Baigus 
kalbą publika nubalsavo, kad 
Mockus ir kitą kartą atvyktų 
i Aurorą.

Beje, prakalbų metu parduo
ta už 25 dol. knygų. Tik gai
la, kad kalbėtojas mažai jų at
sivežė. Čia butų parduota apie 
už 75 dol. Beto, Mockaus by
los vedimui publika sudėjo 
?58.82 aukų.

Darbai čia visai sumažėjo. 
Mažesnės dirbtuvės jau užda
rytos, o jeigu kuriose dar dir
bama, tai sutrumpino valan
das ir dirba tik po 4—5 die
nas savaitei. Turime daug be
darbiu. — A. Sabaliauskas.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake.

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų ar
monikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Tel.: Drover 7309.
_______ -

AURORA, ILL.

Prakalbos.

Gruodžirf-^vd. Laisvės Mylė
tojų Draugystė surengė pra
kalbas. Kalbėjo M. X. Moc
kus, iš Cbicagos. Kalbėjo ly
giai keturias valandas. Publi
kos buvo apie du šimtai as
menų. Visi užsilaikė ramiai ir

TURPO PRAŠALINA ŠALTĮ
Terpentino mostis ūmai pagelbsti nuo visokių šalčio ligi, 

ir kraujo sukepimo. Motinos naudoja apsaugoji
mui kūdikių, nuo šalčio išsiplėtojimo.

Per keletą žiemų, didelė daugybė 
žmonių, ypatingai motinos mažus kū
dikius apsaugojo nuo sunkių ligų, ku
rias šaltis pagimdo—naudojant Turpo 
— naują terpentino mostj, kurią rei
kia ištept iŠ viršaus ir per nak
tį šaltį prašalina, paliuosuoja nuo vi
sokių susimetimų į kruCą ir turi 
brangią antiseptišką vertę.

Nieko misteriško arba slapto apie 
Turpo — jis moksliškos kombinacijos 
išspausto terpetino, kamparo ir meru 
tolo mostyj, kuris tuojaus susigeria 
odon, nešąs pripažinimą ir duodas 
pašelpą šių gyduolių iki gaištie^ šak
nų. Turpo išsitepk šnerves ant pir
mo ženklo šalčio, tuoj paliuosuos nuo 
kraujo sukepimo ir galvos skaudėji
mo, išvalys oro pereinamas vietas, vi
siškai sustabdys šaltį ir apsaugos nuo 
vystymosi į sunkią, pavojingą ligą.

Plaučių uždegimas ir Influenza ga
li. išsivystyti nepaisant ant šalčio — 
ypatingai maži kūdikiai, ir atsargios 
motinos dabar vartoja Turpo, kaipo 
dabartinę namų gyduolę ant kūdikio 
pirmo sučiaudėjimo. Gydymui šalčio, 
Turpo ištrink gerklę ir kiūtinę, per- 
sigers per odą išskirstys susistojus 
kraują be pūslių sutraukimo nei dra
bužių sutepimo.

Turpo taipgi pagelbsti nuo kataro, 
smarkaus kosulio, skaudėjimo gerk
lės ir naudingas apsaugojimui nuo pu
vimo įsipiovimų, žaizdų ir nudegimo. 
Paklausk savo gydytojo arba vaisti
ninko apie Turpo, o jie patvirtins, 
kad yra geriausia gyduolė.

Parsiduoda opaliniuose puoduose 
su orančiniu ir juodu lėbeliu, 30c. ir 
60c. Jei tamista nebusi pilnai užga
nėdintu, mes linksmi grąžinsime jūsų 
pinigus.

WATERBURY, CONN.

Waterburieėiai remia Lietu
vos šaulius visokiais budais. 
Gruod. 3 d. buvo metinis Liet. 
Uk. Polit. Kliubo susirinkimas, 
kuriame be rinkimo valdybos 
ateinantiems metams, kalbėta 
apie Lietuvos žmonių kovą su 
lenkų grobiku Želigovski u. 
Nors keli chamunistiški Želi- 

priešinosi, 
Lietuvos 
$150.00.

govskio agentėliai 
betgi tapo paskirta 
šauliams iš kasos 
Taipgi tapo paauk
svetaine visai savaitei 
būrio Prog. Draugijų Sąryšio 
rengiamiems Forams 
Lietuvos šaulių. Forai bus nuo 
27 gruod. iki 1-mail sausio, 
1921 m. Bokuojihit randą už 
visą savaitę mažiausiai šimtą 
dolerių, pasidaro gausi auka 
(paprastai randa $17 vakarui).

Bengiamus forus visos drau- ' 7. 
gijos gausiai remia pinigiškai 

daly** 
drau- 
labai 
(mat

Watcr-

naudai

ir nė viena neatsisako 
vauti, — nors kažkuriose 
gijose musų bolševikėliai 
smarkiai tam priešinasi 
banditas Želigovskis jiems ma
lonesnis ne kaip musų kovoto
jai už Lietuvos laisvę ir gy
vastį). Ir aplamai, jeigu butų 
geresni laikai, neįvykę bedar
bės, butų galima tikėtis gana 
gausių vaisių.

Did. Liet. Kun. ’ Gedimino 
susirinkime lap- 
paskyrė iš savo

Lietuvos Šau-

NUO VISOKIO ŠALČIO IR SUKEPIMO KRAUJO.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Nutn. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus. -

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 
%

Perkame
Laisvės Bonus

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

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

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

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

Pranešimas Genevon 
Prof. Valdemarui.

F. AD. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntete 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadclphia..

Geriausias Darbas 

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

Yards 844
■■ M. ■— MB M

E3T KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

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

kūdikių geriausias draugas
Bc to 
L ie tu
šą ulių

Bau-

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)
WASHINGTONAS. — Pas

kutiniu laiku Amerikos lietu
viai sukruto gelbėti Lietuvą; 
visose kolonijose daromi mi
lingai ir visokį susirinkimai, 
kuriuose lietuviai, o kai-kur ir 
paeinantieji iš Lietuvos žydai, 
baltarusiai ir net sulenkėję lie
tuviai išneša rezoliucijas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimo ir protesto nutari
mus dėl Želigovskio kariuo
menės j&vcržimo Vilniun ir į 
visą Bylų Lietuvos dalį, 
visur parenkama aukų 
vos Gynimo Komitetui, 
Organizacijai, Lietuvos 
don. Kryžiui.

Keletas tokių rezoliucijų ir 
reikalavimų dėl Lietuvos 
stybės pripažinimo buvo 
siųsta Jungtinių Valstijų 
zidentui arba kongresui ir jos 
i ko užregistruotos senato re
korduose.

Vaduodamosi šiais nutari
mais Lietuvos Atstovybe Ame
rikoje gruodžio 10 dieną pa
siuntė prof. Valdemarui, kurs 
yra dabar drauge su P. Klimu 
ir T. Noru Genovoje ir veda 
kaip ir kovą su tautų sąjun
ga, šitokio turinio kablegramą:

“Apie 800,000 Lietuvių gy
vena Amerikoje. Visose kolo
nijose daromi mitingai, pri
imamos protesto rezoliucijos 
prieš lenkų įšiveržmą į Lietu
vos sostinę Vilnių ir į Vilniaus 
ir Gardino apskričius. Esu 
gavęs daug rezoliucijų nuo 
lietuvių, baltarusių ir žydų, pa
einančių iš minėtų apskričių, 
kuriose jie protestuoja prieš 
plebiscito siūlymą Vilniuje ir 
jo apskrityje, reikalauja, kad 
Želigovskio kariuomenė , butų 
ištraukta už demarkacijos li
nijos, ant kurios spalių 7 die
ną lenkai sutiko, kad abiem 
pusėm butų suteiktos lygios

pa-

kričio 24 d. 
iždo $100.00 
liams. Aplamai, visos draugi
jos aukoja pagal savo išgalę. 
Pinigai kaip Kliubo taip ir Ge
dimino draugijos pasiųsta Lie
tuvos Atstovybei.

Dar žodis apie buvusius L. 
Uk. P. Kliubo valdybos rinki
mus. Juose musu frainiečiai 
tikėjosi daug laimėti, bet ap
siriko. Jiems mat labai norė
tųsi užkariaut' kliubą, nes 
kliubas yra pusėtinai turtingas 
pinigiškai ir turi dailią nuosa
vą svetainę, kurią jiems butų 
labai malonu panaudoti savie
siems tikslams, ir gal tada ne
reiktų pastoti kelią einantiems 
į socialistų prakalbas žmonėms. 
Kliubo valdyba nuo senai su
sideda didžiumoje iš socialis
tų, o pirmininku yra T. Ma
tas, ant kurio jie senai grie
žia dantį, kad xkaip nors iš- 
ėdus. Vienas jų, P. Yuškevi- 
čius, net pusė metų kaip ren
gėsi prie Kliubo rinkimų, dagi , . . 
grasino T. Matui išmetimu jiutaiinių ir prigestų nuo- 
tarnystos neišbaigus metų, bet r?ul,‘ . ®o<^ šiuomi prašoma 
nabagas labai apsiriko: rinki- Į VĮS^ . morkos lietuvių orga
ninėse Kliubo prezidento T. n,^c,JU visados siųsti savo re- 
Matas gavo 74 balsus, o mu- zollllcW nuorašus Lietuvos Al
sų frainiečių kandidatas p I stovybei Amerikoje, adresu: 
Yuškevičius vos 4 balsus. Taip Mentali ve of Lithuania in 
niekais ir nuėjo visas, pusės L."101’1,?1’ ^th St., N. 
metų trusas. — Kliubietis. '* asliingfon, D. C.

butų išgautos garantijos nuo 
Lenkijos ir tautų sąjungos ir 
kad butų pravedamas plebisci
tas ir j p:etus nuo Curzon-Pol- 
ko linijos. f Vieša Amerikos vi
suomenės opinija yra palanki 
mums. Daug protesto rezoliu
cijų siunčiama kongresai) ir 
šiaip valstybės atstovams.

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.” 

Butų dar geriau, kad jau 
šiandie butų galima surinkti

Išrinko socialistą majorą.

Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 
nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol
negaus:

BAMBINO
Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!

Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & C0., Bush Terminai BIdg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

”BANGA”
Lietinių Socialistu Sąjungos leidžiamas Laikraštis.

savo CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius 
"BANGA" nuotikius visame pafiatilije, bet da ypatingą durną at

kreips į nuotikius, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 

"BANGA" socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų 
klaidinimus/
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių 
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.^
savo STRAIPSNIŲ1 skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai 
aprašančius didesnės, svarbos nuotikius darbininkų 
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje ruph> 
sis teikti . savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitq| 
mokslų teorijas.

linauplH savo BELETRISTIKOS Špaltose talpins apysakas, 
OANuA eiles Ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).

liDiilCi” 88VO KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
•‘BANGA” nuotikių musų kolonijose Amerikoje.

. -ysavo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
JiDANHA'* musų socialistų litoratines spėkas Amerikoje, bet ir 
f ORUUH jnusų įžymius rašėjus Lietuvoje.,

iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus —du sykiu į 
i mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąval- 

-"BANGA" tė. “Bangos” prenumerata yra: fl. — už 12 numerių;
$2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.—• 
už 48 numerius. V
užsiprenumeruokite sau ir eavo draugams.-'-Pinigus 

( pAnuų siųskite adresu:

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str., New York, N. Y.

“BANGA”

"BANGA"

STPAIGHT
10 MELBA

JTie Ciaci.7' S’ujoj'eme

10* 
STRAIGHT

\ Geresni ir labiau malonesni, negu 
L\bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jai- 
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

UŽ11. LEVVIS CIGAR MFC. C0.Newrrk.NJ.
Largest Independent Ci^ar Faclbry in The World

Tel. Yards 3G54
Mrs. A. Michniewicz

AKU6ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hoš- 
pitalčse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

i

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

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

Aku še ras
3203 So. Halsted Stn Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

t_______________________________

JĮ Tel. Boulevard 2160

s Dr. A. J.K AR A LIŪS §
K Gydytojas ir Chirurgas ■ 
g VALANDOS: 9—12 ryto « 

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

Chicago, III.
M KLšn M 3S! IR V

PRAMUŠIMAS
Dr. M. T. StrikoFis !

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į Pcople Teatrą j 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2911 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

V —i------ --- ... .....................

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

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

piet. 6 iki 9 vakari 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta.

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

Kraiti
• Telephone Yards 1532

| DR. J. KULIS -
LIETUVIS ■

« GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « 
M Gydo visokias ligas moterų, vai- j 

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir jiaslaptin- 

" gas vyrų ligas.
•o: 3259 So. Halsted St., Chicago, ■

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A. ROTH 
iUJSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spvcialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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 seklyčiom^ 
(parlor). Reikia ma<- 
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi- 
„ daleisdami egzaminuoti.

WĖSTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4

GYDYMAS SERGANČIO 
Gamta vienintelis būdas

Milionai šiandien žino, kaip apsau- 

žj. Jie naudoja vien tik gamtos*budą.

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA

Ji iščystys' kraują.
Ji palengvins vidurių veikimą.
Ji sušvelnys pilvo veikmę.
Ji paakstys jaknų veikimą.
Ji išvalys inkstus .
Kiekvieni išmintingi tėvai užlaiko 

dėžutę šios Tyros Žolių Arbatos ant 
rankų, kaipo pirmos pagelbos gyduo
lę užmušimui šalčio ir apsaugojimui 
nuo “Flu”, gripo, plaučių uždegimo ir 
kitų sunkių ligų.

Parsiduoda visur vaistinėse
arba išsiunčiam apsaugotai krasa 1 di
delę šeimynai dėžę $1.25 arba 3 dėžes 
$3.15 arba 6 dėžes $5.25. Adresuoki! 
H. H. Von Schlick, President Marvel 
Products Company, 451 Marvel Buil- 

'1 ding, Pittsburgh, Pa,

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

[Iš Federuotosios Presos] - —’■
HaverhilI, Mass. — Vietos Į f,ot sv®ikatą ir gyvent ilgą^ am- 

)iliečiai-balsuotojai šiais rinki
mais kapitalistinių partijų sani- 
dytinianis davė saktį. Žymia 
didžiuma balsų miestelio ma- 
. oru išrinkta socialistas d. 
,?erkman B. Flanders.

šiais rinkimais Massacbu- 
setts valstijoj Socialistų Par
tija atsiekė ytin žymaus lai
mėjimo. Už josios kandida
tus paduota 33,000 balsų. Gi 
1916 metais visoj valstijoj už 
musų partijos kandidatus bu
vo paduota tik 8000 balsų.

Jei gyveni 
me C. O. D.

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

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

Phone: Bonlevard 41?1.

Serganti vy
rai ir inoterįs 
kodėl kenčia 
te? Kam ta 
eikvot laiką i 
pinigus be jo 
kios naudos 

Neatsižvel
giant kuom 
sergat, tai ga 
Ii būt negavi 
me atsakančh 
gyduolių. Je 
matai, kad tai
nepagelbsti, aU 
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

DR. C. T. D0N0H0E
36 W. Randolph St. kampas 

Dearborn St., 2 flioras, Delawart 
BIdg., Roomai -200-201.

Chicago, III.

Ofisu Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

“MUNŠAINO”
NEGERKITE SKAITYKIT IR PLATINKIT

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157V—-n. . ■■ ■

60c.su
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Published Daily coccapt Sunday by 
the Lithuanian N«wa Pub. Co., Ine.

Iditor P. Grigaitei

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

Tehphone Canal 1506 
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$8.00 per year ha Canada.
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stybės mokyklos. Jeigu ko
kia nors religija butų išdės
toma tose mokyklose, tai bu- 

I tų skriaudžiami tie žmonės, 
kurie yra priešingi tai reli
gijai: jų pinigai butų varto
jami palaikymui tokio daly
ko, kuris nesutinka su jų są
žine.

Bet klerikalai kaip tik to 
ir nori, kad religija butų 
brukama žmonėms per prie
vartą. Jų šnekos apie sąži
nės laisvę yra veidmainystė.

ir vedan 
susiprati-

darbiniu-

čiojo” Internacionalo pildomą, 
jį komitetą. Naujieji komu
nistai turbūt paskirsiu Adolfą 
Iloffmaną.

Jų teisybė.

Naujienos eina kasdien, įtekinant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicago je — paltui

Metams __ ____ ___
Pusei metų__  - - ,
Trims mėnesiams -
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui 

Chicagoje — per neiiotojus:
Viena kopija .__________ _____ 03
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose
paltu:

Metams_________________
Pusei metų_______
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _______

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metų ______—.............. : 4.50
Trims mėnesiams__________ 2.25

Pinigus reikia siųst pažto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Į Apžvalga
LIETUVOS ORGANIZUO

TŲJŲ DARBININKŲ 
NUSISTATYMAS.

H

»

$8.00
; 4.50
. 2.25
. 1.75
. 1.00

75
Valatijosa ne ChicagoJ, 

u:
$7.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 1.50 
_ .75

“Nauj ienose” nesenai buvo 
rašyta apie Lietuvos profesi
nių sąjungų Centralinio Biuro 
nusistatymą Lietuvos gynimo 
klausimu. Kaip skaitytojai at
simena, tas nusistatymas yra 
toks: Centralinis Biuras sako, 
kad profesinės sąjungos kovos 
su lenkų dvarininkais, užpuo-

Nori religines 
prievartos.

met Lietuvos Seimas išpildys 
tam tikras sąlygas.

Bet, matoma, toli gražu ne 
visos profesinės sąjungos taip 
mano, kaip Centralinis Biuras. 
Keletas dienų atgal mes pada
vėme Ukmergės 
ninku visuotino 
nutarimus, kur 
kad darbininkai
prieš lenkų imperialistus ir 
kartu reikalaut, kad Lietuvos 
valdžia išpildytų darbininkų 
reikalavimus.

lauko darbi- 
susirinkimo 

pareiškiama, 
privalo kovot

Laikinoje Lietuvos kon
stitucijoje pareikšta sąžinės | Tokią pat poziciją užėmė ir 
laisvės principas.

Tą konstituciją priėmė 
Steigiamasis Seimas, kuria
me absoliučią didžiumą bal
sų turi krikščionys demokra
tai (klerikalai); todėl gali 
išrodyt!/"kad klerikalai sto
ja už sąžinės laisvę. Bet tai, 
žinoma, yra netiesa.

Klerikalai tiktai žodžiais 
pritarė sąžinės laisvei, bijo
dami pasirodyti žmonių aky
se atžagareiviais. Bet kada 
ateina klausimas apie to prin 
cipo įvykinimą gyvenime, 
tai jie priešinasi jam visomis 
keturiomis.

Taip pat elgiasi ir jų vien
minčiai Amerikoje. Štdi, So. 
Bostono “Darbininkas” pei
kia Lietuvos socialdemokra
tus, kam jie reikalauja, kad 
bažnyčia butų atskirta nuo 
valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios ir kad 
butų be tikybos, 
organas sako:

“Tai tau ir
Juk katalikai stovi už ti
kybinę mokyklą. Kodėl ne
stovėti už laisvę steigti 
mokyklų tokių, kokių kas 
nori.”

taip:
sąjungos,
dvarinin-
inatyda-

d varini n-

mokykla 
Klerikalų

laisvė

Matote, kaip gudriai tas 
laikraštis iškreipia dalyką. 
Lietuvos socialdemokratai 
visai neketina reikalaut, kad 
butų uždrausta žmonėms 
steigti tokių mokyklų, kokių 
jie nori. Bet klausimas juk 
eina ne apie privatines, o 
apie valstybės mokyklas. Ir 
apie šitas mokyklas social
demokratai sako, kad jos 
turi būt atskirtos nuo baž
nyčios ir nuo tikėjimo, nes 
tik tokiu budu gali būt už
tikrinta sąžinės laisvė.

Lietuvoje yra katalikų, 
protestonų, žydų, stačiatikių 
ir visai netikinčių žmonių. 
Jie visi męka mokesčius val
stybės reikalams, ir iš tų mo
kesčių yra užlaikcftnos val-

šakių miesto ir valsčiaus Že
mės Ūkio Darbininkų Profe
sinės Sąjungos visuotinas na
rių susirinkimas, įvykęs spa
lių mėn. 17 d. 1920 m. “So
cialdemokratas” paskelbė iš
trauką iš to susirinkimo pro
tokolo. Ji skamba

4) Profesinės 
Lietuvos ir Lenkų 
kai. Darbininkai,

v m i, kad Lietuvos
kai šelpia visokiais budais 
Lenkų legionus, reikalauja 
tverti kogreičiausiai dva
rų komitetus, kurie 
kontroliuotų dvarininkų dar
bus ir kad valdžia leistų 
tiem komitetam laisvai dar
buotis.

5) Gynimosi klausimu.
Šakių Profesinės Sąjun

gos darbininkai gynimosi 
klausimu vienbalsiai priėmė 
sekančią rezoliuciją:

Šakių Ž. U. D. Profesinės 
Sąjungos susdrinkimas 17. 
X. 20 m. laikydamas savę 
dalele visos Lietuvos darbi
ninkų profesinių organizaci
jų, pareiškia:

Visu atsidėjimu varys sa
vo pradėtus kovos žygius 
prieš visokio plauko dvari
ninkus, kapitalistus ir įvai
rius darbininkų išnaudoto
jus. Kad Lietuvos darbi
ninkai tą kovą laimėtų, jie 
privalo visi kuostipriausiai 
susijungti į savo klasines 
organizacijas - 
sąjungas; nes
profesinės sąjungos yra yie*- 
nas tikriausių ginklų prieš 
buržuaziją, ką darbininkai 
senai suprato ir dėlto jie 
stengiasi visomis išgalėmis 
tą ginklą stiprinti. ,

Šiuom laiku, kuomet gre- 
sa Lietuvos darbininkams 
užpuolimas iš lenkų dvari
ninkų pusės mes darbinin
kai nutariam, susibūrę į 
profesines sąjungas paskelb
ti tiems grobuonims griežtą 
ginkluotą kovą.

Stodami ginkluoton kovon 
su užpuolančiais savo prie
šais lenkais dvarininkais, 
mes darbininkai statom Lie
tuvos valdžiai sekančius rei
kalavimus:

a) /Profesinės darbininkų 
sąjungos Lietuvoje privalo

ti savo srityje žadinant Lie
tuvos darbininkus 
juos prie klasinio 
mo.

b) vaši veiklesni
kai neturi būti areštuojami 
ir persekiojami.

c) Darbininkų laikraščiai 
neturi būti varžomi, užda
rinėjami buk dėlto, kad va
rą priešvalstybinę agitaciją.

d) Profesinių Sąjungų 
. Centro Biuras privalo būti
legalizuotas ir leista jam or
ganizuoti Lietuvos darbinin
kus į ginkluotą kovą su len
kais dvarininkais ir kitais 
musų pavergėjais.

e) Politiniai prasikaltėliai, 
turi būti paleisti .iš kalėji
mų, jeigu jie yra priešai 
lenkų dvarininkų.

f) Visi dvarininkai, kurių 
, sūnūs tarnauja lenkų legio

nuose, privalo būti suimti į 
tai^i tikrus lagerius.
g) Ištikimi lenkams dvari
ninkams valdininkai pritalo 
tuojaus būti prašalinami nuo 
vietų.

h) Tiktai kuomet valdžia 
leis Lietuvos darbininkams 
laisvai organizuotis ir pilnu 
frontu stoti kovon prieš sa
vo engėjus, pirmiausiai prieš 
lenkdS dvarininkus, tiktai 
tuomet jokie atėjūnai nega
les mums savo jungą uždė
ti ir Lietuvos šalis* atliks lai
sva ir džiaugsis savo nepri- 

) klausomybe, kurios jokia 
buržuazinė valdžia mums 
neduos, tiktai mes patys Lie
tuvos darbininkai tegalėsime 
ją iškovoti ir apsiginti.

Prezidiumas:
(Pasirašė) pirm. V. Grybas.

” jo padėjėjas J. Nomica. 
” sekretorius Z. Lipšicas. 
Originalui atatinka.
Sąj. pirm. A. Dumbauskas. 
Sekretorius V. šulnius.

Šita pozicija yra tokia, kaif) 
ir Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos. Čia nėra tos nesą
monės, kurią pasakė Centra- 
inis Biuras: mes kovotume 

su lenkų dvarininkais tuomet, 
tuomet Seimas butų geras; 
jet kadangi Seimas yra blo
gas (buržuaziškas), tai' mes su 
enkais dvarininkais nekovosi

me. Ne, Sakių apskrities dar
bininkai kalba išmintingiaus. 
Jie sako: lenkų, dvarininkai 
nori pavergti Lietuvos darbo 
žmones, taigi ir mus; 
mes turime kovoti prieš 
3et ir Lietuvos valdžia 
Seimas) nėra prielankus 
X) žmonėms; todėl mes 
ihe kovoti ir prieš ją.

PIETŲ AFRIKA. 
Vietpj duonos davė — kulkų.

[18 Federuotosios Presos]
Port Ėlizabeth. — Kiek lai

ko atgal čia sustreikavo neg
rai darbininkai. Nieko kita jie 
nereikalavo, kaip tik padidin
ti algas, nes gaunamomis al
gomis jie negalėjo išmaitinti 
savo šeimynas. Vietoj atsa
kymo, samdytojai pasišaukė 
anglų policiją, kuri tuojau^ 
areštavo negrų darbininkų dar
buotoji Nasabalaba. Darbi
ninkai pasilpriešiino. Tuomet 
“tvarkos dabotojai” pavaišino 
juos — kulkomis. Daug už
mušta ir sužeista. Maža to, 
visi negrai gyventojai išvyta 
iš miesto.

Pr.

todėl 
juos.

dar-
turi-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

*

profesines 
darbininkų

ITALIJA. 
pareikalaus naujos bylos. 
[IŠ Federuotosios Presos] 

Roma. — Italijos parlamen- 
o nariai rodo didelio susido

mėjimo ta byla, kuri turėjo 
vietos toli nuo jų gimtojo kra
što sostines — Jungtinėse Val
stijose. Tai dviejų italų dar- 
jininkų, Sacco ir Vanzetti, by
la. Jiedu tapo nuteisti ilgiems 
metams kalėjimo neva dėlto, 
kad jiedu surengę puolimą ir 
papildę žmogžudybę. Bet iki 
šiol nieks tikrai nepriparodė, 
kad tikrieji kaltininkai butų 
Sacco ir Vanzetti. Tikrai te- 
čiaus yra žinoma tik ztiek, kad 
Massachusetts valstijos fabri- 
kininkams jiedu buvo negei
daujami žmonės; tokie pat, 
kaip kad San Francisco fab
rikini ūkams Tanias Mooney.

Galimas daliktas, kad parla
mento -nariai darys atatinka
mo spaudimo, kad Italijos 
valdžia kreiptųsi j Washing- 
toną reikalavimu dar kartą 
nagrinėti Sueco ir Vanzetti by
lą.

Gal

VOKIETIJA.
“Naujieji komunistai”.
[Jš Federuotosios Presos]

Berlinas. — Pranešama', kad 
naujieji komunistai (taip Vo
kietijoj vadinama naujoji Ne
prikiš uaomosios Sodiaktemo- 
kratų partijos atskala) papra-

JUNGTINES VALSTIJOS.
Siuvėjai žada tęsti kovą 

su samdytojais.
[16 Federuotosios Presos]

New York. —r Panedėlio va
kare, gruodžio 6, čia keli vietos 
rubsiuvių susirinkimai, kuriuo
se dalyvavo daugiau kai]) ke
turiasdešimtys tūkstančių žmo
nių. Susirinkimuose kaip vie
nu balsu nutarta atmesti sam
dytojų asąpiacijos ultimatumą, 
kuriame reikalaujama, kad 
Amalgameitų unija priimtų tos 
asociacijos pasiūlymus.

Kadangi samdytojai grūmo
jo paskelbti lokautą (jau pa
skelbė: šešiolika tūkstančių 
rubsiuvių išmesta gatvėn Red.), 
tai darbininkai nutarė šitą lo
kautą pasitikti “griežta ir ne- 
atlaidžia kova — iki perga- 
ės”. Kiekvienam rubsiuviui 

nųit aišku, kad išpildymas sam
dytojų reikalavimų reikštų tą 
uit kaip kad ats'ižadėti savo 
unijos ir lt; laimėjimų, kurių 
jie atsiekė ilgu ir sunkiu tria
su.

Gal atnaujins Larkino bylą.
[16 Federuotosios Preeoe]

New York. — Žyniaus airių 
darbininkų darbuotojo, James 
kirkino, byla gal bus atnau

jinta. Larkinas dabar perkel
tas iš Denmore kalėjimo į vie
tos Sing Sing kalėjimą. Jisai 
nuteista ilgiems metams kalė- 
j imo neva užtai, kad nusiižcn- 
gęs prieš taip vadinamą “kri
minalinio sindikalizmo” aktą. 
Reikalavimas atnaujinti bylą 
jus išklausytas gruodžio 15 d. 
Larkino bylą veda adv. Frank 
Walsh.

Socialistų byla augščiausiam 
teisme.

[Iš Federuotosios Presos]
VVasbington. — Už kelių 

dienų augščiausias šios šalies 
eismas tur būt pradės svar

styti Viktoro Bergerio ir ketu
rių kitų socialistų, nuteistų il
giems metams kalėjimo, bylą. 
Ta byla turi ytin didelės reikš
mės visiems pažangiem sfiems 
šios šalies darbininkams, todėl 
dideliu susidomėjimu jie tau
ria “paskutinio nuosprendžio”, 
airį duos augščiauslis teismas. 
Ar jisai patvirtins teisėjo Lan- 
dis (chicagiečio) nuosprendi? 
ar penki žymus socialistų dar
ni,otojai bus įmesti už tamsių 
{alejiimo sienų vien tik dėlto, 
tad jie drįso pareikšti savo 
sitikinimus? — tai klausi

mas, kurį čia dažnai girdi 
vartojant.

4 Trauks Meson sukčius.
[Iš Federuotosios Presos]

Ncw York. — Ne\v Yorko 
socialistų organizacija žada 
traukti tieson kelintą republi- 
corių ir demokratų partijų po- 
itikierių — sukčių, kurie pra

eitais rinkimais vogę socialis
tų balsus. Sako, partija tu
rinti aiškių lindynių, kur ka
pitalistų samdiniai be jokio 
atsižvelg’mo ‘ vogė socialistų 
balsus.

Nedarbas.
[Iš Federuotosios Prosos]

Minneapolis. - - Manoma, 
kad iki gruodžio 15 d. čia pu
sė visų namų statytojų unijos 
narių bus išmesti gatvėn. Sam
dytojai sako, kad “nėra dar
bo”,

[Iš Federuotosios Presos]
WASHINGTON. — Jungti

nių Valstijų augščiausiame 
teisme andais nagrinėta tūlo 
Oscar Tayloro, iš Mississippi 
valstijos, byja. Dešimt metų 
atgal Tayloras persisamdč 
Wells Fargo Express kompa
nijai. Dirbo kaipo jos žygū
nas. Tuomet kompanija pri
vertė jį pasirašyti ant tam tik
ros blankos, kur jis atsisakė 
nuo visokio atlyginimo, jeigu 
butų sužeistas. Tayloro alga 
alga buvo dvidešimt septyni 
doleriai mėnesiui. Išdirbo ji
sai’ ilgoką valandą. Paskui, 
vienoj geležinkelių nelaimėj, 
tapo sužeistas. Sužeistas taip, 
kad jokiam darbui jau nebe
tiko. Bet kad toji nelaimė 
įvyko dėl geležinkelio kompa
nijos apsileidimo, tai Tayloras 
ją patraukė tieson. Valstijos 
teisinas rado kompaniją esant 
kalta ir priteisė, kad ji atly
gintų sužeistojo darbininko 
nuostolius. Kompanija nepa
sitenkino ir bylą perkėlė į 
augštesnį teismą. Čia ji irgi 
nelaimėjo. Tuomet kompani
jos advokatai pasirūpino išim
ti indžionkšeną ir vėliau visą 
reikalą atiduoti į augšČiausio 
teismo rankas.

Tayloro byla teismų raštinė
se “užkliuvo” kone dešimt me
tų. Andais ji tečiaus buvo pa
imta svarstymui.

Kągi pasakė augščiausias 
Jungtinių Valstijų teismas? Už
tarė nuskaustą darbininką?

Trumpai sakant, dalykas su
sidėjo šiaip:

Esamieji įstatymai yra to
kie, kad Taylors neturi teisės 
reikalauti atlyginimo už jam 
padarytą skriaudą.

Wells Fargo Express kom
panija yra vienintelis jo lega
liai ų teisių . atstovas — savi
ninkas. Ui turi pasirašyta su 
juo sutartį.

Esamieji federalinės vald
žios įstatymai, kur kalbama 
apie atlyginimą dėl nelaimin
gų atsitikimų, įvykį su Tay- 
loru skaito asmeniško jo ir 
Wells Fargo Erpress kompa
nijos reikalu.

Byla, kurią Tayloras buvo 
užvedęs prieš geležinkelio kom
paniją, buvo užvesta neteisėtai.

Vienu žodžiu, Tayloras ne
gauna nieko. Jisai yra kolie- 
ka, dirbti jau nebegali. Bet tai 
ne augšČiausio teismo reikalas. 
Tokia yra teisybė ir taip ji
sai nusprendžia.

Bet jeigu Tayloras bandytų 
nesulikti. Jeigu jis norėtų gau
ti atlyginimą už jam padary
tąją skriaudą, tuomet jis ga
li pasiskaityti prieš jį išduo
tąjį indžionkšeną, kuriame pa
sakyta: “Varde Jungtinių Val
stijų valdžios, Oscarui Taylo- 
rul sveikinimas”, ir baigiama 
šiais žodžiais “privalomas pil
dyti šį patvarkymą dėl savo 
paties gero”...

Delei to, paskelbus nuospren
dį, chicagietis advokatas, Scy- 
inour Stcdman, kuris vedė Tay
loro bylą, pareiškė:

“šitokiais nuosprendžiais 
augščiausias Jungtinių Valsti
jų teismas gamina bolševikus 
taip greit, kaip tik jis gali”.

(ial ir teisybė. Juk Taylo- 
ras Įraukė, tieson ne eksjireso 
kompaniją, su kuria jis buvo 
padaręs sutartį, bet geležinke
lio kompaniją, kurios apsilei
dimas neginčijamai buvo pri- 
parodytas. Kokiu tad budu 
pastaroji galėjo remtis ])ąda’- 
rytąja su ekspreso kompanija 
sutartimi ir, pagalios, kokiu 
budu augščiausias Jungtinių 
Valstijų teismas čia galėjo su
rasti teisybę?

Tai buvo jų teisybė.

SVEIKATA.
■—Y-----------------------------

BAIME dantų traukimo.
/

Randasi žmAnių, kurie ge
riau leistųsi daryti by kokią 
operaciją ir panešti didelį skau

smą, negu leisti Ištraukti vie
ną dantį. Traukimo baimė yra 
labai įsisenėjusi ir išsiplėtoju
si.

Kasdieną girdi pasakų, kaip 
kam nors ir kur įfors ir kas 
nors traukęs dantį, Vienas 
traukė, kitas laikė už galvos. 
Žmogus šaukė, rčke. Ko tik 
galva nenutrūko, ko sprando, 
nenusuko. O skausmo — be 
ribos.

Tokios pasakos vaikščioja 
tarp žmonių; ir dėlto kiekvie
nas bijo. Kada nors pirmiau 
tokios pasakos gal turėjo kiek 
pamato, bet šiandien tai tik 
pasaka. Dantų traukimo bai
mė turėtų išnykti.

Senovėje nebuvo įrankių taip 
ištobulintų; nubuvo tiek žino
ma danties anatomija (sudė
jimas); nebuvo žinomi vaistai 
jautimui sulaikyti, ir nesirado 
žmonių ifiokytų tam tikslui. 
Lietuvoje kaimiečiai replėmis 
traukdavo vienas kitam dan
tis. Kuris stipresnis, aišku, 
būdavo geresnis traukėjas. Nes 
nežinant kaip traukti, reikia 
daug spėkos pavartoti. Kalviai 
dažnai tuo užsiimdavo, ir pa
prasti gydytojai, kurie neturė
dami speciali© pasilavįninio ta
me, traukdavo negeriau už kal
vius. Tie patys dentistai ne- 
daugiausiai nuvokdavo apie 
tai, ir vaistų nebuvo, idant už
marinus traukiamą dantį arba 
užmigdžius patį žmogų.

Dabar yra kas kita. įrankiai 
beveik tobuli, pritaikytos skir
tingos replės skirtingam dan
čiui, su tam tikrais užsukimais, 
užknerpimais. Taipgi randasi 
gerai išlavintų dentistų. žinant 
kaip pasukti dantį, visai ne
reikia didelio tempimo jo iš
traukimui. Kartais, be abejo
nės, pasitaiko nenormaliai dan
tys: turi kreivas', susivijusias

vybę mažiausia vieniems me
tams. Minios nualintųjų Eu
ropos gyventojų ir persekio
jamų josios politinių nusižen
gėlių tuo budu bus paliktos už 
šios “aukso ir palaimos šalies” 
durų.
* Džiaugtis tuo nėra ko. To
kiu kongreso žingsniu gal pa
sidžiaugs tik reakcingasai Ame
rikos Darbo Federacijos va
das Gompersas ? ir Europos 
baltarmiečiai. Pirmasai galės 
girtis, kad “nors kartą šios ša
lies darbininkams negresia pa
vojus nuo Europos driskių”. 
O pastarieji vėl galės paten
kint savo keršto jausmą. 
“Tvarkos ir ramumo ardyto
jai” neturės kur ištrukti nuo 
persekiojimų.

Apsišvietę ir pažangus dar
bininkai tečiaus žino, kad su
laikymas ateivybės šios šalies 
darbininkų vargo nei kiek ne
sumažins. Tą vargą jiems juk 
ruošia ne ateiviai, bet patys 
šios šalies kapitalistai. Ar Ame
rika įsileis ateivius ar ne — 
jeigu ji neturės kur iškišti sa
vo prekes, tai nedarbas visuo
met belsis į šios šalies darbi
ninko duris. Juk ir dabar — 
ar daug ateivių atvyko į šią 
šalį? Visai nedaug. O kiek 
tūkstančių darbininkų nūdien 
vaikšto be darbo? Tai, rodos, 
tifrėtų suprasti kiekvienas.

Taigi sulaikymas ateivybės 
nėra joks vaistas pašalinimui 
nedarbo ir kitų bėdų. Tasai 
šios šalies viešpačių žingsnis 
yra talkoms ne darbininkų 
naudai, o jų nenaudai. Tai yra 
Šio svieto galingųjų pasimoji- 
mas prieš įsisiūbavusį darbi
ninkų judėjimą, šios šalies 
valdančioji klcsa eina talkon 
Europos buržuazijai. Kas to 
nesumato dabar, tatai jis su- 
matvs vėliau. — P. Stašaitis.

šaknis, nėra visai išdygę, bet 
pavirtę kaule, arba su labai 
tvirtomis šaknimis ir nulužę 
iki pat kaului. Tokie dantys 
kebliau ištraukti, tečiaus dide
lis tempimas nėra reikalingas.

Seniau būdavo paprotys 
traukti dantį su dideliai staigu
mu. Mat, buvo norima su
trumpinti skausmą. Dabar 
tas nėra reikalinga. įleidus 
tam tiki-ų vaistų j smegenis, 
išlėto galima dantis išimti be 
jokio skausmo. Jei norima iš
traukti daugiau ne vieną dan
tį ant sykio, galima apmarinti 
visą nervą, kuris eina į tuos 
dantis. Kuomet prisieina im
ti lauk visi dantys ir reikia 
atlikti tai vienu kartu, tuomet 
prisieina užmigdyti žmogų.

Užtai skausmas traukiant 
dantį galima pašalinti ar vie
nokiu ar kitokiu budu. Todėl 
ir baimė turėtų pražūti.

Šie visi dantų traukimui pa
gerinimai įvyko dėlto, kad jie 
buvo reikalingi sumažinimui 
skausmų žmonijoj. Tečiaus 
butų^ daug geriau, kad ateitų 
ta valanda, kada kiekvienas 
stengtųsi užlaikyti savo natū
ralius dantis tokioj sveikatoj, 
kad nebereikėtų jų traukti dau
giau ir visi geri traukinio -me
todai liktų užmiršti. Nes pra
radimas dantų yra didelis pra
radimas gyvenime. Likti be 
dantų reiškia likti be pilvo ir 
— be sveikatos.

— C. K. Cherrys, D. D. S.

Skaitytąjį! Balsai
... .

\Ut tireikštas štame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.}

REDAKCIJOS atsakymai.

Susirinkime Dalyvavusiam, 
Mihvaukee. — Paskolos bonus 
perkantysis juk nedaro aukos, 
o tik duoda paskolą, kurią jis 
po tam tikro laiko atsiims su 
nuošimčiais. Komitetas tatai 
nei negalėjo maišytis daiktan 
sumos, surinktos už parduotus 
bonus, su surinktų aukų su
ma. Paskolos pinigai eina sau, 
o aukos sau.

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Europcan American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashjngton St.

Marshatl Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spin<luliui. Phone Annitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

ŽADA NULAIKYTI 
ATEIVYBŲ.

Jungtinių Valstijų kongre
sas, kad kokios, sulaikys atei-

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų'Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, Iii.



T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
motorą ligose; rū
pestingai priiiu- 
rtu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10939 S. State Str. 

Chicago, III.

Z"“"“““"""-'Jl-
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 

iki 8:30 vak.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Talafonai Pullman 816
DR. P. P. ZALLYS 

Lietnvye Denthtas 
1DBO1 8. Mlchlgaa Av^ Roaelaad 

Valandoil 9 Iki 9 vakarą
> -

Cunard Line
Laivas AQUITANIA , 

Išplauks Sausio 25, 1921 
j CHERBOURG, 

Kelionė sutvarkyta j 
HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ 

Trečios klesos kainos j:
HAMBURG ........... $125.00
LIEPOJ U ............... $145.00

Karės taksų $5.00 
Cunard Agentas yra jūsų mieste. 

Kreipkitės prie jo.

* MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■O*

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.

i... ..............................■■■■■■■■■................................ . .......„„i . ..............    J

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Tel. Monroe 2804

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

1145 M1LWAUKEE AVĖ. 1 CHICAGO.
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Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

z Susirinkimas.
Gruodžio 7 d. įvyko Lietu

vių Scenos Mylėtojų Ratelio 
priešmetinis susirinkimas. Ko
misijos raportavo, kad Brolių 
ir Seserų draugystei ir Lietu
vių Kooperatyviškai valgomų 

■ daiktų krautuvei — jį rengia- 
(miems vakarams — veikalai 
pradėta mokinties. Ratelio ren- 

I giamam vakarui fiaimta Strū- 
inilo svet. ant 3 <1. balandžio. 
Veikalas dar nepaskirtas, šei- 

rengti dėl to, kad negauta rei
kalingų vakarėliui daiktų. 
Draugijų Sąryšis, palaikantis 
Aušrą, atidarą vakarinę Lietu
vių gramatikos mokyklą, ir jos 
naudai rengiama vakaras va
sario 20 d. Stančiko svet. Liet. 
Darb. Svet. Statymo Bendro
ve su Strumilų dėl svet. nesu
sitaikyta* tarpas du tukstan- 

čiaus auga. Ratelio nariai dar
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nevisi turi pirkę L. Darb. Svet. 
Staty. Bendroves Šerų.

Nauji tarimai. Priimta už
metimas nuo S. L. A. 55 kp. 
V. Pullman sulošti veikalėlį. 
Beto padaryta keli kiti tųn al
kesni tarimai.

Sekantiems metams išrink
ta valdyba iš šių asmenų: 
pirm. Bobelis (senasis J. Shim- 
kus atsisakė); sek. J. Kiaušas; 
fin. sek. Pr. wGrybas; ižd. P. 
Daugėla; rezicierimn J. M. Puč- 
korius; scenerijušas P. Daugė
la. Delegatai į Draugijų Sąry-

K. Turu lis. Į Liet. Darb. Svet. 
Sta. Bendroves šerininkų susi
rinkimus:
vineti L. D. Svet. serus ir pa
daryti visus Ratelio narius šč- 
rininkais — P. Daugėla.

— Bijūnėlis.

Parda-

BRIDGEPORT
Pramogų vakaras.

Praeitą ncdčldienį, gruodžio

cagos liet, vyrų choras suren
gė pramogų vakarų. Paties 
choro nariai-mylėtojai vaidino

bininko likimas”. Veikalas ver
sta iš t rusų kalbos. Jame per
statoma rusų fabriko darbinin
kų gyvenimas — jų slcurdaę

Vaidinimas gal butų daręs 
ytin gero įspūdžio, jei lošėjai 
butų buvę kiek energingesni. 
To energingumo labai stokojo 
ypač paskutiniame akte. Boto, 
ir scenerijos buvo nekani ti
kusios. Pavyzdžiui, paskuti
niame akte, kada girtasai kal
vis Tamošius, gulėdamas pat
vory, sušąlą — rodos, turėtų 
būti žiema. Ir patys artistai 
apsirengę žieminiais drabu
žiais. Jie kalbasi apie šaltį ir 
sniegą. Bet — ant scenos ma
tyt puikus lapuotas miškas! Ir 
prie geriausio vaidinimo tatai 
juk nepadarys jokio įspudžio.

Žmonjų buvo daug. Rinkta 
aukos tūlo komunistiško kro- 
melio palaikymui, suprantama, 
politinių kalinių1 šelpimo skrai
ste prisidengus. Boto, par
duota daug darbininkiškos li
teratūros, ypač Lietuvos So- 
c’al-Dcmokratų Partijos orga
no Socialdemokrato.

— šapoa darbininkas.

TOWN OF LAKE.
Susirinkimas.

Praeitą ncdčldienį, gruodžio 
12, šv, Petro ir Povilo Drau
gija laike priešmetinį sus'rin- 
kimą. Apsvarsčius draugijos 
reikalus neužmiršta ir musų 
gimtojo krašto reikalai, bu-

perialistų. Ant vietos nutar-

penkiasdešimts dolerių ir per 
du susirinkimu rinkti aukas 
Lietuvos gyrrmui. šiame su
sirinkime surinkta $12.75 (Au
kos bus paskelbta kitoj vietoj 
Red.). Tie draugai, kur netu
rėjo su savim pinigų, pasiža
dėjo aukoti sekamame draugi
jos susirinkniė. Pinigai nutar
ta perduoti vietiniam 
of Lake)

(To\vn
Lietuvos Gynimo

Komiteto skyriui. Kartu tenka vietos laikraščiai buvo paskel- 
kad nors musų drau-' hę. kad buvusią 80,000 sker- 
tokia turtinga, kaipjdyklų darbininkų tuojaus sus- 
v etos draugijos, vis treikuosią. Tai yra visiškai ne- 

ji stengiasi neatsilikti tiesa, 
skalikais gimtajam vadovaujasi protu

Boto, draugi ja l emia ' patekti į siųstus, kaip kad buvo 
i darbininkai

pažymėti,
gija nėra
kads kitos
dėlto ir
su sa\zo
kraštui.
r kitus naudingus reikalus. | plieno industrijos

Sekantiems metams draugi-i įvilioti.”
jos valdyba paliko ta pati, bu- Po šiuo paskelbimu pasirašę:
tent: Tadas Kuizinas, pirm.; A. M. C. či B. W. Distrikto

Edv. Ramanauskas, jo padėjė
jas; Pov. Virbickas nut. rašt.; 
Petras šertvietis, turto raš(.; 
Pr. Balsis, ižd.,; Jonas 'žebelis 
.ir N. N., iždo globėjai.

Beje, tūli musų draugijos 
valdybos nariai ytin stropiai 
veikia rinkdami aukas Lietu
vos gynimo reikalams. —J. č.

Prie busimo didelio . 
Koncerto.

Plė HELEN FRAZER
Didel’ame koncerte, kurį 

Bendras Lietuvos Gynimo Ko
mitetas ruošia Geležinio Vilko 
naudai ateinantį nedėldienį 
Aryan Grotto Temple, ir visu 
programų rūpinasi Beelhove- 
no hįuzi'kos Konservatorijos di
rektorius p. Antanas Pocius, 
dalyvaus taipjau žymių muzi
kų ir dainininkų svetimtaučių. 
Tarp jų yra ir p-le Helen Fra
zei’, žinoma Chicagos muzikos 
rateliuose smuikininke.

Skerdyklų darbininkų 
reikalai.

Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher Workmen orga
nizacijos Lietuvių Skyrius 257 
laikys nepaprastą susirinkimą 
ketverge, gruodžio 16 d., kaip 
8 vai. vak. Ežerskio saloj, 4600 
So. Paulina gvč. Visi lietuviai 
privalo susirinkti, nes bus 
svarstomas arbitro teisėjo Ai
sčiui lerio nuosprendis dėl algų. 
Kiekvienas turėsite progos iš
reikšti savo nuomonę. Dvide
šimt vienas (21) lokalas nuos
prendį jau užgyrė, pareikšda- 
mi pasitikėjimo juo. Streiko, 
turbūt, nebus.

Jonas Parkauskas, raŠt.
Distrlkto Tarybos No. 9 

paskelbimas.
Skerdyklų darbininkų dist- 

rikto taryba. No. 9 išleido ši
tokį paskelbimą, datuotą gruo
džio 13 d. 1920:

“Dvidešimt vienas lokalių 
unijų, priklausančių skerdyklų 
darbininkų organizacijos Dist- 
rikto Tarybai No. 9, turėjo sa
vo nepaprastus susirinkimus, 
kad apsvarščius teisėjo Ąlschu- 
lerio paskutinį nuosprendi 
skerdyklų darbininkų algų 
klausiniu.

Kiekviename tų susirinkimų 
nariai visur balsavo kai vienas 
už priėmimą nuosprendžio, pil
nai su juo sutikdami. Tatai to
kio dalyko, kaip streikas, ne
bus, kadangi darbininkai bal
savusieji už priėmimą nusp- 
rendžio, sudaro 95% visų Chi- 
cagos skerdyklų darbininkų, 
priklausančių Ainalg. Meat Cu- 
tters & Butcher Workcrs or
ganizacijai reprezentuojančiai 

120,000 skerdyklų darbininkų 
Jungtinėse Valstijose ir Kana-

Praeitą panedėlį rytmetiniai

Skerdyklų darbininkai 
ir nenori

Tarybos No. 9 prezidentas S. J.
Rokosz ir sekretorius-iždinin-I
kas James H. Smith.

NETEISINGA ŽINIA.
Vietos tam tikrų žmonių 

laikrašty (“Vilnyje”) buvo pas
kelbta, kad buk V. Petraitis 
.esąs Lietuvos vyriausybes su
šaudytas Lietuvoje. Tai visai 
netiesa. V. Petraičio draugams 
ir pažįstamiems pranešu, kad 
aš ką-tik gavau laišką iš Lie
tuvos, kur'ame man rašo, jog 
V. Petraitis yra paleistas iš ka
lėjimo ir dabar gyvena pas sa
vo tėvus. — P. Petraičiutė.

Sudegė darbininkas.
Theodore Rosegard, 22 me

tų amžiaus, 4301 N. Central

KALĖDŲ 
DOVANOS

Kalėdos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

pirkti savo giminėms ir draugams dovanas. Bet 
daugumas jų nesumano kokią dovaną pirkti.

“Naujienos” savo draugams-skaitytojams pata
ria štai kokią dovaną pirkti.
1. Dienrašti “Naujienas”...... T,.......... ..........   $7.00
2. c Knygą “Kelias į Socializmą”.... ............. ..... 30c
3. Knygą “Socializmo Minties Blaivumas”.... $1.50

Viso.................... $8,80 .-ttvz

Nuleidžiama kaipo Kalėdinių Dovanų $1.30 
/ /' -----------------

/ Sykiu prisiųskite tik $7.50
Taipgi puikus “Naujienų” sieninis 

t; Kalandorius dovanų.
PAAIŠKINIMĄS:

Knyga “Kelias į Socializmą” ką tik atėjo 
iš Lietuvos nuo musų draugų. Išleista Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos. Parašė Dr. 
O. Bauer. Versta iš vokiečių kalbos, šio 
veikalo autorius yra draugas Dr. O. Bauer, 
Austrų socializacijos ministeris. Šiame savo 
veikale jis svarsto opiausius šių dienų visuo
menės klausimus. Veikalas vertas didžiau
sios domės.

Apie knygą “Socializmo Minties Blaivumas” < 
apie^dienraštį “Naujienas” nėra reikalo kalbėti — 
jų didelė vertė visiems žinoma.

Draugai “Naujienų” skaitytojai! Tuojau iš- 
pildykit žemiau talpinamą kuponą; išpirkite Mo- 
ney Orderį arba čekį sumoj $7.50 ir prisiųskite 
Naujienų Administracijai; mes tuojau pasiųsime 
Jūsų draugams “Kalėdų Dovaną”.

Iškirpk i? prisiųsk šį kuponą šiandien.
“Naujienos” 1739 $o. Halsted St., Chicago, III.
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

pasiųsti “Kalėdų Dovaną”: 1. Dienraštį “Naujienas”, 
2. Knygą “Kelias į Socializmą” ir 3. Knygą “Socia
lizmo Minties Blaivumas” už ką prisiunČiu čekiu 
Money Orderiu $7.50. Siųskite “Kalėdų Dovaną”. 
Šiuo adresu:

Vardas ir Pravardė ............. ................ •................
Gatvė*...........................  JT.............................

Miestas ...... ..............................................................
Mano vardas ir pavardė......................... ,...................

Adresas .................................................................

Tol.: lloosevelt 7532

S. M. SKUDAS
1911 Canalport Avė. fi

Graborius ir balsamuotojas. Patarnauju laidotuv^. 
se kuogeriausiai ir pasamdau automobilius visokiems 
reikalams.

Kreipkitės prie manęs, mano patarnavimu busit už- 
ganėdinti. x

Rusiškos ir Turkiškos Vonios
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Park avė., vakar bedirbant 
Otis elevatorių kompanijos 
dirbtuvėj, užsidegė jo drabu
žiai. Apdegė taip, kad už po
ros valandų mirė.

Munšainas federaliniam 
teisme.

Andai buvo padaryta krata 
New Southern hotelyj ir kon
fiskuota apie už $45,000 dole
rių vertes svaiginamųjų gori
mų. Dabar federaliniam Lan- 
dis’o teisme yra teisiami to 
hotelio sav ninkai — Dr. J. 
Nęwton Roc, L. C. Prenz ir 
Frank Waterman, bartenderis. 
Kad geriau prirodžius šių žmo
nių kaltę, teisman tapo atga- 

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.kus. Vai.: nuo

nuo 9 “ >2 <««■£ 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St. 

lelephone Yards 4317
• Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriiką ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALĄNDOSi
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 ryu, iki 1 vai. po piet_ 

telefonas Draxel 2880

DR. M. HERZMAN 
. Ii RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liras 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau- 
luvlaS me*oda8 X-K*y ir kitokius 
elektros prietaisus.

ir kabaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fislc St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 8 yal. vikarais. P U’ 

Dienomis: Canal 
3110 arba 857 

Naktimis: Drexel 
, 950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S’. Halsted St.

Tclephonai:

bVAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak*

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Thipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO -VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

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

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. YUšKA g 
a 1900 S. Halsted St. S

Tel. CaW 2118 8
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki ■ 
| 8 vakare.
J Rezidencija: 2811 W. 63rd St. R 

Tel. Prospect 3466
(■UttKBBBNnnaaąilBBBB

%
Dr. C. Z. Veželis

Lietuvis Dentistae

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

j Telephone Yards 5834
■ Dr. P. G. Wiegner
{ Priėmimo valandos nuo 8 iki
t 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. vak.,

3325 So. Halsted St- Chicago,'



CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa seka nuo 5 ta pusi.)

benta trvk 
ša i no

didžiausia 
, cagoj.

pilni vežimai niun- 
visi konf akuotieji

Sako, kad tai yra 
munšaino bvla Gbi-

Pasikorė >— iš gėdos.
Tūlas Stanley Ostrovvski, 54 

metų amžiaus, 8752 Escanaba 
a ve., praeitą panedūlį buvo 
dukters apskųstas policijai dėl 
nedoro elgimosi su savo duk
terimi. Policija atėjus jį su
areštavo ir nugabeno South 
Chicago policijos stotin, kur jis

NAUJIENOS, Chicago, BĮ Sereda, Gruodžio 15. d., 1920
tai aš šių savaitę negalėsiu nei 
skrybėlę, nupirkti savo mer
ginai.”

PRANEŠIMAI

Matijušas Jankutis 
33 metų amžiaus 

persiskyrė su šiuo pasauliu Gino 
džio 13 d., 1920, kaip 3 vai. iš 
ryto, VVisconsin valstijoje savo 
nuosavoje ukėje. Dabar yra 
parvežtas i Cicero. III. pas bro
lį po num. 4711 W. 12th Place.

Laidotuvės Įvyks Ketverge, 
Gruodžio 16 d., kaip 8 vai. iŠ 
ryto į švento Antano bažnyčią, 
iš ten į Šv. Kazimiero kapines.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi atsilankyti i šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka dideliame nuliūdi
me jo žmonių Ona Jankai!ie- 
ne ir jo duktė 13 metų Mar- 
g crieta

<*
Areštavo 13 metų mergelę.

P-lč llclen Chaplick, 13 metų 
amžiaus. 2625 Montgomcry 
avė., vakar buvo areštuota už 

i pa\<oginią pakučio, kuriame 
buvo $5.000 vertes čekių. Mat, 
O’Ccdar Mop kompanija buvo 
pagaminus pakiukų praeitą 

'suimtų siuntimui jo paštu, ir. 
be į ninkąs išnešęs negalėję jį

Banditai apiplėšė moterį.
Du jauni banditai vakar va

kare užklupo saldainių krau
tuvėje 
3911 W. 
pakuliniu 
užark iiio 
$490,

ponių A. G. Paulus, 
26-th st. įvarę jų už- 
k ra u t u vės kainbaryn 
ir išplėšė iš spintos

i pamačius pamislijo,
I boksas kendžių — ir

kad tai 
pasiėmė.

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. 

Nedaliomis. ofisas uždarytas.

Nusinodino mergina.
P-Iė Dovis L. Carew, 28 me

tų amžiaus, 3509 W lton avė., 
vakar po piet užsidarius savo 
kambaryje išgėrė nuodų ir mi- 

i re. Kodėl ji taip darė — nesu
žinota.

Pagavo Chicagos plėšiką.
Charles O’Malley, gerai ži

nomas Chicagos policijai plėši
kas, kuris praeita vasarų buvo 
nusitvertas ir įkaitintas; vė
liaus L. Asher’ui užstačius už 
ji $21,000 kaucijos buvo pa
leistas ir pabūgo. Dabar jis yra 
pagautas Clevelande, Ohio, ir 
detektyvų šaržuotas John Car- 
tan tapo pasiųstas į Glevelan- 
dų, kad pargabentų atgal.

Nauja

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su

ženklintų kaiyrų, kailiukų ir tt., dėl 
įvairių štukorių. Su pagelba mus ka- 
zyrų, galima padaryti stebėtinų špo
sų. Del platesnių žinių kreipkitės šiuo policijos agentų buvo sučiuptas 
adresu:

P. SENKUS,
Box 2, Herrin. III.

Areštavo pinigu dirbėjus.
J. Kelley, E. G. Carlson ir 
m Moskler vakar slaptosios

geležinkelių stotis.
kad Chicagoje yra 

planuojama trumpjo ateityj 
pastatyti didžiausių ir gražiau
sia geležinkelių stotį pasaulyj. 
Ji bus ant Canal streeto, nuo 
Adams iki Monroe sts. ir bus 
žinoma k a po New Union Sta- 
tion. Darbas bus pradėtas atei
nantį pavasarį.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintaš kainų numušimas nuo 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI S20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tikta’ 
$12.50. z

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 Ir 
auffš.Hau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. f 
Nedaliomis iki 6 vai. vak.

S. CORDON, 
141G R. HalMted St.

t b: mainant jų pačių padirbtu^ 
dolerius. Kur jie tuos popieri
nius dolerius dirbo, policijai 
nepavyko sužinoti. Sako, kad 
j e turėję savo 
Chicagoje, bet 
Ruffalojc
tuose miestuose, 
daug tūkstančių 
dolerių.

e\v

agentus netik 
ir Clevolande, 
Yorke ir ki- 
Jie esu išleidę 
“savo darbo”

Automobilius užmušo moterį.
Praeitų panedėlio naktį po

niai -N Hie Zahren, 46 
amžiaus, 1111 E. 65-th 
lic tus užliejo akis taip,

ricuų Ulonų V TCTi. , e

Suhatomis iki 10 vai. vak. i ji visai negalėjo matyti
• m ibiliaus, kuris įsilėkę:

metų 
place, 

kad
auto

Apiplėšė milionieriaus pačių.
Vienoje didžiųjų “loop” 

krautuvių, vakar po piet besi
lankant milionieriaus Augustus 
A. Carpenter Jr., 1130 Lake 
Sliore drive, pačiai, tapo iš
imta iš šarnolės dėžutė, kurio
je buvo $12,000 dolerių ver
tės perlai. Matomai, tai buvo 
kišenvagio darbas, bot milio-

Carpenter sako, kad ji1 
neatsimena, kad prie jos 
kas prisiartinęs taip, kad 
galėję išimti ką nors iš 

Perlai, sako, buvę 
ir Continental & 
National bankas

ji erė 
visai

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

i tral ligoninėn ji pas‘mirė. Au- 
I tomobiliuje važiavo p. Frank 
'H. Hays, 2209 E. 67-th st.

butu 
ša molės, 
apdrausti
Comerc’al
pasiūlė $1,500 dolerių tam, kas 
juos sugrąžins.

DOVANOS KALĖDŲ
Musų krautuvas žemes

nes kainos, nei kad 5 me

tai atgal.

Nelaukit paskutinių 
dienu.

Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Present) dabar. Da
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausius mados tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodelių, 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 išdirbimo pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

Ąlschuler nebus daugiau 
tarpininku.

Teisėjas Samuel A. Alchu- 
ler, kuris buvo federaliu tarpi
ninku skerdyklų savininkų ir 
jų samdininkų per praeitus 
aštuonis mėnesius, vakar pa
reiškė, kad jis jau daugiau ne- 
betarpininkaus. “Aš nebegaliu 
daugiau maldauti mano kole
gų,” sako teisėjas, “kad jie at
likinėtų už mane darbų, kuo
met aš esu užimtas šiuomi 
tarpininkavimo darbu. Aš ne
begaliu nieko pagelbėti 
darbininkams,
jams. Jie patys sau turi išspręs
ti klausimų.”

nei
nei samdyto-

Rado moters rankų.
Vakar ant gelžkelio palei 

Front Avenue, priešais 116-tb 
st., vaikai bebėgiodami rado 
moters rankų. Kanka yra ap
mauta pirštinė ir su drabužiais 
ištraukta iš pat peties. Polici
ja sako, bandysianti surasti, 
kam ji priklauso.

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.

Kensington. — Lietuvių Bendroves 
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 me
tams ir dau^ svarbių reikalų.

—Direkcija.

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

———■■... .  III I I I ■ .....Ji........... ..

Brighton Park. — Ketverge, gruo
džio 16, kaip 8 vai. vakaro' įvyks vie
šas šios kolonijos lietuvių susirinki
mas A. Pociaus svetainėj, kampas 
Kedzie ir 38 Place. Susirinkimas 

P-ič McLaughlin sutiko. 15«ukiamas tuo tikslu, kad prideramai 
* I suorganizavus darbą Lietuvos gynimo

apsi- j reikalu ir gelbėjus musų broliams Lie 
- -- i rinčiais musų gimtąjį kraštą pavergti.

$2(X) Čekį, I vykite j susirinkimą, nes reikalas la 
bai svarbus.

Ch. L. G. Kto įgaliotinis,
—J. Kondraška.

REIKIA DARBININKŲ

| PARDAVIMUI — Bučer
nė ir grosernė. Biznis išdirb- 

reikia, vandens \ prižiūrėtojo, tas per 8 metus. Parduosiu 
pečkurio, 2 prie elevatoriaus, mašinų pigiai, 
pentuotojų, 75c. į valandą. Vaikų 14 
metų ir senesnių įvairiems darbams. 

Automobilių mekanikų 90c. į valan-1 
dą; namams vyrų, Sheet metai darbi
ninkų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4193 S. Halsted St.,
2-os lubos. Kalbame lenkiškai.

' Visos vietos randasi pietinėj, vaka
rinėj ir šiaurinėj dalyse miesto.

PARDAVIMUI
VYRŲ

Atsišaukite į Naujienas 
num. 188.

?

NAMAI-žEMe
PARSIDUODA namas su saliunu, 

tirštai apgyventoj vietoj, ant kampo. 
! Pardavimo priežastį patirsite ant 
' vietos.

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

Vaikinas apsuko merginų.
P-lė Florcnce McLaughlin, 

25 metų amžiaus, stenografė, 
3133 Warren avė., suimtoje 
po pietų beeidama Randolph
gatve, susitiko šaunų vaikiną, 
kuris jai persistatė Jack Harri- 
man ir pavadino eiti “ant pie-1 
tų” 1 
čia Harriman tuojaus 
žiurėjo,“ kad jis beturys tik Į tuvoj kovoti su lenkų 'plėšikais, no-

. .nr * .. , .n i- rinčiais musų gimtąjį kraštą pavergti,
apie 25c. Atidaręs portfelį ji S Į Deltogi visi šios kolonijos liotuvįai at- 
parodė merginai F ....... 
bet, esu, jis nežinąs, ar galė
siąs jį iškeisti valgykloje. To
dėl ėmė prašyti merginos, kad 
ji duotų jam pinigų, 
girdi,, kada jis išmainysiąs Če- įvyks didelis gyvulių skerdyklų darbi 
kį, sugrąžinsiąs dvigubai. Mer- ninku lietuvių susirinkimas Ežerskio ptl ¥IVVI-Ultt u* ęou.vv, pn3n.niaui ........... ......._ -

• • i i, i salėj, 4600 So. Paulina gv. Visi nariai į, or(jus deimanto špilką. Gvarantuo- .išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios,gina, nieko blogo nemanyda- lr nargs au8jrinkite. taipjau visi tie, ta 10_čiai metų - 1 -------- * v...
ma, išėmė 20 dolerių ir pa- kurie dar organizacijai nespėjote pri- imama.
. - j . i klausyti, kviečiami būtinai atvykti ir nas

davė. įėjus Congress hotelyn, j Lietuvių skyrių No. 257. SOUTH WEST STORAGE
Harnman nuėjo “uzčckiuoti —Valdyba. - 2102 w 35th starti Archer Avė.
savo overkotų — ir dingo. P-lei Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.
McLaughlin tuomet policija u*t?vo“ G°5"" Nedaliomis iki 4 vai.

i - i . x • -i • susirinkimas įvyks petnyčioj. gruo-_________________ _____________
pasakė, kad šaunusis vaikinas džio 17 dieną. 7:30 vai. vak., D. She-|--------------
buvo ne Jaek Harriman, o maičio svet., kampas 18 ir Union gat- 
n i. i ta i i • » ii viu. Visi nariai malonėkite būtinai atRalph Dyler, kuris tuo bildu Snkyt. nes turime svarbių reikalų 
ir dauginus merginų apmovęs, apsvarstyt; taipgi bus rinkimas val

dybos ateinantiems 1921 metams.
y —F. Ažusems, rašt.

mergeles. ________ _____

ANT PARDAVIMO -- McKinley 
Park, greitai pasidaro vieta 6 kamba
rių Cottage, vanos, gasas ir clektro

REIKALINGAS bučeris. Alga gera šviesa. $500 įmokant, likusius pagal 
—darbas ant visados.

S. PETRALIUNAS,
8436 Vincennes Avė.

Tel.: Stewart 9720.

sutarimą. Kaina $3,100.00.
J. McDONNELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

RAKANDAI
Už STORAGE LĖŠAS
IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

RENGKIS PAVASARIUI

I*irk lotą arba matą ūke

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
kmabryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
ir lovų, kaip naujų. Čio, 54 t

Taipgi turime 35 Victrolas šios die- % akro 
nos, groja visokių išdirbimų rekordus.
Vertės tokios kaip $175 su didele šė- 1 akras 
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re- /

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno.

čio, 54 traukiniai kas-dien.
- ......................................... «275

% akro ..................................... *425
*   8550

Atpigintos kainos. Labai lengvos

ujcvU. Liberty Bonds pri- j «|kfovos. Nusiplrki vieną šių ūkių 
Tai yra stebuklingas barge- j tuojau ir krąnstykis i P) pavasary j. 

Pristatymas dykai. j Galėsi pats sau daržovių Pasiaugin-
- ------9-------- 3------- — j ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky-

1 ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 

Į Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
Į kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau

Pagavo 2 pabėgusias
I '

Gavę informacijų iš Daven- 
port, la., detektyvai praeitų 
nedėldienį pasitiko Chicago 
Rock Island and Pacific gele
žinkelio vienų traukinį ir suė
mė dvi septyniolikos metų am
žiaus pabėgusias iš namų mer
geles — Irene Hertzbcrg’ ir 
Francis Connell. Sako, kad 
mergelės buvo čia viliojamos 
tūlos Ruth Hopkins, La Salio 
hotelyn. Jos bus sugrąžintos 
atgal tėvams, p

Banditai užklupo bankų.
Bankų plėšikai praeitų saba

lų atvažiavę automobiliam už
čiupo John Zager’o privatiškų 
Jankų, 24-th ir Wentworth 
avė. Atėmė iš iždininko $2,000. 
Apie už pusės valandos vėliau, 
tie patys plėšikai užklupo ir 
apipiešė aptiekų ant 93-rd st. 
r Stoney Island avė.

Rakandų Bargenas
Priversti greitai parduoti $200 du- n^ve^kuin^ niės parduodame 'la- 

beltava sprendzina phonographą, gro- P , •’j } platesniu žinių delei ra-
jantį visokius rekordus už $65 su re- ’ - - •
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui
kiausią vėliausios mados pianą, sekly
čios setą, valgomąjam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa, paveikslai 
etc.

------ a t i Visi kaip nauji. Parduosime ant ASMENŲ JIEsKOJIMAI syk ar atskirai už bile pasiūlytą kai- 
. ną.

PAJIEŠKAU draugo Joakimo Ivaš- Residencija 1926 S. Kedzie avė. 
kevičiaus, Vilniaus rėd., švenčionų________________________________
apskr. Gyvena Chicagoje apie 18-thĮ ifiTicum pugyvcninių, m *•—  ----- - '
St. Malonės greitai atsišaukti, nes IsVAZlUOJU 1S MIKSIU.1 guzas, maudynė ir kiti visi paranku- 
jam yra diktokai pinigų atėję, kaipo 

JURGIS CICĖNAS, Stebublinga proga porai užvedan-
8823 CommerciaI av., So. Chicago, III. «ai gyvenimą, paaukausiu savo pui- 

------------- ---------| kius 4 kambarių rakandus, visus

šykite, telefonuokije arba ^ateikite.

1404
A. T. McINTOSH & CO.
\V. LSth St. Chicago, UI.

Phone Canal 629b

Pa i ieškojimai
—1 '".'I"11 .!!"?•

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
pagyvenimų, po 6 kambarius. Elektra, 

mai. Rendos neša į mėnesi 186 dol.
2643 N. Evergreen Avė.

Tei.: Canal 5838

šiais metais pripildyta krautuvė naujausiais ir 
puikiausiais tavorais; deimantais, čysto aukso ir 
geriausio paauksavimo laikrodėlių.

Šitoje krautuvėje galit pasirinkti, ko tik norit.
Šita krautuvė yra didžiausia ir teisingiausia Ci

cero, ir žinote patįs, kad visi yra užganėdinti ta
vorais ir kainomis.
M. M. URBAITIS JEWELRY CO., 

4902 W. 14th St., Cicero, III.

įtaisys požeminį garadžių.
Panedėlio posėdyje miesto 

taryba paskyrė taip vadinamų 
transportacijos komisijų, kuri 
turės išdirbti planus požeminio 
garadž’aus Grant Parke ir ki
tose miesto dalyse dėl automo
bilių, kuriems nesenai miesto 
tarybos patvarkymu tapo už
drausta būti sustatytais ant 
gatvių žemutinėse miesto da
lyse. Sako, kad tokie ga radžiui 
>us įtaisyta po South Water, 

Market, Randolph ir Congress 
gatvėmis, kuriuose bus galima 
sustatyti apie dešimts tūkstan
čių automobilių. Palaikymui ir 
apžiūrėjimui šitų požeminių 
garadžių bus imama po 25c. 
nuo kiekvieno ten pastatyto 
automobiliaus.

Rado $60,000 vertes čekių.

Marion, Ind. policija painfor
mavo Chicagos detektyvų biu
rų, kad ten esu suareštuotas 
tūlas Edward Valentine, neg
ras. Detektyvai atsilankę vakar 
jo stubon, kur rado tūkstantį 
neatplėštų registruotų lališkų 
ir apie $60,000 vertės įvairių 
čekių, kurie buvo jau negro 
išimti iš laiškų.

Paterson. — Vietos fabriki- 
ninkai # skelbia mirties kovų 
organizuotiems dailbiniiukams. 
Nelinijines dirbtuvės — vy
riausias jų fyovos tikslas.

, ........... .... ..........

Pranešimai

DYKAI DOVANOS VISIEMS
J. M. Kibortas

3356 So. Halsted St.
Drapanų krautuvė

Šiuomi pranešu visiems lietuviams, kad duosiu dovanas dykai. 
Taipgi, ačiū kad mane aplankėte per pereitus metus. Linkiu Jums,viso 
labo.

Su godone, .
J. M. Kibartas.

“Ar tai visa, ką tu turi?”
Trys plėšikai užklupę tūlų 

Swan grocerį, 5411 N. Spaul- 
ding avė., atėmė $60, bet tuo- 
mi plėšikai dar nepasiganėdi- 
no ir vienas priėjęs prie Jen
seno pridėjo jam revolverį prie 
žando ir sako: “Dabar pasa
kyk tu man tikrų tiesų, ar tai 
visa, kų tu turi? 
viskas,”
Jensen. “O, po šimts paralių.

GELEŽINIAM VILKUI KONCER
TAS, kurj rengia Bendras Lietuvos 
Gynimo Komitetas, įvyks nedėlioj, 
gruodžio 19, d., Aryan Grotto Temple 
svet., 741 S. Wabash Avė. ir 8th St. 
Muzikali 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, moteris/ir merginos 
ateikite koncertįan. Atlikite savo pa
reigą. ' I

Kviečia Rengimo Koncerto Komisija.
Vietos rezervuotos, Tikietus galima 

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

Taip, tai
atsakė drebėdamas

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 AVe. Pra> 
’džia 7:80 vai. vak. — Komitetas.

8823 CommerciaI av., bo. enieago, m. / T’ • PAnąTnTTODA farma labai pigiai______ ______ _________ __ _______ klus 4 kambarių rakandus, visus Į PAKblUUUUA iarma mmmm
va ttfšK ATT nusbroli o Jono Jurevi- sykiu arba atskirai, kaip nauji susi- arba mainysiu ant kitos savas ies. Jious^^Kaurm^rSd., Raseinių* apskr., I <lo<la ii trijų imotų seto, Farma 160 akerių v..., dirba™ fe-

[X)lų par., Patarvaičio viensėdžio. Gir- buvo užmokėta $200, parduosiu už me; 
dėjau, kad gyvena Amerikoj, bet ne-1 I 
žinau kur. r 
t._______
nes turiu svabų reikalą iš Lietuvos.

ONA JUREVIČIŪTĖJ 
JERUKAITIENĖ 

1249 W. lllth PI., Chicago, III.

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

žinot pranešti šiuo adresu. I PARSIDUODA saliunas. Prie-
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį v .KAZIMIERAS KUČINSKAS, Žasbs, - nesuhknnas poros |
245 W. Main St., St. Charles, III. Lietuvių ir rusų apgyventoje mo ir Designing

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos. Vietoje.
Aš esu 25 metų, vidutinio ūgio, ir | H23 S. Clinton St., Chicago. 
mergina, kad nebūtų daug senesne. 
Malonėkit prisiųsti savo paveikslą. Aš 
duosiu kožnai atsakymą.

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

Raseinių apskr., deda iš trijų šmotų seklyčios seto, x , huf|inkai su
----  buvo užmokėta $200, parduosiu uz mė; gera žeme n dideli budi • •

dėjau, Kao gyvena AmrriKuj, $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide- gyvuliais ii ( x
žinau kur. Malonės patsai atsišauk- lio Victrola, už kurį buvo užmokėta vimo Prie/'a^ls“'fJlįVc
ti arba žinanti jį pranešti jo antrašą, $225 už $50, su rekordais ir deiman-1 P. S JAUZh , in

turiu svabu reikalą iš Lietuvos. to špilka. Ateikit tuojaus, galite 2137 N. Wcstem a\c.

; daili vieta. Parda-

to špilka.
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.
7^-". >"•.'" r*.-.■PARDAVIMUI

Chicago, III1OKYKLOS
VyrųTr Moterų Rūbų Kirpi-

i Musų sistema ir mokymo budu jų* 
trumpu laiku išmoksite viso amato

Mes turime didžiausius ir geriau si“ kirpimo, deelgning ir snmmo

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

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

PAJIEŠKAU draugo Sebastiono Mie 
ciaus, 7 metai Amerikoj, iš Lietuvos, 
Groblių sodžiaus,- Alsėdžių paiaĮ). Ga
vau nuo jo motinos laiškus, ji non 
žinot kur jis yra. '
ti jis pats, ar kas ųDOMININKAS ALMINAS, 
11525 So. Prano Avė., Chicago, I -

PAJIEŠKAU savo vyro Baltramie
jaus Jaciko, jis Prapuolė nežmekui 
nuo 13-tos dienos lapkričio šių metų 
lis vra suvirš 40 metų aTn^’įlu‘' _•> .. 
kairės kojos neturi PirŠtų . a <m 
atsiliepti jis pats jei gyvas, arba k 
Ji- ““Vkances JACIKIEN®, 

560 Jefferson St., Chicag ,

^IrešKO^AR^ES^Z 
• '^IEŠKAU partneriu nedide-1 

liail ’,nv“ra lietuvi » lietuvlS- 
pyklos. Yra newv_ geras
kos duon^?.y^§auį?i ir nemokantis 
pelnas. Ga 1 fs;Xrys ir darbą iš- 
an\a ’ Mnn lienam trūksta pinigų 
moks. Man v1^ , kas nOrite pada- 
ir darbininkų, [a , dar.
ryti gerą pe nV" ‘o^X(lami apie 
bą, atsiliepkite tuoj, >X. » •

Box 33, West Akron. Sta., 
Akron, Ohio.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Mes turime didžiausius, ir genau-
PARSIDUODA bučernė ir grosernė ’ skyriuj*kur 'kiekvienas gauna geros 

labai geroj vietoj, visokių tautų ap-, praktikos besimokindamas.
gyventoj. Priežastis pardavimo — sa- **’ 1

' | vininkas apelidžia miestą.
Atsišaukite į “Naujienų” ofisą, pa

žymėdami No. 179.

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.

PARSIUODA saliunas ge 
roj apielinkėj. Atsišaukite: 

948 W. 31-st PI.

PARSIDUODA grosernė 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.

PARSIDUODA saliunas labai geroj 
vietoj, lietuvių apgyventoj ir pigiai. 
Priežastis pardavimo, partneris važiuo 
ja į Lietuvą.

1931 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas, pianas, 
seifas ir pool-table. Saliunas stovi ant 
dviejų lotų, pauikiamo padėjime, Ce
mento grindįs ir skiepas, garu šildo
ma. Savininkas važiuoja į kitą mies
tą. 8935 So. Califomia Avė.

' REIKIA motierų prie skir- 
stymo skuduru.

M. KAPLAN, 
/ 2106 So. State St.

PARSIDUODA drapanų krautuvė 
labai geroj vietoj, biznis išdirbtas, lie
tuvių apgyventoj vietoj. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą pažymint No. 187.

PARSIDUODA grosenrė labai pigiai 
ir geroj vietoj; bizniava gatvė, viso
kių tautų apgyventa. Kam reikalingas 
toks biznis, meldžiame pamatyti. Prie
žastį pardavimo, patirsite ant vietos. 
3121 So. Morgan St., Chicago, III.

' Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
I varomos elektros jiega.

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

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kunoi 

*niMASTER°DESĮGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

pampas Lake St., ant 4-tų lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearborn St, 
■ Chicago, UI.

- .... . J.-. ,----------- ---- . - - —* I

RUBSIUVYST®
Mes mokiname peniam kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Destgnlng 
Roono 328, 74 W. Washington St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
Irints ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
B106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.


