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Dideli sumišimai Če=
cho-Slovakiįoj

Komunistai kelia riaušes

Austrija priimta tautų lygon

Rumunija rengiasi karan su Rusija
Dideli sukilimai *

Čecho-Slovakijoje.
Vietomis apskelbta karinė 
tatura, o kitur skelbiama 

> letariato diktatūrą.

dik- 
pro-1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 1G, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Austrija priimta 
tautų lygon.

sak šiandie gautų iš Austrijos 
žinių, kar’nė diktaruta tapo 
paskt Ibta niekuriuose Cecho-

> industriniuose cen- 
het keliuose kituose

distriktuose tapo įkurta
diktatūra.”
žmonių krito 
lo.-e, ištikus

Taipjau priimta Finlandija ir 
kelios kitos mažosios 

stybės.
val-

Daug 
riose iv< 
mams.

Breux 
kieriai tapo užmušti ir 
že ;tn susirėmime su

n’cku- i 
susiremi- i

15 su- 
karei-

viais.
Goedinge, Moravijt 

ninkai, darbininkai 
paštą ir geležinkelio 
paskelbė generalinį streiką. Jie 
nuginklavo daugelį kareivių, 

bet naujai atvykę kareiviai 
šovė i riaušininkus ir daugelį 
jų užmušą ir sužeidė.

Komunistams nesiseką.

užgriebė
stoti iri

WASII1a(t1ON, gr. 1;>. —Į 
Čecho-Slova’kijos legac'ja ga- j 
vo kablegramą iŠ Pragos, kad 

atsisaką svarstyti ko- ’ 
reikalavimus, kurie, 

paskelbti generalinį '

valdžia 
munistų 
bandė

Luxcmburg ir

tapo šrinkta

Cos-

na-

GENEVA, gr. 15. — Tautų 
lyga šiandie nutarė tuojaus pri
imti lygon Austriją, Bulgariją, 
Finlandiją 
ta Rica.

Ispani ja
riu tautų lygos tarybos. (

Lyga gręsia bankrotu šaliai, Į
HAAGA (Koresp.). — Klau- 

j simas padidinimo savo “armi- 
| jos,” susidedančios iš 175 ka-; 
! reivių ir 6 ofic'erių iki galbūt J 
2,500 kareivių, kad išpildžius 

( tautų lygos reikalavimus palai- 
, kymui tvarkos, labai sujudino • 
parlamentą nedidelės Luxem-' 
bergo šalies.

Kįlo pasipriešinimas 
miri tautų lygon, remianties 
tuo, kad tokia armija subank- 1 
rutytų šalį ir atimtų iš indus
trijos reikal ngus darbininkus.

stoji- •

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rumunija rengiasi ka
ran su Rusija.

Kapitalistai ir jų klapčiukai skelbia, kad buk socialistai suardysią “šeimyninį gyveni
mą.” Bet niekas tiek neišardo, kaip patįs kapitalistai-pelnagaudos, iškeldami nuomų ir vi
sų kitų reikmenų kainas, kuomet darbininkams moka žemiausiai galimas algas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KA VANDERLIP PEL
NĖ RUSIJOJE.

Jis sako, kad gautosios Siheri- 
joje koncesijos užveria neišse

miamus gamtinius turtus.

Atmetė naująjį 
patvarkymą.

Automobiliai vėl galės sutoti 
pusvalandžiui vidurmiestyj.

True translation filed with the post- i 
master at Chicago, 111., Dec. 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Konstantinas jau iš
plaukė iš Italijos

Darbo departamentas 
nori suvaržymo im- 

migracijos.
kitose

rantami. “Leninas yra didžiau
sias žmogus šiandie pasaulyj,” 
sakė jis, “dievą tis 150,00,000 
žmonių. keikiamas anglų ir 
franeuzų ir šmeižiamas VVilso
no, Colby ir kompanijos.”

Pabaigoje Vanderlip pasakė: 
“Pasakykite jūsų skaitytojams, 
kad aš taipjau studijavau reli- 

jginę padėtį Rusijoje ir neina-
LONDONAS (Koresp.) — Į tau skirtumo tarp to, ką aš ra- 

j Politinė ir ekonominė reikšmė . dau 22 metų atgal, išėmus tai, 
Į “Vanderlipo koncesijų” š aur-
rytinėj Siberijoj yra plačiai daug prietarų, iškeliant aikštėn 
svarstoma oficialiuose ir neofi- | prigavystes.” Kaipo pavyzdį 

; daliuose pasikalbėjimuose. Pra jis papasakojo atidarymą pub- 
likai prieš krutamuosius pa
veikslus šventųjų relikvijų, kur 
tik šiukšlės tapo rastos.

Leninas džiaugiasi.
LONDONAS. — Iš Hclsing- 

forso pranešama, kad kaip rašo 
Krasnaja Gazeta, Leninas, kal
bėdamas Maskvos Komunistų 
partijos susirinkime, paaiškino 
niotivus sovietų valdžios su
teik io koncesijų Rusijoje sve- 
t'mšaliams. Jis 
internacionaline 
na daug lėčiau, 
ševikai tikėjosi 
azinės valstybė? 
taip pat buržuazinėmis, 
kad jos buvo pirmiau.

Nors joms pasisekė dabar 
išvengti revoliucijos pavojaus, 
tečiaus imperialist nes valdžios 
buvo priverstos pripažinti so
vietų Rusiją kaipo internacio
nalinį faktorių, kurio jos ne- 
gal: ignoruoti. Sovietai žinojo, 
sakė Leninas, kaip pasinaudoti 
savo pozicija.

“Pasirašydami koncesijas, 
kurios tapo suteiktos amcri- 

i kiečiams, mes pagaminome 
— —a i....} Amerikos

j le'dęs 60 dienų Rusijoje, Wa- 
shington I). Vanderlip dabar 
atvyko i Londoną ir grįšta į

rįžo New Yorkan keletą dienų

Pasikalbėjime Vanderlip pa
sakė, kad suteikta ir padaryta 
kontraktai, kure duoda jo at
stovaujamai Amerikoje finan
sinei grupai mineralų, anglių, 
aliejaus, medžių ir žuvfiinkys- 
tės teises visame dideliame 
žemės plote, esančiame į rytus 
nuo 160 meridiano, įskaitant 
Kamčatką. Jis sakė, kad ta ša
ls yra turtinga dideliais ang
lių sluogsniais ir milžiniškais 
alejaus laukais ir “kadangi tris 
ketvrtadaliai pasaulio gyvento- • 
jų siekia Pacif’co vandenyną,’’ 
sakė jis, “ta šalis, kuri kontro
liuoja anglis ir aliejų šiaur nėj 
Siberijoj, kontroliuoja Pacifi- 
ko pirklybą, kuri už 50 metų 
viršys Atlantiko pirklybą.’’

kad žmonių tikėjimas atsikratė

pripažino, kad 
revoliucija ei- 
negu kad bol- 
ir kad buržu
jėj o iš karo 

kaip

CHICAGO. — Vakar piies- VENECIJA, gr. 15. — G ra i- j 
to taryba atmetė savo savaitę kij°s karalius Konstantinas, 
atgal priimtą patvarkymą, kad karaliene Sofija ir jų vaikai 
automobiliai dienos laiku ne- šbnuite rYte atvyko is Lucer- 
gali sutoti vidurmiestyj ilges-,ne; 
niam laikui, negu reikalinga iš-; 
lipiniui žmonių. Mayoras 
Thompsonas pranešė tarybai, 
kad tas patvarkymas yra per
daug aštrus, kad jis gavo daug 
protestų ir kad jis mano, kad 
tas patvarkymas turi būti ati-

Pataria- steigti • biurus 
i šalyse, neįleidimui “negeisti

nųjų.”

Žinia sako, kad armija at
lieka savo priedermes ir pa- į 
siliko ištikima valdžiai. Bandy- gj()S - Ukrainos žinios prana- 
mai iššaukti darbininkus dide- $ailja kivirčius tari) Rumunijos duotas dar sykį komitetui ge-( 
lių Skoda dirbtuvių nepavyko. «ir Rusjjos žinios tvirtina, kad j riau apdumti ir pataisyti.

(Rumunija griebiasi priemonių, 
kurios parodo neišvengtiną ka
rą su Rusija už valdymą Be
sarabijos gubernija, kuri yra 
apgyventa daugumoje čigonų.Ai

Toliaus sakoma, kad vokiečiai 
socialdemokratai atsisakė da
lyvauti streike ir kad abdnai 
čechijos žmonės yra nusistatę 
prieš komunistus.

K i virčiai kįlo kada komunis
tai pasipriešino augščiausiojo • 
teismo nuosprendžiui apie tai True translation filed with the post- 
kam priklauso tūlas laikraš
tis. Po susirėmimui su polici
ja komunistai paskelbė genera-, 
linį streiką ir atsišaukė į ge-' 
ležinkeliečius ir angliakasius.' 
Žin ą sako, kad geležinkeliečiai Viena nepajiegla išvaryti įsi- 
ir angliakasiai atsisakė

master at Chicago, III., Dec. 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Chinija šaukiasi Rusijos 
pagelbos.

brobusių gen. Semionovo 
kareivių.

Generalinis streikas yra tik 
vienamd kasyklų miestelyje, i 
Klabno ir daliniai streikiai I

[Iš Federuotosios Preso*]
MASKVA, gr. 10. — Chinijos

Patįs vidurmieščio biznie
riai užprotestavo prieš tą pat- 

! varkymą, nes jis grąsino su
naikinti jų b’znį, nes žmonės 
nebūtų galėję tada sustoti nė 
kad užėjus sankrovon nusipir
kti, ar banke atlikti reikalus.

Paduota keletas naujų su
manymų sumažinimui susigrū
dimo vidurmiestyj, bet komite
tas negreit viską svarstysiąs, o 
kol nebus naujo patvarkymo, 
veiks senasis patvarkymas, 
leidžiantis automobiliams sus
toti vidurmiestyje neilgiau kaip 
pusei valandos, kurį tečiaus re- 1 
tai kas pildo.

Uoste graikų kruizeris Ave- 
roff ir eskadra mažesnių kari
nių laivų laukė valandos, 
karalius atvyks ir iš[ 
juos į Athenų partą Phaleron, 
j kur jis, tikimąsi, atvyks ne- 
dėlioj.

Jau susėdo laivan.
I VENECIJA, gr. 15. — Kaip 
tik į čia atvyko karalius Kon
stantinas, graikų kruizeris 
Averoff valtis nugabenu) kara
lių kanalais į uostą, kur jis 
su šeimina susėdo ant kruize- 
rio. Konstantinui lipant į krui- 
zerį, iš jo paleista . saliutavi- 
mtii 21 Šūvio, o jurininkai ati
davė pagarbą. Jie sveikino jį 
ir

kada

dainavo patriotines damas.

499 vaikai užmušti 
Chicagoje.

dviejuose kituose kasyklų cen- respublika pasišaukė pagelbon 
truose. Pragoję ir kituose di- ’ sovietų Rusijos raudonąją ar- 
deliuose kasyklų centruose pa- niijų, kad išvarius gen. Semio- 
dėt s yra normale.

Gal rezignuos karo ministeris.

Tiki-

17 žmonių untnšta.
Lotaringijoj, 

17 angliakasių tapo 
kada 

važiavo 
geleži n-

į novo kareivius, kurie po su- 
i mušimui pradėjo bėgti į Chi
nijos respublikos teritoriją. 
Chiniečiai pepajiegia suvaldy
ti įsibriovėlių.

Kap paskelbė Čišerinas, rau
donoji armija bus pasiųsta į 
Mongoliją kaipo Chinijos liau
dies draugai ir tuojaus pasit-

SAREEGUE 
g r 
užmušta ir 25 sužeisti, 
traukinis, kuriuo jie 
i darbą, Greutzwald 
kelio stotyje užbėgo ant ta- rauks iš ten kaip tik sunaikins 
vorinio traukinio. i baltgvardiečių pulkus.i baltgvardiečių pulkus.

PARYŽIUS, gr. 15.
mąsi, kad dar šiandie karo 
ministeris Andre Lefovre pas
kelbs savo rezignaciją iš Ley- 
gueat kabineto. Jis nesusitaiko 
su kitais ministerais apie da
bar j neštąjį karinės tarybos bi- 
lių. Jis nori, kad kareiviavimo 
terminas butų nemažiau dviejų 
metų, kuomet kiti mmisteriai 
mano, kad užtenka trumpesnio 
laiko.

CHICAGO. — Chicagos sau
gumo sekretorius Bell paskel
bė, kad kasmet visoje šalyje 
įvairiose nelaimėse užmušama 
15,000 vaikų, neturinčių dar 16 
metų amžiaus. Chicagoje pe
reitais metais nelaimėse už
mušta 499 vaikai. Suaugusių 
žonių nelaimėse užmušta 883.

PINIGŲ KURSAS

SOCIALDEMOKRATAI
3 žmonės žuvo

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

Gaunamas Naujienų ofise.

HARBOR SPRING, Mieli., 
gr. 15. — Laike čia siautusios 
audros, manoma, kad žuvo 
trįs žvejai, kurie išplaukė val
timi ir daugiau nebegrįžo iš 
ežero.

Dabar “Naujienų” ofise 
galima gauti “Money Or- 
ders” siuntimui pinigų Ame
rikoj, užsimokėti “gas biUs”, 
”electric bills”, ir “water 
bills”.

Vakar, gruod. 15 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
20 000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ..............   $8.45
Austrijos 100 kronų ........... $0.80
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 J.00 kronų ........... $14.45
Šveicarų 100 frankų ...........  $15.50
švodij 100 kronų ........................  $19.33
Vokiečių 100 markių ..............  $1.40

WASHINGTON, gr. 15. — 
Darbo sekretorius Wilsonas 
savo metiniame raporte pataria 
suvaržyti im migraciją ir įsteig
ti biurus užjuryj, kurie ko
operuotų su tų šalių valdžio
mis ir teiktų norintiems va
žiuoti į Jungtines Valstijas ži
nių ar jie gali būti įleisti į šią 
šalį.

VVilsono raportas nurodo, 
kad pereitais fiskaliais metais 
atvyko į Ameriką 633,371 atei
viai, palyginus su 237,021 at
vykusiais užpereitais metais. Iš 
tų atvykusių 11,795 tapo neį
leisti ir grąžinti atgal.

Tuo pačiu laiku Ameriką ap
leido 428,062 ateiviai.

Japonų pereitais fiskaliais

immigrantų, 
Iš jų 
kapo 

Užpereitais metais

čiu laiku jų išvažiavo 15,653.
Be sugrąžintų 

2,762 tapo deportuoti. 
469 tai>o 
anarchistai.
viso deportuota 3,068 žmonės.

Pereitais metais 519,003 
ateiviai išsiėmė pirmąsias ar 
pilnas pilietybės popieras.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Dec. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Morganthau bus Armė
nijos arbitratoriu.

WASHINGTON, gr. 15.
Henry Morganthau iš New 
Yorko, buvęs Amerikos amba
sadorius Turkijoje, tapo prezi
dento Wilsono paskirtas veik
ti kaipo asmeninis prezidento 
atstovas tarpininkavime tarp 
Armėnijos ir Turkijos nacio
nalistų. Morganthau šiandie pa
sitarė sh veikiančiuoju valsty
bės sekretorių Davis ir gavo 
galutinas instrukcijas apie jo 
misiją.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

leido keletą metų šiaurinėj Si- 
berijoje ir išvažinėjo po ją ke
lis tūkstančius mylių ii’ pil
nai pasitiki jos turtais.

1 klausimą apie galimybę jo]Opivft sent kius tarp 
interesų susikirtimo su Japo- ■ ir Japonijos ir pasinaU- 
nijos interesais, jis atkirto, kad . dojame tais ir kitais panašaus 
žinios, jog šiaurinė Siberija pa- i 
teko į Japonijos įtekmių sferas j 
yra visai neteisingos. < 
jai susideda 
kasų, tuguzų ir čukčių, 50 ru
sų, taipjau kelių japonų žvejų, 1 
kurio kas vasarą atvyksta žve- j 
joti. “Daugiau to,” sal 
“japonai negali daugiau 
kalanti ir daugiau turėti tei- ; 
šių Siberijoj, negu kad jie. tu- j 
ri Liberijoj” (negrų respublika

: konfliktais tarp musų priešų.
. Į Musų koncesijos svetimiems 

Gyvento- i kapf.talistams yra išttilkrųjų 
iš apie 5,(MM> kara- '■ moralė ir materiale pergalė 

dėl us,” sakė Leninas.

130 žmonių žuvo 
kasykloje.

YAMAGUCHI, Japonijoj, gr. 
. — Kilus gaisrui vielos ang- 

Alrikoje). • |ių kasykloje prapuolė 130
Paklaustas ką j:s mano apie žmonių. Manoma, kad jie yra 

tai, kaip Jungt. Valstijos pa
žiūrės į jo koncesijas Rusijoje 
ir jo kontraktus su sovietų 
valdžia, jis atsake: “Tai prik
lauso nuo kongreso.”

Giria bolševikų valdžią.

žuvę gaisre. Penki lavonai jau 
ištraukti. 20 žmonių sužeista 
toje nelaimėje.

Meksikos karo ministeris 
pasimirė.

įspūdį, kad jos vadovai nuo
širdžiai stengiasi tame chaose 
įvykinti tvarką. Jis mano, kad 
jų motyvai klaidingai yra sup-

MEXIGO CITY

pasimirė karo ministeris gen. 
Benjamin Hill.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa- 
sjdarė 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 Bankų, 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, UI.

I t



2 NAUJIENOS, Chicago, III.
i . ................... .

Kel vergas, Gruod. 16, 1920

Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

/ X

Chicaffo.
WEST SIDE. — Per buvusį 

vakarėlį gruodžio 5 d. pas Kaz. 
Kulbį, 2131 W. 23rd PI., susirin
kusieji svečiai Lietuvai nuo žu- 
likovskių atsiginti aukojo:

Kazimieras Mackevičius $5; 
Vladislovas Mikšis $3; Jonas 
Kulbis. Ipolitas Labanauskas, Pe 
tras Bikėnas, Danielis Paear po 
$2; Kazimieras Kulbis, Kazim. 
Pūkis, Juozapas Kulbis, Juoza
pas Paskačinvas po $1.

Viso‘surinkta $20.00.

Pinigai pasiųsta, Lietuvos 
šauliams peri Lietuvos Misiją.

Siuntėjai:
Alex MikelevČis, 
Juozapas Paskačimas.

Morgan Park ir Mount Green- 
wood. tai yra Chicagos prūe- 
mesčiai. kur gyvena apie šim
tas lietuvių šeimynų. Mudu 
žemiau pasirašiusieji išgirdę 
leikraščiouse balsą Lietuvos 
Misijos “Tėvynė Pavojuje!” 
nutarėm pereiti per savo kai
mynus. parinkti aukų sužeis
tiems ir našlu čiams, kuriais 
globoja Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. Kas rinko aukas ir 
renka, tiems nereikia aiškinti, 
kokią užmokestį aplaiko aukų 
rinkėjai po donos sunkaus 
darbo. Ateini, pabeldęs į duris, 
pasakai savo atsilankymo tiks
lą. Tikras Lietuvos sūnūs ar
ba duktė deda ant to aukuro 
pagal savo išgalės, ir apgailau
ja, kad dauginus negalį; kiti 
dėl kok ų nors priežasčių at
siprašo negali, bet pasitaiko 
ir tokių, kur iš savo organo 
prisigėrę nesąmonių, rėkia, 
kad nereikia duoti, nes kai 
Lietuva neturėsianti pinigų, 
tai ir karė pasibaigsianti. Pas 
vieną šeimyną ant Homan avė. 
rodome 5 vyrus, kurie išardę, 
kad aukas renkame Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, trįs bal
savo, kad mums duot į kalį, 
o du balsavo pašaukti policija 
suareštuoti. Žinoma, numoję 
ranka pasišalinome. Tariame 
visit ms aukojusiems, kurių są
rašą žemiau paduodame, savo 
širdingą ačiū! Aukavo sekan
te?;: Jonas ž odas ir V. Pūkas 
po 65; Dom.Balzaris ir Pr. 
Andrešiunas po $5; K. Niedva
ras $3; V. Mileris, Mikol. Kai- 
ris, K. Pilipaviče, V. Savickis, 
J. Painauskis ir \. Ačas po $2; 
V Kundrotas, J. Bergola, K. 
Siaustas, F. Anderson (švedas), 
V. Klevickis, Z. Gasparas, F. 
Vigantas, J .Baranauskas, F.

Petraikis, Vin. Gaudiešius, P. 
Gintautas, A. Išlala, T. Vana
gas, J. Zigmantai lis, A. Ja ra
kai t is, J. Gaižauskis, Vai. Pa- 
luh'nskas po $1; Izid. Anusevi- 
če, Pov. Petrauskas, Mat. Kli
mas, J. Vilbikaitis po 50c. Vi-. 
so labo $55.30. Pinigai pasiųsti 
tiesiai į Lietuvą ant vardo Lie
tuvos Valstybės PTm. Al. Stul- 
ginsko.

Aukų rinkėjai
Vincas Pūkas, 

Jonas žiedas.
Redakcijos pastaba.— Siun

čiant tiesiai Lietuvon surink
tus Liet. Raudonajam Kryžiui 
aukas, rėkia ir adresuoti: Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui, 
Kaune, o ne kam kitam, dagi ir 
ne St. Seimo pirmininkui Stul- 
ginskui. Geriausia betgi visas 

' aukas s:ųsti Lietuvon per ofi- 
cialę Lietuvos įstaigą čia Ame
rikoje, tai yra, per Lietuvos 
Misiją ( Lithuanian Mission to 
U. S., 257 W. 71-st St., New 

.York City).

AUKOS LIET. ŠAULIAMS.

Surinktos Roselando-Kensing- 
tono-Wcst Pullinano kolonijų 
laike Demonstracijos prieš Len
kų veržimąsi Lietuvon ir už
ėmimą Vilniaus, Spalio 31 d. 
1920 m.:

Po $25: Strazdiene; Po .$20: 
J. Endrikas, A. Žilius, P. Bug- 
dinas; Po $10: A. Zubris, K. 
Vaičekauskas, Jur. Mockus, K. 
l’kienas, V. Petkus, J. Lipskis, 
J. Aukštuolis, A. Jurgaitis, M. 
Kraujelis, K. Paukštis, Kun. P. 
La p elis, Kun. J. Paškauskas, 
J. Ąžuolas, J. Dambrauskas, 
V. Navickas, Ig. Jonauskas, Al. 
Kudoba, J. Kilas, Ant. Račiū
nas, Pr. Markauskas, S. But
kus, K. Baldauskas, Pr. Sto
gas, Ant. Pyškus, Ant. Vainau
skas, Jul. Tanieliunąs; Po $7: 
R. Jurgaitis, J. Kačinskas; Po 
$6: Pet. Storuckif; Po $5: R. 
Šimaitienė, Ant. Pijonas, J. Va- 
lančiunas, M. Tyškievičienė, 
J. Kamaitis, A. Laucis, J. Bag- 
džiunas, V. Miknievičia, A. Da- 
sis, V. Klimavičių, J. Ambor- 

‘kas, K. Jureikis, P. šimutis, S. 
Gutautas. K. Česnauskas, K. 
Painokas, Roz. Gribiene, K. 
Grinis, J. Krujinis, J. Podžiu- 
nas, J. šaučiulis, K. Kurmans- 
kas, A. Kulbis, K. Gugis, Stap. 
Alspa, M. Alspa, O. Butkiene, 
St. Radzievičius, Ant. Krustic- 
ne; Po $4: P. Giedra, A. Vy- 
naųjas; Po $3: P. Barskis, T. 
Karačiauskas, F. Grigas, A. Ra
gauskas, P. Battons, P. šimti

lis, Ant. Petkus, P. Bartauskie- 
nė; Po $2: A. Scpkus, A. 
Krušis, M. Daru ta, J. Radze
vičius, — Žitkevičienė, D. Krau
ju lis, J. Vatkevičia, V. Savio 
kas, F. Mikolaitis, V. Kaičius, 
D. Sirtautas, J. Metešis, V. Du- 
donienč, J. Vicinskis, A. Sro- 
lis, K. Luneskus, A. Šliuzas,'J. 
Libieris, Lv Barkauskas, A. Me
tui kis, A. Autis, P. Meškaus
kas, Ad. Narušas, J. Miškus, J. 
Gircienas, L. Norimi tas, J. Kni
stis, J. Pučkorius, — Pašaka- 
lis, Ig. VaŠkis, K. Tartaviče, 
Jur. Vatcnkonis, N. PariešČius,
J. ’Malošiu.s, K. Mukutis, K. Mi- 
kulenas, V. Gilius, S. Zilcvičia, 
P. Savickas, Z. Urlikas, J. če- 
painis, Aug. Stobris, P. Pasa
la, A. Sterbijas, K. čiasnavi- 
čius, B. Zimeta, J. Kulikaus- 
kis; Po $1.50: S. Vasiliauskas,
K. Liaudanskis, J. Žlibinąs, F. 
Gricius; Po $1.25: Ona Skrip- 
kauskienė, B. Bittulct.

[Aukojusių po dolerį,ir ma
žiau sąraše yra apie penki šim
tai pavardžių. Aukotojai at
leis mums, kad, brangindami 
vieta, visų jų vardų paskelbti 
negalime, nes tai užimtų ke
letą dienraščio špailtų. — N-nų 
Red.].

Viso tą dieną surinkta $1,- 
309.96. Išlaidų buvo $180.96. 
Pasiųsta Lietdvos šauliams per 
Lietuvos Misiją Amerikoj $1,- 
144.00.

Komitetas: J. Pivarunas, 
K. Janušauskas, 
M. šlykas.

lt ARDO VAKARAS
SUBATOJE, GRUODŽIO-DEC. 18, 1920. 

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2241 W. 23rd PI. 
Pradžia 7:30.

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

“ŠVENTO ANTANO STEBUKLAI“

ŠV? Antanas daro stebuklus.
Chicagos visuomenė turi nepamiršti šitą “Kardo“ vakarą, nes pa

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

Kviečiami visi šv. Antano Stebuklų pažiūrėti — KOMITETAS.

Kitur.
KEWANEE, II.L. — Lietu- 

vos gynimo reikalu. — Reikia 
pastebėti, jogei vietos lietuvių 
kolionija darbuojasi sėkmingai 
Lietuvos labui, netik neatsitik
dama nuo kitų kolionijų, bet 
stovėdama kone priešaky. 
Trumpu ‘ laiku ji jau yra su
aukojus virš 2,000 dolerių Lie
tuvos reikalams ir šiaip lab
daringiems tikslams, atsižvel
giant, jogei Kcwanee randasi 
ne daugiau per 400 lietuvių. 
Delei sekmingesnio rinkimo 
aukų Lietuvai; kovoj su Žuli- 
kovsk’ii ir Lenkų imperialis
tais, lapo sutvertas “Kewanees 
Lietuvių Draugijų Sąryšis”, ku
ris susideda iš draugijų, iš
rinktu komitetu, be skirtumo 
paž valgų. ‘“Sąryšio“ uždavi
nys yra stengtis ko daugiau- 
s:ai surinkti tam reikalui aukų 
ir siųsti Lietuvon per Lietuvos 
Atstovybę Amerikoj. Draugijų 
komitetų susirinkime nutarta 
veikti. Lietuva bus taikoj su 
“panie togo”. Gruodžio 5 d. 
buvo sušauktas “Sąryšo“ pir
mas susirinkimas, kuriame pa
daryta gera pradžia: nors bu
vo atsilankę neperdaugelis, bet 
suaukota $62.00. Boto, p. P. 
Virius prisižadėjo pasidarbuo
ti pardavime Liet. Laisves Pas
kolos, bonų. Kewanecs Lietu- 
v ų Dr-gijų Sąryšio valdyba iš
rinkta tokia: pirm. Juoz. Ncd- 
varas, sekr. Kaz. J. Skrabulis, 
ižd. Br. Maršalka. Taigi Ke. 
waniečiai, pirmyn! — ne žing
snio atgal!

Aukavusių vardai ir pavar
dės :

Jon. Paulautskas $10; Pet. 
Zujus $10; Vladis. Narutav’- 
č’us $10; Ant. Ambrazaitis $2; 
Kaz. Sakalautskas $2; po $1: 
K. J. Skrabulis, J. Nedvaras. 
K. Eantas, B. Valančiunns, Ant. 
Ka pučiuskas, Mot. W. Pilypo- 
nis, J. Dromantas, St. Linz- 
burgas, A. Baniulis, M. Veivc- 
ris, J. Valantiejus, P. Qrenta- 
vičius, J. Norkus, B. Maršal
ka, A. Š urna, Ant. Aulinskas, 
Ig. Peleckis, A. Ramanautskas,

Lietuvos Misijos 
: pianešimas.

Lenkų intrigoms dar nėra 
galo!

Jau tris syk Želigovskio armi
ja buvo supliekta Lietuvos lau
kuose. Jau Vilniuje besėdįs avan- 
turistas Želigovskis buvo apsup
tas musų narsios kariuomenės iš 
šiaurės ir vakarų. Jau buvo į- 
kaitusi Lietuvos žemė po Želi
govskio kojų ir kaip gujamas 
vilkas jis jau dairėsi Varšuvon 
sprukti.

Bet štai, tautų lyga prisiun
tė savo kontrolės komisiją Lie
tuvon su pulkininku Chardigny 
priešakyje ir lenkų kitinga si
tuacija laikinai liko išgelbėta. 
Lenkija viešai paskelbė, ko pir
miau kratėsi, kad už Želigovs
kio- darbus pati imanti atsako
mybę ir, žinoma, dovanojo tam 
“maištininkui” disciplinos “su
laužymą”/ Lietuvos valdžia no 
rėjo tikėti tautų lygos bešališ
kumu ir dėlto tiko 30 lapkričio 
sustabdyti ginklus taja sąlyga, 
kad Želigovskis butų tuoj iš
kraustytas iš Vilniaus. Lenkija 
pasižadėjo tą padaryti ir tautų 
lyga tą paliudijo. Lietuva dar 
sykį parodė pasauliui, kad ji lai
kosi taikos politikos, kad ji no
rėtų tikėti tautų lygos teisin

gumu ir net pačios Lenkijos žo
džiais, kuriuos ji jau keletą kai
tų buvo sulaužiusi. Jeigu Lie
tuvos pasitikėjimas ir dabar ne
bus įvertintas, tai pasekmės ga
li būt liūdnos daugiau Lenkijai, 
negu Lietuvai: dviem bešūkau
jant, gali pasinaudoti trečias. 
Nors Lietuva irj.mažutė, bet tas 
dar niekam neduoda teisės ją 

skriausti. Lietuva niekados ne- Į 
atsisakys nuo savo teisingų rei
kalavimų, neišsižadės savo Vil
niaus, neleis Lenkijai savintis iš 
amžių lietuvių gyvenamų žemių. 
Lietuva neleis tyčiotis iš savo 
šventų teisių, neleis gudriems 
francužų-lenkų poltikams, pasi
slėpusiems už tautų lygos nuga
ros, Lietuvos nepriklausomybe 
kaip kokiu obuoliu žaisti ir jos 
žemėmis prekiaut. Per lerrkų- 
franeuzų intrigas Lietuvoje ir 
pati tautų lyga nepuikioje švie
soje atsistojo. Jos kontroles 
komisija su pulkininku Chardig
ny, kaip pabriežė Lietuvos atsto
vas Valdemaras, darbuojasi Len
kijos naudai. Pati lyga kalta, 
kad jai nesiseka ir kad jos galy- 

‘be nebetikiania. Visam pašau- S 
liui yra aišku kaip diena, kad 
franeuzai yra priešininkai Lie
tuvos nepriklausomybės, kad 
franeuzai yra užinteresuoti dide
lės Lenkijos sukūrimu. Tat ko-i 
lel tautų lyga paskyrė savo ko-j 
misijos pirmininku franeuzą 
Chardigny? Kodėl tautų lyga 
paskyrė Vilniaus komendantu 
laike busimo (?) plebiscito Lie
tuvos žemėse tą patį p. Char
digny? Kame tas tautų lygos 
bešališkumas? Ir kaip Lietuva 
gali jaustis, kada Klaipėdoje sė
di franeuzų viršininkas, kada 
Vilniuje sėdėtų taipgi francu- 
zas? Ar gali Lietuva tikėti ple
biscitu p. Chardigny kontro
liuojamu? Ar gali kas išeiti ap
skritai iš plebiscito, jeigu jis 
bus prievarta vykdomas, sulau
žius visas sutartis su Rusija ir 
Lenkija dėl Lietuvos teritorijų 
likimo? Ar butų galima paga
linus duoti bent kokia raikšmė 
plebiscitui, kada tenai tebėra Že
ligovskio ir Pilsudskio kariuo
menė, kada tenai yra ir, be abe
jo, pasiliks skaitlingos lenkų
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PASKELBIMAS J

Trečios serijos,

IDasApšvietos Susirinkimas I
ir Koncertas g

Chicago Joint Board E
Amalgamated Clothing Workers of America

laikys

’ ASHLAND AUDITORIUM. - |
Ashland Blvd. ir Van Burcn Street 

*
Pčtnyčios vakare, gruod. 17, 1920 |

ant 7:30 vakare

LINCOLN STEFFENS
Žurnalislas-auforiuB ir garsus Magazinų rašėjas. Yra buvęs Sovietų 

Rusijoj ir neseniai sugrįžęs iš Europos,

y laikys lekciją temoje

“Dabartinė Padėtis Europoje”

Specialiai prirengtas muzikalia programas, šin susirinkiman, 
bus atlikta dvidešimts penkių muzikantų

.. ..Chicagos Symphony Orkcstros....
SMUIKOS SOLO ATLIKS

,ALEXANDER ZUKOVSKY

Paveikslai
IIIIIMIIIIIi

Apie

IIIIIIIIIIIMOlllllllllllllllllllllhlllllllllllllllll^

Ar neyli mozlk<?
MEETBOVENO musikon kon- 

m erf* tnri joje mokinama t Skam
binu pianu, dainavimo, amui- 
kvaU, taorija, muz. istorija ir 
iMunnonija Baigusiems išduoda
mi diplomą!; įstoti galima ▼!- 
euumM.

ANTANAS S. POCIUS, Vedljo
&259 S. Halated Str.

TH.: Bouiovard 9244
i--............   .r ,

ui—!■■■ era i ■ ........... ..

JOHN KUCHINSkAS ?
L a w y c r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. L4 SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephono Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

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

. West Sido ofisas atdaras vaka
rais duo 7 iki 8 valandos.

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

Tel. Canal 2552. * .
\ .. ----- --------

1)R. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

I’hone Drover 9660

bus rodomi
*

Ketverge ir Pėtnyčios
Vakarais

Tel. Atistin 737
DR. MARYA 

DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. H ar rišo n St.

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

k mOMaii—.-aitMr«««. — ii, >i>—■ i

Nuo 7:30 vai.

49-ta ir Ashland Avė.

INŽANGA DOVANAI

Kviečia Biblijos Studentai

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųtiies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosimo veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų.“ Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augi-stos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šio setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbirpo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokSs ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir a pi ei i n ke a, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęa

‘ > Nedeidieniais nuo

Sankrovos
kaina tik $85.00
siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STOKAGE CO., 
2023 So. Ashland Avė., kanipau 21st St.

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

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

< CHICAGO.
, Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEVVELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

įjKNYGA KIEKVIENAM 
1 . REIKALINGA.
j KAINA 50c. ‘

J Siunčiame po aplaikymui tik- 
;; tai 10c. Rašykite, reikalau- 
į darni knygos su pridėjimu 

10c. pas:
UNIVERSAL SALES CO.

3 346 E. 53 St., New York. N. Y.

A. Tervainis, A. šiaulis, A. Bei- 
bokas, Jur. Pilyponis, J. Klio- 
ris, A. Stankslovaitis, W. Ski
rias, J. Zablackas, Al. Šiu'klis 
r- J. Steponavičius. Viso la

bo $62.00. ; / (
Pinigai bus siunčiami Lietu

von kas mėnuo per Lietuvos 
Misiją.

Kcw. L. D-jų Sąr. Sekret.
Kaz. J. Skrabulis. 

1125 Madison Avė.

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE

slaptos organizacijos, kaip “peo- 
viakai”, “straž kresowa”, ir ki
tos? Ar galima galop tikėti 
teisingu lietuvių-lenkų kvesti- 
jos išrišimu, kada Želigovskio 
kariuomenei po p. Chardignio 
vadovybe manoma pavesti mili
cijos pareigas laike balsavimo ir 
apie tai rimtai kalbama tautų ly
goje? Į visus tuos klausimus 
galima atsakyti tik vienaip: .Ne, 
negalima!

Dėlto Lietuvos atstovas Jau
tų lygoje reikalavo nesiskubinti 
su plebiscitu, nesiųsti tarptuuti-^

nes kariuomenės, bet pirma iš
pildyti teisėtus Lietuvos reika
lavimus. Ar bus musų reikalą-' 
viniai išpildyti, klausimas atvi-- 
ras. Netolima ateitis parodis. ,

Bet tuo tarpu Lietuvos karino-' 
mene stovi pasiruošus savo po
zicijose ir yra pasirengusi savo 
tautos valią ginklais paremti. 
Vilnius buvo ir tur būt Lietuvos! 
sostinė ant visados! Mes, ame-i 
rikiečiai, ir nenuleiskime rankų. 
Užmiršę nuovargį ir poilsį, lai- 
kykim paskolos pozicijas, ata-

Akušerka M. Katauska
Paturnftpju dienom ir nuktimix prie 
gimdymu h- duodu patarimu# mo- 
terniiM ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Hulsted St., Chicago, Iii. 
Uhm'vj Butilevard 4121.

kliokime paskirtas kvotas! Tu« 
palengvinsime Lietuvos kovos 
naštą, tuo priartinsime Lietuvos 
laimėjimą su tamsiomis lenkų 
imperializmo pajėgomis. Musų 
kardas Laisves bonai. Tad 
dar prie ginklų—dar prie bonų!

Lietuvos Misija Amerikoje.



NAUJIENOS, Chicago, III
w«

Ketvergas, Gruod. 16, 1920

Bolševikijos padangėj.

Iš Vilniaus
Kauno “Darb 

rašo iš Vilniau

matyt, jauzdamas 
galą. Pusiau 
“Gaz. Kraj.”, 
Kauno, ir ant 
Tautų sąjun- 

net ant vietines “Štraža 
(“Pakraščių s 

‘ kl udo. Sulig
nuomonės, tęsti pradėtąją avan-

nerimauja 
savo avantiūros 
oficialis organas 
skundžiasi ir ant 
Varšuvos ir ant 
gos ir

tiura.
Varšuvos Seimas ir endekai 

agituoja, už prijungimą be jo
kių komedijų Vilniaus srities 

i pr e Lenkijos. Panašaus turi- 
j nio čia išnešamos rezoliucijos. 
.Begėdiškai falsifikuojamas dar-

Sulig pasakojimais tų, kurie 
ten gyveno ir žino.

nusistatymas.t.
Uraža Kresova” po senovės

’ čių viršaičių) apskrčių suva- 
1’žiavinuis, kuriuose priimamos 
;1 rezoliucijos apie prisidėjimą 

prie Lenkijos, karštai sveiki
nančios Želigovskį ir Pilsud-

miestopo 1 
nę.
t v va

t i pagalbos tai avantiūrai prieš 
Kauno

Skausmas Silpnina
SiilnikvL ii!

ia neap- 
ai. Esa- 
valandos 
užbaigas 

ikankykit— 
arba kitam

ker

gan) i na n 
kenčiate‘J

moterų 
ą visai

G:

plėvė 
šaltį,

UZ(|i
re u

m a per 
migrain

čia \ u 
t iu ra ar

tą, muskulinius 
smus, krutinės 
ripą, infh’.enzą, 
, nerviškumą, 

rimą, neuralgiją, skaus-
isę, kraujo sukepimą, 
dysmenoreja, žarnų su-

tu

eiti s 
gus - 
6 iki 
nio š 
Kaina

vo namuose visada 
Nežinai kada jo pri- 

vietoje pailsio, gali prisi- 
ikausmą kęsti. Visiškai sau- 

nesvaiginas. Vaikams nuo 
12 metų senumo pusę stali- 
ikšto į pusę stiklo vandens. 
$1.00 tiesiai iš chemisto iš-

Jei kenčiate, siųskite šį kuponą

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

Chicago, III.
įdėta rasite $1.00 už kurį malo 

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

Gatvė ir num. arba R. F. D.

Valstija

( i iii

Vala 
N<xh 
nink 
Jai i

Dearborn St., kampas Monro? St. 
ding—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
n Uos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
•įlomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ai ir Kctverguis nuo 10 ryto iki 4 vaau-

v

nuomo- 
inic a- 

sušauktame mitinge 19 
. kuriame dalyvavo val

dininkai ir šiaip ne darbiu n- 
Į< n publil<Q, l>iix <> psisin Ivtn .ir 
priimta darbininkų vardu re- 
zoliucija, kurioje sveikinamas 
Želigovskis ir visa jo užmany
toji avantiūra ir kreipiamasi i

Pasarga važiuojantiems Lietu
von per Liepojų.

[Nuo Naujienų koresp.]

KAUNAS, XI, 4.
Korespondencijoje, rašyto j 15 

d. spalio, aplamai pabrėžiau sa
vo nuomonę apie bolševikus; 
šiame rašinyj mėginsiu paaiš
kinti, kas mane privedė prie to
kios nuomonės.

žinoma, aš pats asmeniškai 
nebuvau Rusijoj, tat prisieina 
remtis pasakojimais tų žmo
nių, kūne nesenai iš ten sugry- 
žę. žingeidaudamas Rusijos pa
dėjimu, visuomet staigiausi su
sieiti pasikalbėt su tokiais žmo
nėmis, kurie, mano supratimu, 
ką nors žino apie tą šalj. Kal
bėjausi su nesenai suprrižusiais

fabrikuos dirbo, su valdžios tar
nautojais, taip-pat 
tais; su bolševikų

kuriame tarp kitko 
kad darbininkų klase 
venamu momentu neturi

prieš tai 
protestą, 
sakoma, 
šiuo gy-

ir inteligcn- 
kareiviais, 

kurie buvo vokiečiui internuoti ir 
spalio mėnesy grįžo į 
per Lietuvą. Paklausus 
nors apie 
sų vienokį

JO ką 
ie Rusiją, gauni nuo vi-| 

ir greitą atsakymą :Į

Rusijoje’
Miestų 

gauna

’. štai jų pasakojimai. I 
paprasti 

nemažiau
m ybės 
monę.

rezoTucijos
cenzūra nepraleido.

Pro f. Sąj. Centro Biuras 
tį “Pochodnia” 
išėjo jau trysbintuvas) 

nicriai.

grašio

(.

lei-

na
ikia

Lietuvos” avan-

s; ir
ftini-

b mukų padėjimas ne kiek ne- 
geresnis. Sugrįžusių dvarinin- 

sauvaliavimas, r< k- 
ešimai — smikiau- 
nila ant sodžiaus

. IH I 
j vizicija 
i s a nai

I avantiūristams pasisekė 
i skelbti 1893 — 1900 
Ib'lizaciia. Sausio 9

pa
mo

m.

\v

Nuima .

Connecticutą.

m.
d. 1921
Vilniaus

Federuotoslos Presos]
Britain. — Bėgiu pa- 
šešiu mėnesiu Conncc- 
ilstijon atvyko nema-tieut valstijom atvyko 

žiati kaip 20,000 ateivių, 
dytojai džiaugiasi, nes 
pakankamai “luošųjų rankų”.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

i chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijamu. ink 
okiomis privatinėmis ligomis.

' t i
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Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Aiperikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursą. s.

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

Kas turite laisvės boną pardavimui, 
neškite į Naujienų ofisą^ kur gausite už bo
ną gatavus pinigus.

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

darbininkai 
kaip

. 000 rublių mėnesyj.
žmones paskaidyti į kategori-i 

■ jas ir į distriktus. Kiekvienas 
toksai distriktas turi savo val
dišką krautuvę valgomų daiktų, 
valgyklą, mokyklą ir tt. Nusi
pirkti galima tiktai tenai, kur 
esi prirašytas. Tose krautuvė
se galima nusipirkti reikmenų 
gana prieinamomis kainomis, ir 
nors skurdžiai, bet visgi iš savo 
uždarbio darbininkas galėtų pra
gyventi. Bet nelaime, kad atė
jęs prie krautuvės dažniausiai 
randi iškabą, kad dėl tokios arba 
kitokios priežasties prekių nėra, 
arba truputį vėliaus atėjęs prie 
tękids krautuvės turi stoti į ei
lių nusitęsusią per pusę varsto, 
ir kada prieini prie krautuvės,! 
išgirsti, kad dėl stokos produk
tų krautuvė uždaroma, liepia at
eiti rytoj. Pavieniai, kurie pri
sirašę prie valgyklos, taipgi daž
nai randa užrašą: “Del neprista- 
tymo malkų, šiandie pietų nė
ra”. N?i, šitokiame atsitikime 
žmogus priverstas eiti į rinką 
jieškoti spekuliantų, kad gavus 
nors ką pavalyti, ir mokėti po 
1000 rubliu už svarą duonos. To
kiu budu savo uždarbį tenka ati
duoti spekuliantams, ir potam 
badauti.

Iškur atsiranda tie spekulian
tai ?

Tai daugiausia iš tų pačių 
dai’bininkų. Nes, mat, dirbantys 
fabrikuose ir priklausantys bol
ševikų partijai gauna leidimus 
nuo savo komisarų, vieną kartą 
mėnesyje (o įspaudus kiek į 
ranką ir keletą kartų) važiuo
ti į kaimus nusipirkti po pūdą 
miltų ar kitų produktų. Na, ku
ris darbininkas turi dirbančią pa 
čia ir keletą vaikų, tai gauna 
leidimą kiekvienam asmeniui, ir 
kartais parsiveža gana daug 
produktų. Toki tai ir nešioja 
ant rinkos ir iš po skverno par
davinėja kitiems, arba ant sy
kio tam tikriems spekuliantams.

Nors spekuliantus pagavus ir 
baudžia, kartais ant vietos įnir
čiu, bet sunku kas padaryti, ka
dangi toki spekuliantai papras
tai gerai žinosi su komisarais ir 
“črezvičaikos” tarnautojais, yra 
visuomet komunistų partijos 
nariai, ir dėlto rotai papuola 
bausmei.
Ant ūkų žmonėms neaugina gy

vulių, neįdirba žemės, nes bijo
si rekvizicijų. Mat, atėję rekvi
zitoriai nežiūri, kuris daug turi 
ar mažai: palieka visiems lygią 
paskirtą dalį pragyvenimui, o vi
są perviršį atima (jeigu nespė
ja paslėpti, o paslėpt jie mo
ką!).

Todėl ūkis labai nupuolęs, nes 
ūkininkas sako: “Kam aš dirb
siu daugiau už savo kaimyną, 
kad vistiek rekvizitoriai atims 
ką radę vršaus?”

1

Toku budu kiekvienas ukinin- 
kas stengiasi prasčiau .įdirbti 
savo ūkį, kad mažiau tektų rek
vizitoriams....

Fabrikuose tas pats. Darbi
ninkai stengiasi dirbti povaliai, 
kad ištektų darbo, nes darbui su 
mažėjus, darbininkai būna per
keliami į kitas vietas, o kartais 
prie tokių darbų, kurių jie nie
kad nėra dirbę, arba labai toli; 
o kartais ir visai atleidžiami, kas 
reiškia perkėlimą į nedirbančių
jų kategoriją ir sumažinimą 
maisto porcijos.

Man pasakojo vienas darbi
ninkas, kuris dirbo papirosų fa
brike, kad kiti pastebėję kurį iš 
darbininkų sparčiau dirbant, ima 
taip persekioti visokiais budais, 
kad priverčia žmogų mesti tą 
darbą; kartais persekiojimas ei
na iki to, kad persekiojamasis 
patenka į “črezvičaikos” rankas 
ir esti sušaudomas kaipo kontr-
po 12000 rub. nien. ir po 400 pa
pirosų (kaipo bonų), be to da 
apie 3—4 šimtus pavogdavęs 
(kas esą visiems labai paprasta). 
Pats tečiaus nerūkydamas, visus 
tuos papirosus parduodavęs spe
kuliacijos keliu ir gaudavęs po 
300 rub. už desėtką. Taip vers
damasis gyvenęs neblogiausiai, 
bet grįsti į Rusiją nenorįs. Tas 
pats esą r kituos fabrikuos, žino 
nes Rusijoje esą taip “susipra
tę”, jogei nenorėdami, kad kas 

.’'jjuos šnaudotų, stengiasi mažiau 
'dirbti, o toji tvarka juos verste 
! verčianti taip kytravoti. Nes, 
mat, kada pasidaro stokai darbo, 
ta liekasi perkelti į nedirbamųjų 
kategori ją, o tas reškia mažiau 
duonos.

Apie Trockio darbo armiją te
ko girdėti visokių juokingų pa
sakojimų. Esą, atvaro rotą ka
reivių prie kokio nors darbo; bet 
dėl stokos patyrusiu žmonių, dėl 
stokos mašinų, ir aplamai, neor- 
ganizacijos darbo, rota kareivių 
nepadaro nė tiek, kiek prie pie
ningo darbo padarytų 4—5 žmo
nės. Dėlto tai, galų gale, prisi
ėjo ta darbo armija palesti, ar- 

j ba atgal ,į frontą varyti.
Aplamai, pagal pasakojimą tų 

žmonių, Rusija be kokio nors 
perversmo negalėsianti susitvar
kyti, nes komisarų savavaliavi
mas, kyšių ėmimas, žmogžudys
tės vagystės pasiekė augščiau
sio laipsnio, ir Maskvos valdžia 
jokiu budu neįstengianti tą vis
ką sustabdyti, kadangi visose į- 
staigose randasi toki žmonės, ku- 
reims bolševizmas esąs tik prie
danga vogti, “naikinti buržujus” 
ir imti jų turtą, o jeigu kas su 
jais nesutinka, gauna kulką į 
kaktą.

Tai toki rusų žmonių pasako
jimai apie Rusijos tvarką. Žino
ma yra kaikurių dalykų ir pa
girtinų; pav. mokyklos: kiekvie
nas norintis mokytis gauna už
laikymą ir visą mokslą veltui; 
bet ir čia veikia komisarų sava
valiavimas ir kyšų ėmimas.
Pasarga grįžtantiems Lietuvon 

per Latviją.
Čia prie progos noriu praneš

ti Naujienų skaitytojams apie 
grįžimą Lietuvon per Liepoją. 
Man teko kalbėtis su daugeliu 
grįžtančių iš Amerikos per Lie
poją. Jie visi nusiskundžia, 
kad latviai labai skriaudžia. Mat 
latviai turi įstatymą, kad neva
lia iš jų žemės išsivežti daugiau 
kaip 1000 markių, arba 3000 lat
viškų rublių, tat ką randa dau
giau, Amerikos doleriais, čekiais 
arba draftais, tai viską konfis
kuoja. Man važinėjant į Rygą 
pas Amerikos konsulį teko ma
tyti, kaip vienam grįžtančiam iš 
Amerikos žmogui atėmė $3000 
ir laikrodėlį (nes du vežėsi).

Taip-pat daug skundžiasi ir 
tokių žmonių, kurie važinėjo į 
Rygą gauti nuo Amerikos kon- 
sulio leidimą važiuoti Amerikon. 
Todėl važuojant per Liepoją, at
važiavus į Latviją reikia gauti 
leidimą iš Latvių finansų mini- 
sterjos išsivežti tiek pinigų ir 
kitų daiktų, kiek atsivežęs.

Nors būna atsitikimų, kad ir 
su tokiu leidimu vežant konfis-l 
kuoja; bet visgi tokiame atvėju-
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is Širdies
Paraše James Allen 

Vertė St. Biežis.

TURINYS:
Širdis ir gyvenimas.
Proto pobūdis ir pajiega.
Proto pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.

5. Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimą.
G. Dvasinės sąlygos ir jų pasekmės.
7. Padrąsinimas.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pa- 
, kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime.

Padaro jį kiltu; padaro naūdingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abeliią 
pasisekimą.

Uot paprotys ii* nu»rra.mzclir»a žmofirų j l»<"<la ir 
skurdą. Blogas paprotys nutraukia žinomų į

gerų ir blogų papročių.

Šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį 
išauklėti. 53 puslapiai.

Knygelės kaina tik 15 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

■ 
■M 
n

ra

m 
M 
a

E

PI

p

nu

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

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

Moterišku ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, ■Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų. 

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

aro. Nedėliomis nuo

fonas Drcxel 2880

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michnievvicz

AKUėERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
sil'/unijos hos- 

Pa-

IF.

VH

n pitDlėse. 
sėkmingai pa
tarnauja 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

(ant antrų lubų)
■ Nuo G iki 11 ryto ir 7* iki vėlai v.

prie

ki

<" << ■<

vai. v ak 1616

si
te 
v

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

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

4 n 
i 
m 
■

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti tuja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

PRAN
Dr. M. T

I.ietuvya Gydytojas ir Chirurgas 
į People Teatrą

Tel. Boul. 160 
iki 3 po pietų. 
1^1. 10 iki 12 ryto 
/. 43rd Street

Sveikam Kūne Stipri Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

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

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

Nedėliomis 10-12 ryto.

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KAR ALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

6

PRANEŠIMAS

17 S
ndos: 

iki 8 vak. 1S
Res. 2UI i

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

Pranešu savo draugams ir pa
žįstamiems, kad persikėliau į nau
ją vietą. Todėl užkviečiu atsilan
kyti į mano naują vietą ir apžiū
rėti tavorą.

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

J. WENCKUS,
3327 So. Halsted St.,

M®ž Hk ■■

Chicago, III. i

Phone Canal 257
| DR. P. Z. ZALATORIS

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

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

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

je galima jieškoti, o be leidimo 
vežant negalima nė j ieškoti, jeigu 
atima. Atvažavus į Liepoją val
dininkai klausinėja, kiek pinigų 
veži, kiek kitokių brangenybių, 
etc. Nereikia slėpti, bet geriau 
viską smulkmeniškai paduoti.

Mat kažkurie lietuviai bijosi 
prisipažinti, kiek pinigų vežasi ' 
manydami, kad reikės kokias 
mokestis mokėti, ir tikisi paslė
pę parsivežti. Bet nuo latvių 
sunku paslėpti, nes jie taip ga
biai moka krėsti, kad visas siū
les iščiupinėja. Aš važiuodamas 
iš Amerikos perėjau kelias kra
tas, bet tokios, kap latviai kad 
daro, neteko matyti. Beje, vie
ną kartą ant Vytauto Kalno ap- 
simaskavę plėšikai pas mane da
rė kratą, revolverį atstatę į kru
tinę; tolygiai krėtė ir latviai 
man, parvažiuojant iš Rygos, tik 
tuo skirtumu, kad neatkišę re
volverius.

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 Var
potai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty | 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Jei gyveni ne mieste, mes pasiųsi
me C. O. D. daleiadami egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 
ir nedėliomis

GALUTINAS IŠPA

val. vak. 
iki 4

ID AVIM A S

« ir ra iš« r’ ra s? i* u? r r & a u h n a «
Telephone Yards 1532

DR. J. K ULIS -
u 
a
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS H

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

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

.1139 ludependcnce Blvd. Chicago 
honc Van Buren 294

A. ROTH 
DYTOJAS ir CHIRURGAS 
tas Moteriškų, Vyrišky, 
r visų chroniškų ligų
1 Sc. Halsted St. Chicago 
pilone Pr ver 9693

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

Spec

Ofisą

Todel look out, Amerikiečiai, 
kad savo sutaupytų centų ne
pražudytumėte Latvijoje.

— A. Rypkevičia.

4*
Tol. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Nedėliomis ofisas uždarytas.

Užtikrintas kainų numušamas nuo 
kiekvieno siuto ir ovcrkotoi YPA
TINGAI $20 overkotų vidurinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tikta: 
$12.50.

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

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

ir augščiau
Taipgi nres turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

- -t

1

f

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Ofi < T ei. McKinlev 76
DR. L H. GINDICII 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Aiti 38-th Street

DR. JOHN N. TIIORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tol. Prospect 1157
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susižinoti su ministerių pir
mininku ir tt. Tik įsivaiz
dinkite, kokia košeliena pasi
darytų, jeigu jam tektų dar 
priiminėti aukas, skirstyti 
jas ir susirašinėti dėl jų su 
aukų siuntėjais!

Kad išvengus netvarkos ir 
sureguliavus gynimosi rei
kalus, tai juk ir buvo sutver
tas tas specialis Gynimosi

DVASIOS UBAGAS.

ninku judėjimų 
nelaimės, socialistų organizacija 
yra nusilpus, ačiū komunistų ir 
valdžios provokacijų pasidarba
vimui. Be to, jos agitatoriai ir 
spauda perdaug ’ mėgsta žaisti 
tuščiomis pasakomis apie Rusi
ją ažuot kreipę savo domę Į šios

Subscription Katėsi
$8.00 per yeųr in Canada.
$7.00 per yt»r outside of chica«o. Komitetas.. Taigi kiekvie-
$8.00 per year in Chicago. 1

3c per copy.
Entered as Second Class Mattar 

March I7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 2nd, 1879.

Nau j lemos eina kasdien, išskiriant 
nedžldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

. Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paltui
Metams $8.00
Pusei metų ------------- , - 4.M
Trims minesiams . 2.BB
Dviem mineeiama  1.7$ 
Vienam mfine&iui .. 1.00

Chicagoje — per neiiotojusj
Viena kopija ........................... — t, M
Savaitei 1$
Mėnesiui -  7$

Suvienytose . Valstijose ne Chicagoj, 
peitm A

Metama___________ L , $7.0B
Pusei metų 4.09
Trims minesiams ------------------ 2.OI
Dviem minesiams 1.60 
Vienam mėnesiui____ _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams_____________________ $8.00
Pusei metų ....... 4.50
Trims mėnesiams________   2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Naujas klerikalų 
‘ ‘skymas ’ ’.

Mūsiškiai klerikalai galu
tinai neteko pasitikėjimo vi
suomenėje, kada jie ėmė rei
kalaut, kad aukos Lietuvos 
gynimui butų dedamos į jų 
partyvišką Tautos Fondą. 
Tam jų reikalavimui pasi
priešino net daugelis katali
kiškų draugijų ir parapijų.

Pamatę, kad žmonės nesi
duoda taip lengvai apgauti, 
klerikalai dabar sugalvojo 
naują “skymą”. Jeigu kata
likiškos draugijos arba pu
blika tų draugijų parengto
se prakalbose nutaria, kad 
aukos turi būt, siunčiamos 
per Lietuvos Misiją, tai ku
nigai ir jų klapčiukai sten
giasi ve kaip pakreipti tą 
nutarimą: jie sako: gerai, 
tegul jau taip bus, bet reikia 
įsakyti Misijai, kad ji siųs
tų aukas Lietuvos Steigia
mojo Seimo pirmininkui 
Stulginskui.

Kai-kuriose vietose kuni
gai jau pervarė tokius nuta
rimus.

Klausimas: kodėl jie,taip 
daro?

VisLžino, juk, kad Lietu
voje yra Gynimosi Komite
tas, kurio uždavinys yra rū
pintis šalies gynimo reika
lais. Naturalis yra dalykas, 
kad ir amerikiečių aukos, 
skiriamos Lietuvos gynimui, 
turi eiti į tą Komitetą. Ko
dėl klerikalai nori ignoruoti 
jį? Kodėl jie nori, kad au
kos eitų^ Steigiamojo Seimo 
pirminiųkui?

Jie turėtų, rodos, • supras
ti, kad Steigiamojo Seimo 
pirmininko pareigose nėra 
rinkti aukas, rašinėti pa
kvietimus, daryti atskaitas 
ir tt. Tam darbui jisai ne
gali turėt nei laiko, nei rei
kalingo štabo pagelbininkų. 
Jo uždavinys yra vadovauti 
Seimo darbuose.

nas gali suprasti, kad tas 
klerikalų pienas neišlaiko 
jokios kritikos. Bet kodėl 
jie tokį kvailų pieną perša 
žmonėms?

Nėra abejonės, kad jie tu
ri kokį-nors slaptų tikslą.

Stulginskas yra “krikščio
nių demokratų” (t. y. kleri- 

I kalų) šulas. Gali būt tad, 
kad mūsiškiai klerikalai no
ri sustiprinti savo vienmin
čių partiją Lietuvoje, siųs
dami aukas į jų rankas.

Įdomu yra taip pat, kad 
klerikalai vietomis siūlo sių
sti aukas arba StulginskuiJ, 
arba vyskupui Karevičiui — 
tam pačiam žmogui, kuris 
didžiojo karo laiku vedė de
rybas su Vokietijos kaizerio 
tarnais ir darė pienus pri
jungti Lietuvą prie Vokieti
jos. Tas vyskupas, žinoma, 
taip-pat yra klerikalizmo šu
las.

Antras klerikalų tikslas 
gali būt toks: kada vieni 
žmonės siųs aukas Gynimo 
Komitetui, kiti — Stulgins- 
kui, treti — Karevičiui, tai 
niekas negalės sužinoti, kiek 
jų buvo išviso nusiųsta. Iš 
Stulginsko ir Karevičiaus 
juk nė atskaitų niekas nega
lės reikalauti, nes jie nėra 
niekeno paskirti aukų priė
mimui. O prie tokio dalykų 
stovio sunku bus ir nusekti, 
ar mūsiškiai klerikalai ati
davė visas aukas Lietuvos 
gynimo reikalams, ar ne.

Pirma klerikalų Tautos 
Fondas atvirai imdavo savo 
partijos reikalams 30 nuo
šimčių iš žmonių aukų, su
dėtų Lietuvos reikalams; o 
dabar, jeigu bus tokia ne
tvarka aukų siuntime, kokią 
nori įvest klerikalai, tai jie 
galės be jokio pasiaiškinimo 
pasilaikyt sau tiek pinigų, 
kiek tiktai jiems patiks. At
skaitų visuomenei jie visvie
na neduoda.

Taigi, matant šitokį pavo
jų, reikia atkreipti žmonių 
domę į tuos kunigų “sky- 
mus” ir patarti, kad žmonės 
neklausytų jų. Amerikos 
lietuviai yra pasiryžę padėt 
Lietuvai, o ne tai veidmainių 
ir išnaudotojų partijai, kuri 
dengiasi “krikščionybės” ir 
“demokratijos” vardu.

Aukos Lietuvos gynimui 
turi eiti ne į kokių-nors par
tijų arba asmenų rankas, o į 
į tam tikras įstaigas, kurios 
yra tam reikalui paskirtos. 
Todėl nė cento Tautos Fon
dui, nė cento Lietuvos kle
rikalams !

Rockfordo lietuvių rymiškų 
katalikų klebonas, kun. V. Sly
vynas, rašo Chicagos kunigų or
gane ^‘atvirą laišką” P. Grigai
čiui dėlto, kad “Naujienose” bu
vo paminėta, jogėi tas kunigas 
ne tiktai nerėmė bendros rock- 
fordiečių demonstracijos, o net 
mėgino sulaikyti nuo ją savo 
parapijonis.

“Laiško” autorius keikia susi
riesdamas ir šaukia, kad jisai 
esąs “cicilikiškai apšmeižtas”, 
nes, girdi, jisai buvęs pirmuti
nis bendros demonstracijos su
manytojas.

“Naujienų” redaktorius, žino
ma, nesileis į jokius asmeniškus 
ginčus sų tuo keikūnu. Bet čia 
jus ne pro šalį parodyti dar kar- § j in|aĮ delegatų iš įvairių šios 
tą, koks begėdis yra tasai “du- §a]ies valstijų. Priimta kelios 
šių ganytojas.” Jisai tarp kitko rezoliucijos, kuriose kreipia- 
sako: masi j visas Anglijos paverg-

“Vien delei cicilikų ‘pasidar- *as\as tuntas, kad veikus ben- 
bavimo’ pas mūs bendra de- (riV ^l savo 8imtųjų kraštų 
monstracija neįvyko, bet įvyd at l’,(>saNinJ°‘ /
ko tik demonstracijos parodl- . Vak^e, buvo pietas, ku- 
ja: socijalistų su nezaležnin- riamc gyvavo daug Anglijos 

. kais ir sauja katalikų (cicili- ver8lam^ bu,t? al”
kų pinklių intrygų gerai nesu-1 *
pratusių) mafršavimas.” 
šitaip tasai kunigas pliauškia 

apie didelę rockfordiečių demon
straciją, buvusią gruodžio 5 d. 
Faktai-gi yra tokie, kad toje 
demonstracijoje dalyvavo apie 
pusantro tūkstančio žmonių, t. y. 
gal koki trys ketvirtadaliai visų 
tos kolonijos lietuvių; kad de
monstraciją rengė visų srovių 
organizacijos — socialistų, tau
tininkų, katalikų ir bepartyvės 
organizacijos; kad prakalbas 
laikė visų trijų srovią kalbėto
jai; kad aukų buVo surinkta apie 
vienuolika šimtų dolerių, neskai
tant keleto šimtų dolerių už įžan
gą svetainėn ir už vėliavų par
davinėjimą.

Ir šitaip puikiai pavykusį rock
fordiečių darbą tas besarmatis 
drįsta vadinti “parodija” ir vi
saip pravardžiuoti žmones, ku
rie atliko tą darbą!

Jisai protestuoja, kad “Nau
jienos” nurodė, jogei jisai prie
šinosi tai demonstracijai, o tuo 
tarpu jisai pats dabar stengiasi 
visaip išniekinti ją ir giriasi, 
kad jisai ir jo “susipratusieji 
katalikai” nedalyvavo joje. Bet 
tuo jisai juk pats prisipažįsta, 
kad jisai tai demonstracijai bu
vo priešingas. Reiškia, “Naujie
nose” buvo pasakyta gryniausia 
tiesa. O jeigu taip, tai ko jisai 
plūstasi ?

Tiesa, demonstracijoje neda- 
yvavo kun. Slavynas su keletu 
aklųMavatkų ir gal koks pustu
zinis tokių pat aklų “komunis
tų”. Bet nuo to demonstracija 
nėkiek nenukentėjo. Priešin
gai, ji buvo daug švaresne, kad 
;ie gaivalai laikėsi nuo jos iš
tolo.

Dabar-gi antjvais reikalais. Truputuką vė
liau, kada Taylor nuėjęs kiek 
tolėliau — tonai kilo eksplio- 
zija, kur žuvo, dešimt žmonių. 
Po ųreštų, kurie padaryta vė
liau, Taylor policijai visa ką 
matęs papasakojo, bet pasta
roji vietoj pašaukti jį liudy- 

Šalies darbininkų judėjimo rei-Į tų* paliepusi, kad I aylor tuo- 
kalus. JaUs apleistų miestų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Indijos laisvės draugų 

konvencija.
[18 Federuotosios Presos]

Ne\v York. — Praeitų nedėl- 
dicnį, gruodžio 5, čia įvyko na
cionalinė Indijos laisves drau
gų (tokia organizacija) kon
vencija, 
gybčs

Konvencijoj, be dail
učių, dalyvavo trys

Persergsti geležinkelių 
viešpačius. <

[Ii Federuotosios

Washington. — 
natinės mašinistų 
prezidentas W. II.
andais viešai pagraudeno šios

Presos]

Internacio- 
asociacijos 
Jolmstone

joms, kurios, norėdamos apar
dyti geležinkeliečių unijas, 
skleidžia įvairių apie tas uni
jas prasimanymų: busiu, gele
žinkeliečiai darosi perdaug ne
sukalbami radikalai ir dagi 
norį sukurtį “vienų didelę uni
jų” (taip jie vadina pramonie- 
čių linijų) tuo tikslu, kad pa
kenkus geležinkelių bizniui ir 
kartu visos šalies ramybei. 
Jolmstone pareiškė, kad tai yra 
melas ir kad Šibs šalies ramy
bei kenkia patys samdytojai. 
Visa, ko geležinkeliečiai nori, 
tai pilnos unijinės dirbtuves ir

KIEK BALSŲ PADUOTA 
RINKIMUOSE.

eina respublikos prezidento 
pareigas. Jam reikia pri
iminėti kitų šalių atstovus 
ir visokias misijas, nuolatos

Gompersas laimėjęs.
. [IŠ Federuotosios Presos]

New York. —> New Yorko 
unijų susivienijimo tarybos — 
Labor Council 
mais 
sininkai. Pažangieji unijų dar
buotojai tapo sumušti. Tik 
vienas-kitas laimėjęs. Gomper
sas ir jo sekėjai tuo labai 
džiaugiasi. Turėti savo ran
kose New Yorko unijas, turin
čias apie aštuonis šimtus tūk
stančių narių, gompersinin- 
kams labai svarbu.

- narių rinki- 
sako, laimėję goniper-

Laikraščiuose paskelbta rezul
tatai prezidento rinkimų, įvyku
sių lapkričio 2<d. š. m. Ar tai 
yra oficiales žinios, nepraneša
ma.

Tie rezultatai rodo, kad repu- 
blikonų kandidatas, senatorius 
Ilarding, gavo 16,665,187 bal
sus: demokratų kandidatas, gu
bernatorius Cox, 9,149,819 bal
sų; socialistų kandidatas Euge
ne V. Debs — 912,317 balsų; 
farmerių'- darbininkų partijos 
kandidatas Christenson — 249- 
824 balsus, o kitos partijos dar 
mažiau.

Socialistų partija, be abejo
nes, surinko daug daugiaus bal
sų, negu rodo šitos skaitlines, 
nes yra susekta, kad daugelyje 
vietų dideli skaičiai, socialistų 
balsų buvo nuvogti..
’ Jeigu socialistai nori turėt di
desnio pasisekimo rinkimuose, 
tai jie turi sustiprinti savo or
ganizaciją ir turi daugiaus sek
ti šios šalies reikalus ir darbi-

Nepasiduos samdytojams.
[Iš F«4eruetesios Presos]

New York. — Amalgamated 
Clotbing Workers unija ren
giasi ilgon ir atkakliau kovon 
su samdytojais, kurie ryžasi 
gražinti “senus gerus laikus” 
— nuodalinį darbų ir neliniji
nes dirbtuves. Savo žygį sam
dytojai pradėjo uždarydami 
dirbtuves ir tuksiančius rub- 
siuvių išmesdami gatvėn. Mat, 
tikisi, kad darbininkai, galu
tinai ptfvargę, bus priversti pri
imti samdytojų pasiūlymus. 
Tie pasiūlymai yra tokie, kad 
juos priėmus samdytojai tu
rėtu teisės reikalauti iš kiek
vieno rubsiuvio, kad jisai pa
darytų tiek, kiek tatai ras 
esant reikalingu samdytojas. 
To nepadarius, samdytojas tu
ri pilnos teisės arba išvyti 
“negabų darbininkų” arba su
mažinti jam algų.

“Prieš šitas samdytojų aso
ciacijos užmačias mes kovosi
me iki paskuiinosios” — pa
reiškė Amalgameitų unijos pre
zidentas Hillmanas.

jaus apleistų miestų.
Apskrities prokuroras Brady 

dabar Taylorų pakvies liudytų 
prieš prisaikintuoslus kaltinto
jus — grab J jury.

AUSTRIJA.
Išpildė darbininkų 

reikalavimus.
[16 Federuotosios Presos]

Vicnna. — Nepaprastame mi- 
nisterių kabineto posėdy paga
lios nutaria išpildyt geležinke
lių darbininkų reikalavimus — 
padidinti algas. Visa tai val
džiai atsieis po 600,000,000 kro
nų kas metais. Kito išėjimo 
tečiaus nebuvo, nes darbinin- 
kai-gelcžinkcliečiai buvo griež
tai nusistatę —< mesti darbą, 
jeigu jų reikalavimai nebus iš
pildyti.

i KANADA.
Buvusieji kareiviai nerimauja.

[II Federuotosios Presos]

! Toronto. — Šiomis dienomis 
Toronto valdininkai turėjo 
daug darbo ir baimės. Andais 
čia buvo atvykęs premjeras 
Artbur Meiglien. Buvusieji ka
reiviai, sužinoję, kad premje
rui rengiama prakalba didžiu
lėj Massey Hali svetainėj, apie 
septyni tūkstančiai jų apgulė 
svetainę ir laukė premjero. Val
dininkai nusigando. Tuoj su
mobilizuota visa miesto poli
cija ir pasiųsta prie svetainės. 
Dideliu ratu ji apstojo svetai
nės duris ir abi pusi tako, kur 
turėjo ateiti premjeras. Tuo 
bildu pastarasai niekieno nepa- 
tėmytas dasigavo svetainėn. 
Pačių buvusiųjų kareivių sve
tainėn neleista. Manyta todėl, 
kad visa užsibaigs ramiai. Sve
tainėn tečiaus irgi butą nenuo
ramų, ir jie poną premjerą pa
sitiko ylių stipriu švilpimu. 
Tari) kalbamųjų “nenuoramų” 
butą• ir vienos senos moters, 
kuri atsistojusi atidengė savo 
švarko skvernus parodydama 
daugybę medalių. “Tai visa 
ką aš turiu už savo fdu sunu, 
žuvusiu karo lauke” — pa
reiškė ji.

Tokių scenų įvyksta kftne 
visuose Kanados miestuose. Ju
dėjimui visur vadauja buvusie
ji kareiviai. Vyriausia nepa
sitenkinimo priežastis — ne
darbas. Mat, valdžia karo me
tu nuolatos tikrino, kad karei
viai ir jų šeimynos gausių 
“pilnų atlyginimų” už savo pa
siaukojimų “gimtojo krašto iri 
demokratijos naudai”. Nūdien 
valdžia savo prižadus užmir
šo. Užėjo nedarbas, ir dėl jo 
daugiausia kenčia tie, kur da
rė visa, kad “laimėjus pasau
lį demokratijai” — buvusieji 
kareiviai ir jų artymieji.

__ __ t------------

NAUJOJI ZELANDIJA.
Darbininkų naudojimas.

[Iš Federuotosios I’resos]

Aukland. — Čia atvyko iš
ginsiąs iš Fižian miestelio ad
vokatas, D. M. Manilai. Jisai

Fi'žian sryties plantatoriai taip 
begėdingai naudoja savo dar
bininkus, indusus, kad tie, ba
do spiriami, kartais stveriasi 
riaušių. Nesenai plantacijų 
darbininkai buvo metę darbų. 
Samdytojai pasišaukė tvarkos 
darytojus, kurie vienų indusų 
nušovė, o dvylika sužeidė.

Darbininkų padėtį pilnai iš
aiškina sekami skaitmens. Su
augusiam darbininkui planta
toriai moka vos 24 centus už 
sunkų ir ilgų dienos darbą. Mo
terims darbininkėms mokama 
tik 12 -1S centų į dienų. Tai 
yra begėdingiaiisis Įlipimas — 
pareiškė Manilai. Bet pasiprie
šinti tiems lupikams neapšvie
sti indusai negali, nes neturi 
savuos organizacijos. Valdžia

Tamo Mooney reikalu.
[Iš Federuotosios Presos]

San Francisco. — čia susira
do dar vienas sąžiningas žmo
gus, kuris atidengia dalį to są
mokslo, kurį padarę prieš Ta
rną Mooney ir jo draugus San 
Francisco kapitalistai. Tai se
nas jūreivis, William II. Tay
lor. Apie tą cksplioziją, dėl 
kurios nuteista Tanias Mooney 
ir Billings, Taylor sako šitaip. 
Girdi, Pre.paredncss dieną, toj 
vietoj, kur įvyko ekspliozija, 
prieš kelias minutes atėjo juo
svas žmogus su lagaminu ran
kose. Paties Tayloro jisai at- 
klausęs, ar jisai čia galėtų pa
likti savo lagaminą, nes ke- gi — ji į visa žiuri pro pir
itams minu lems turįs eiti sa- §tus.

grūmoja pavoj'us, jei laiku nėra 
daroma, kas reikia. Tatai gali 
atsitikti kad ir su mažiausia 

In J žaizda, kad ir adatos įdurimu, 
Marcei J Jei tokia žaizda nebus urnai ir 

Cachino ir Louis Frossardo va- tinkamai prižiūrėta ir nuo sėtri- 
dovaujami, stropiai darbuoja- jhno apsaugota.
si, kad Francijos socialistų par- Įsipiovus, ar šiaip kaip kitaip 
tijos rajonų konferencijose tu- susižeidus, reiki# saugotis, kad 

žaizdos neužkrętus kokiais nors 
nešvariais pridėjimais ir apri
šalais. Reikia urnai /dėti kokių 
nors antiseptinių vaistų, kaip 
antai iodinos, ir aprišti aseptiš- 
ku raiščiu, kuriame nėra bakte
rijų. Tatai galima namie pasi
daryti taip: reikia imti tinkamą

FRAKCIJA.
“Vienija” darbininkus.
[Iš Federuotosios Presos] 

Paryžius. — “Trečiojo” 
ternacionalo sekėjai,

rojus didžiumų. Mat, rajonų 
konferencijos skiria delegatus 
į busimąjį partijos suvažiavi
mų, kuris įvyks gruodžio 25 
d. Tours mieste. Daroma vi
sa, kad partija nutartų prisi
dėti prie “trečiojo” Interna
cionalo.

Čachino-Frossardo frakcijaskepetaitę ir pavirinti vandeny 
ypač stipriai užsipuola ant žy-! bent dvidešimtį minučių, ir ne
maus Irancijos socialistų dar- suterštus jo, aprišti žaizdą. Ar- 
buotojo Jean Lonųuct’o (Mark- !ba dar geriau turėti nusipirkus 
so dukters sūnaus). Pastara- aptiekoj tam tyčia padarytų 
sis kaltinamas netik <Iel par- raiš£ių. Taip darant, žaizdą (ne
su avinio buržuazijai, bet ir i gętrys, greitai sugis ir tuo bus 
<ict noro suskaldyti partiją 
(kurią skaldo pati Cachino- 
Frossardo frakcija). Vis dėlto, 
kuri frakcija — Cachino-Fross- 
ardo\ ar Lonųucto — laimės, 
sumatyti dar negalima.

išvengta visokių nemalonumų ir 
kentėjimų. ,

Jei žaizda didelė ir gili, ge
riausia urnai kreiptis į gydyt6ją, 
kurs gali tinkamos pagalbos su
teikti. Atsitikime, kada esti ner
vai ar sausgyslės perkirtos, tik
tai gydytojas tegali tinkamai 
prižiūrėti: žaizda reikia ūmai 
susiūti, sutvarkyti, nes kitaip 
gali palikti pirštas, ar ranka, ar 
koja raiša. Didesniuose susižei- 

jdimuose reikia ir oda susiūti, 
kad nepaliktų didelis randas ir 
kad greičiau sugytų. Tokiais 
atsitikimais niekados nepatarti
na pačiam ligoniui žaizdos tvar- 
stymu užsiimti, bet urnai kreip
tis į gydytoją, nes čia reikalinga 
tam tikro žinojimo, kaip apsiei
ti su žaizda.

Baigdamas dar pasakysiu: 
žaizdos, kad ir menkos atrodo, 

Įgali turėti labai blogų ir skau- 
’ džių pasekmių, jeigu greitai ir 
įtinkamai jų neprižiūrėjus. Rei- 

Ini, turi būt Tisados urnai apžiu-j Jei Patsai ^usižeidusis nenusi- 
rtti, kadangi kitaip gali pasida- mano- kaiP. ge,'lau aps,le,tl au 
ryt įvairių komplikacijų, kurios geriausia urna, kreiptis
paskui rąikalauja ilgo gydymo,! • le s-
kartais ir su labai menkomis pa-: 
sėkmėmis. ——■

Didesnėse dirbtuvėse papras- BEDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
| tai esti gydytojas ir slaugytoja, 
kurie tuojau tinkamai apžiūri ir 
apriša sužeistas dalis. Bet ir. 
ten dažnai esti taip, kad gydyto- j 
jas, neturėdamas tiesioginio in-Į 
tereso prie sužeistojo, savo prie, 
dermę nekaip atlieka ir sužeis
tasis gali dėlto nukentėti.

Įsipiovus, ar kaip nors kitaip 
susižeidus, reikia visados atmin
ti, kad žaizda gali įsėtryti ir tu
rėti liūdnų pasekmių. Žaizda, 
kad ir menka, jei nėra tinkamai 
prižiūrėta, labai greitai sėtrija, 
apima visą kūną, liga pasidaro 
didėlė, pavojinga ir kartais į ka- 
pus žmogų nuvaro. Dėlto tai 
kad ir menkiausia žaizda reikia , 
tinkamai prižiūrėti, kad ji neiš- ■ 
si vystytų į pavojingą ligą. i 

žmonėse nuo senovės įsigyve- ! 
nęs blogas paprotys aprišti žaiz- ! 
dą bet kokiu skurliu, užpylus su- Į 
trintos anglies arba šiaip kokių j; 
miltelių. Tai labai netikę daly-J 
kai, — nešvarus, pilni įvairių ; 
perų, kurie įsigavę žaizdon ją'j 
tik labiau padidina, užkrečia. 
Prie žaizdos nereikia dėti nieko,« 
kas suteršta, nešvaru. - Į;

Žaizdų setrijimas paeina nuo^ 
bakterijų, kurios įsigavę žaizdon į 
randa ten tinkamų aplinkybių 
smarkiai veistis, plėtotis. Kū
nas stengiasi su jomis .kovoti; 
toj vietoj, t. y. apie žaizdą atsi
randa daugiau kraujo; mėsos , 
pradeda raudonuoti, tinti, skau
dėti; atsiranda materijos — pū
lių. Jeigu tiems pūliams nėra 
kur išeiti, jie veržiasi gilyn ir to
lyn.

SVEIKATA
žaizdos.

Musų žmonės, kurių didelė, 
didžiuma dirba surukusiose ir! 
pavojų pilnose dirbtuvėse, labai 
maža tekreipia domės j savo kū
no sveikatos apsaugojimą. Dėl
to dažnai juos ištinka įvairios 
nelaimės . Paprastai, jie neturi 
nei reikalingiausio nusimanymo, 
kas daryti susižeidus ar šiaip ko
kiai nelaimei atsitikus. O sjisi- 
žeidimai, nemokant kaip urnai 
tokiuose atsitikimuose elgtis, 
dažnai turi labai skaudžių pa
sekmių, — palieka žmogų raišą 
visam amžiui. .... .. ¥r .

Susižeidimai, dideli ar mažės-'k,a labal saugotis neužteršti jų.

J. Vaituliui, I)r. A. L. Grai- 
Jčunui ir Abraham Bowers. — 

j Tokie dalykai skelbti reikia ne 
I pranešimuose, o apgarsinimuo- 
I se.

Kazimieras Gucim

I
Miesto Ofisai. <

t27 N. Beartam |i i 
1111-11 Unity Bld*. I

Te). Central 4418,

Zerfe visokius reikalus, kaip kriminatiikuoėO [ 
ir cMUikuose teismuose. Darą 

visokius dokumentus ir popierasi

Namų Ofisas:

1121 S. Riltted St
Ant trečių lubų

TcL tyrover 1316

*A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American,Bureau

Siunčia Pinigus. Pardunda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

s

DR. A. MONTV1D 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas i 
25 East VVashington St.

MarshalI I'ield Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 | 
Rezidencijos telef. Albany 8710

.. Ir setrijimas eina vis pla- ' 
tyn ir platyn, taip kad pagalios J 
net pačiai žmogaus gyvasčiai (

Telephone Drover 5052 |

Dr. A. Juozaitis l
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- > 
te. Nedėliomis pagal sutarimo, j 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. j

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, I1L
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*• T. Pullman 5482

Turtu patyrimą 
moterų ligose; ru- 
,>«4tingat prižiu
rtu ligony ir kutli
kt laiko ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, 111.

Prie busimo didelio 
Koncerto.

Tel. Pullman 342
DR. L E. MAKARAS 

Liet u vys 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

Telefonai PuUmao 8M
DR. P. P. ZALLYS

Liet avys Dentlataa 
108D1 S. Michlgaa Av„ 

Valandoat 9 iki 9 vakarei

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa

4712ySo. Ashland Avė. ' 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Yardi 5834

G. Wiegner 
valandos nuo 8 iki 

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So IHlstcd SU Chicagu.

Teiephont

Priėmimo

Du bazarai

Laikraštyje pagarsinimas: 
'“Bazaras, rankų darbų paro-j 
da”.... Kieno ? — Progresisčių 
9-tosios. Kodėl Jčs taip pasi- 
slėpusios rengė, — vos tik pas-!’

■ > i ■ Prekeriui nepasisekė: jį sugavoLiOtUVIU RStSlIUOSfll111’ ikiSo kalSJimnn. Dabar Pre- 
'beria iš kalėjimo prapuolė: bur- 

aijai sušaudė, ar kaip kitaip jį 
nugalabijo...

— Kam tą buržujų valdžią 
emti? — karščiuojasi moterč- 
ų: — Darbininluii neturi tėvy- 
:es. Ar ne vistiek, lenkų ar lie
tuvių valdžia — visi juodašim-

! čiai! Kam remti, aukas kišti, 
-■ kad darbininkus smaugtų?...

i kutintose dienose pagarsino?! Viršutinėje svetainėje muzika 
Gal būt kas ir daugiau suteikęs, rėžia. Šokti išeina dvi trys po- 
kokių gražių rankų darbelių. Ne- fos, kartais net šešios: puse porų 

| vienų mergaičių. Pasieniais sė
diz moterys su vaikais. Sėdi, 
koks pustuzinis kavalierių ir tin
gėdami včpso į šokėjas, šalta, 
nė kepures nuo galvos nenukrin
ta.

kė, nenori. Tiek ir to.
bazaras• 4 Progresisčių

. džio 4 d. Mildos svetainėse, sky-
į stas skystas. Tikietai 35c., bet
? maža perkančių. Paskleisti ant1 

stalo daikteliai menkučiai, ir tų 
mažysta. Vos pridengtas sta
las mažmožiais. Rankšluoščiai,

■ kobiniuku apnerti gajai, servetė
lės, arba siūti žiursteliai. Nak- 

’ J tiniai marškiniai... Viena tik 
staltiesė muša į akis,.— balta 
spalvuotomis gėlėmis išsiuvinė
ta, visą parodą atšviečia. Kai
na padėta 300 dolerių. Savinin
kė to brangaus <

• sukinėjasi, šeimininkauja. Lan- 
’ į kytojų skysta. Viena kita mo- 

j terėlė apeina aplink stalą, pasi- 
' žiuri, paskui atsisėdusios pjtsie- 
i ny patyliukais šnekasi. Gal ba- 
zarą kritikuoja, o gal savo rei
kalus svarsto? Vyrai, du ar 
trys, atsisėdę, laikraštį vaito ir 

i! balsu Lietuvos “buožes” kriti- 
J| kuoja: — Mat, buržujai šušau-

dč Petraitį, sušaudė Prekerį... 
" Turi ir laišką nukopijuotą —

turbut Steigiamasis Seimas nu-
! kopijavo? Bet yrą ir originalas.

j ! Mat, Kauno komendantas pasiu-
i lė Prekeriui 80,000, kad tas už-

i muštų Angarietį ir ' Kapsuką.

II.

| DWIGHT ĖDRUS COOK

Didclame koncerte, kurį 
Bendras Lietuvos Gynimo Ko
mitetas ruošia Geležinio Vilko 
naudai ateinantį nedeldienį 
Aryan Grotto Temple, ir kurio 
programų rūpinasi Beethove- 
no Muzikos Konservatorijos di
rektorius p. Antanas Pocius, 
dalyvaus taipjau žymių muzi
kų ir dainininkų sveAntančių.

Laikraštyje vėl pagarsinimas: 
— Gruodžio 19 dieną Bazaras 
Moterų Apšvietos - Draugijos. 
Na, na! Pažiūrėsim., čia tirš
tai! Nors tikietai pusdoleriniai, 
bet publika perka perka. Ran
kų darbo daiktai^ stalas kupinai 
apkrautas ir vis dar naujų mo- 

Kengejos 
užrašo ir tiesia ant stalo, žmo
nių daug. Eina eilėmis aplink 
stalą žiūrėdami, o ilgai žiūrėti 
negalima: kiti eidami paskui 
stumią piihnuosįus. Ištolo ma
tyt įvairių gražumų, — nėrinių, 
mezginių, siuvinių, vaikų dra
bužių, kepurių, svederių; net lė
lės parėdytos. Yra ir paviekš- 
lų rankoųiis pieštų. Yra ir val
gomų daiktų: 
ryšių, ir iš mėsiško, ir 
su džele. Su visais gražumais 
sykiu patiesta ta patil trišimtinė |

Labai pagirtina, kad; Jl*Pl’()hkų g ’di

daikto čia-pat. ter§j§s neša da neša, 
ninbnilio T. O VI— ’ • i

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.

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

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

A. BARTKUS, Pres. *
1619 VV. I7th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spcdalumas: Moterų Ilgo* ir Chirurgiją

1145 MILWA(JKEE AVĖ. ’ CHICAGO.

Cook, žymus koncertų daini
ninkas, turįs stiprų, pilna ir 
malonu dramatinio tenoro
balsę.

Pašalpos buvo suruošęs pra
kalbas. D-ras Montvidas kalbė
jo apie įvairias ligas ir budus 
nuo jų apsisaugoti. Žmonių bu
vo atsilankęs nemažas būrys. 
Po lekcijos prelegentas pak
lausu susirinkusių, ar jie ne
leistų ji/m pasakyti .keletą žo
džių apie Lietuvos reikalus ir 

pritarimo trumpai pa-pyragaičių kelių P»avC!’
:• bonkutė pasakojo apie daabrtinę Lietu-

staltiesė.
moteris padariusi kokį puikų! 
daiktą savo nagais, nelaiko įki-1 
susi kur komodoje, bet pasitai
kius progai patiesia prieš publi
ką, — ne vieną sykį ir ne vieno
je vietoje, nepavydi visiems pa
rodyti. Kas vakar nematė, ( 
šiandie pamatė.

Viršutinė šokių svetainė irgi 
pilna? Nė vaikinai netingi: pa
šokinę mergaites, vedasi prie ba
ro prasivėdinti. Ginčų, užsiva- 
rinūjimų' nė tarp publikos negir
dėt. ^Smagus tirštas bazaras 
Moterų Apšvietos draugijos.

— Žemaite.

SVARBUS DEBATAI.

Verta nueit pasiklausyty.

f Dr. A. R. Blumenthal
<

AKIŲ 8PECIALIHTA8 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra j 
tuščias, kada pra- j 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thulmomcter. Y- 
putinga doma at
kreipiama j vai-

nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nuo 9 iki 12 dieną. |I

i

kus. Vai.:
Nedėliomis, _____ ___
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard £437

DR. M. HERZMAN )
U RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal
J 8110 arba 857 Telaphonai. < Naktimis: Drexel
( 950 - Drover 4136

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

Vytis — Vlado Undaro kūrinys.
Vladas Undaras dar jaunas 

lietuvių daiiininkas-skulptorius, 
lankęs dailės akademiją Pary
žiuje. 1 Jungtines Valstijas ji
sai atvyko dar nesenai. Be 
Vyties, Vladas Undaras yra 
nulipdęs ir daugiau stovylėlių, 
jų tarpe Kenstučio ir Birutės.

jauno lietuvio dailininko, 
Undaro, kūrinys — Lie- 
žcnklųs: Vytis. Vlado 

skiriasi

Tai 
Vlado 
tavos 
Undaro Vytis žymiai
nuo tų, kurių teko matyti iki 
šiol. Jisai darytas gerai pasila- 
vinusio artisto ranka.

Pittsburg. — Nepriklauso
mosios (plieno trustui) plieno 
kompanijos numažino savo 
darbininkams algas — 15
nuoš.

vos padėtį ir apie reikalą duo-' 
Ii jai piniginės pagalbos nuo 

is. Kadangi susi
rinkimas buvo šauktas kito-. 

Ikram tikslui, tai pirmininkas 
kreipėsi į publikų paklausimu, 
ar butų galima parinkti aukų. 
Priešingų neatsirado ir rinke-, 
jams perėjus surinkta $22.45. 
[Aukojusiųjų vardai bus pas
kelbti kitoj vietoj. —- N-nų 

■Hcd] —X. Shaikas.

WEST PULLMAN

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS
Vai.: 7 iki 9 vakarais. Ned.:

4509 So. Ashland Avė
Tel. Yards 1053.

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. Dienraštį “Naujienas”................................$7.00
2.i Knygą “Kelias į Socializmą”..... :................. 30c
3. Knygą “Socializmo Minties Blaivumas”.... $1.50

V

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

DR. YUšKA ■
1900 S. Halsted St. B

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- ' 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, ar jis pasirodė 
tik kaipo Hay karštis ar kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iŠkaŠČius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną- 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti \ė už 
pasiuntimą.

Praeitą nedeldienį, gruodžio' 
12, jungtinėmis vietos lietuvių 
spėkomis buvo surengtas Cukaro 
salėj vakaras Lietuvos kareivių' 
naudai. Buvo suloštas vęikalė- 
Its, vaizduojantis dabartinę Lie-į 
tu vos kovą su užpuolikais len- ‘ 
kais, o paskui prakalbos. Kalbė- 

i jo vietos kunigas Paškauskas ir

Viso.................... $8.80
Nuleidžiama kaipo Kalėdinių Dovanų $1.30

euhciiĮ, gruodžio į -------------- --------- ---- --------- i
Ashland Audito-! adv-K-GuR'is- Vakaras pavyko

Sukamą nedeldienį, gruodžio 
19, erdviame .---- _----- -------

riume rengiama labai svarbus labai gerai, žmonių buvo pilna 
debatai. Debatuos Lincoln Stc- salė ir aukų Lietuvos gynėjams 

sudėta 70(5 dolerių -su centais. 
Nuo pirmiau buvo surinkta au- 

i kų per 15 šimtų dolerių, taip j 
kad, sudėjus daiktan, pasidarė 
viso $2250.25. ,

Smulkesnė aukų apyskaita 
bus paskelbta vėliau. —

ITons ir Clarence I)arrow te
ma: “Ar revoliucinis judėji- 
mas Europoj rodo, kad žmoni
ja (kiro progresą?” Už kalbūs 
Steffens, prieš — Darrow.

Debatai prasidės kaip 2:30 
vai. po pietų. Lietuviai, kur 
supranta anglų kalbą, tegul at
silanko.

NORT1F SIDE

BRIGHTON PARK

Sykiu prisiųskite tik $7.50 
Taipgi puikus “Naujienų” sieninis 

r Kalandorius dovanų.
PAAIŠKINIMAS:

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” ir 
apie dienraštį “Naujienas” nėra reikalo kalbėti — 
jų didele verte visieiųs 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”.Vietos lietuviams žinotina.

The school principais

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

in rH«r)

vyno salėj (1822 Wabansia) 
Kriaučių Kliubas Sav.

YOU KNOW WHY
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Šioj lietuvių kolonijoj dau
giausia gyvena rubsiuviai, o 
kadangi dabar darbai sumažė
jo, tai ir bedarbių pakankamai. 
Jaunimo čia irgi nemaža ir 
daugelis jų dar tik apie ketu- 
riasdešimts metelių amžiaus. 
Vieni lanko mokyklas, skaito 
laikraščius, kiti studijuoja po
kerį, sevcn-elcven, pulruimių 
kampus ir p.

Lietuva, musų gimtasai kraš
tas dideliame pavojuje. Ji šau
kiasi ir musų, amer’kiečių, pa
galbos. Ar padėsime jai? Ar 
prisidėsimo nors savu patari
mu bei vienu-kitu atliekamu 
skatikėliu, kad L’etuva galėtų 
atsiginti užpuolusių ją lenkų 
imperialistų?

Kad ir šioji kolonija galėtų 
prisidėti savo dalimi prie di
džiojo Lietuvos gelbėjimo dar-

A Ptpilir Sene Is Driven to įtarti?

£R «*** 
teMnao vwet

1'PfoOR cum

Iškirpk h‘ prisiųsk šį kuponą šiandien. 
“Naujienos” 1739 So. 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 Pn
Gatve ..........

Miestas ......
Mano vaidas ir pavarde

Adresas

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 113 N.
Niagara and Hudson Strects, 

Buffalo, N. Y.
’ Send free trial of your 

njethod to:

(ta fa tis m* Hshei

<4VN IH

NEGERKITE
“MUNŠAINO
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CHICAGOS
ŽINIOS

(Tųsa seka nuo 5ta pusi.)

juojauta jiems ir keliais skali-1 jos valdyben išrinkta: J.
kais. Štai ką sako apie tą dar-(la, pirm.; K. Vincas, jo padė

Malė

(Kariškių Žody):
“Piliečiai, sunki ši valanda, 

kuomet su ginklu rankoje yra 
rišama klausimas ar būt mums 

Į laisvais, aiz grįžti į baudžiavą. 
, švenčiausia kiekvieno pilieč o

jojas; C. Plioplis, nut.
Alex aukštu, turto rašt.;
Butkus, ižd.

ta F. Šatkauskas ir M. 
nas. —Nut. Rašt.

rašt.;
Ben.

Lietu 
išrink 
Liubi

bo, tuo tikslu šiandie, gruodžio 
16. p. Pociaus svetaine], 3824 
S. Kedzie avė (prie 38 PI. ir' 
Kedzie) rengauna dideles p ra- j 
ka Ibo
Lietuvos Gynimo 
Taigi kiekvieno vietos lietuvio i 
pareiga atsilankyti. Ats lankyti 
ir tuo prisidėti prie didelio ir 
naudingo darbo. Lietuvos žino. ' 
nes dabar savo galvas guldo, o 1 
mes prisidek me nors savo už-*

i Heins musu broliams ir vai- 
I kams, kurie dienas ir naktis 
įvargsta, sala ir guldo galvas už 
savo kraštą.”

Bengia’jas Bendras, Tais adinis žo,|žiais 
Komitetus.' vn gayįja,, j mus. amerikie-

są? Ar ateisime jai į pagalbą j 
pačioj sunkiausio jai valandoj?!

—J. J. Palekas.

Atiku rinkinio reikalais.

yduoles užlaiko
J ’ A .>s sveikatą. Darbininkų

Liet u vi i

I CICERO

Susirinkimas

u

et 
■

Sev«r«a naujau Kalendorius 1921 matu ■ 
ycn išduotos. Gaukite viena sava aptio- u 
kol. Yra duadninua dykai. Jeigu negau- < 
tumite aptiekoi, rašykite pas mua ir 
įdekite 2c ženki*.

Apsaugokite Vaikus n
nuo tuo vu(ringo žiemos kosulį, per užtai- m’ 
kymo narnose visada ~

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severoa Balnamas 
i'l.uičlains). Jis atnefi greitu pašalpą, pa
duria lengvų ir nr.turaliflk^ kvėpavimą ir 
apsergos nuo pEtfmo Ilgu. Dvio mietas, 
25 ir ceutul.

M

tam tik- 
rūpinsisrus komitetas, kuris 

aukų rink imi 
gynimo reikalams. Be 
nio komiteto dar išrinkta ir

Paprastas šaltis
sutuikti svarbes ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Sevoros Plyskelel nuo Šalčio Ir Gripos) 
galima pasitikėti jog palengvins Salei a i 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu hgu, praSalinant Gripą arba Influen- 
xa. Pardavinėti kožnoi aptiekei. Kainos 
3o centu.

bininkų Tarybos šrinktasai 
komitetas susivienijo su Lietu
viu Tarybos komitetu ir tuo 
bodu tapo sudarytas Bendras 
L et u vos Gynimo Komitetas. 
Komitetas stvng asi, kad aukų 
rinkimo darbas butų sutvarky
tas kaip galima geriau. las

Praeittune SLA. 191 kuopos su- 
sirinkime be kita rinkta ir nau
ja kuopos valdyba. Beve’k vi
si valdybos nariai liko tie pa
tys — senieji. .Ir tai dėlto, kad

'kitų išrinkti nei negalėta: mu
sų kuopos nariai mat nepratę 
lankytis į susir’nkiinus... Beje, 

| šiame susirinkime nutarta, kad 
I nariai, kviečiami stisirinkiman 

kus, jeigu jie neats’lan- 
turės užsimokėti baus- 

Toks nutarimas gal ir 
iena, surinkti už baus- 
igai bus skiriami prieg- 

Antra, 
bausmės

mes.

mes pini 
landos namo fondui, 
nenorėdami mokėti 
nariai gal dažniau ims lanky
lis j kuopos susirinkimus, o 
tatai kuopos veikimai! įneš 
daug'au gyvumo.

Kuopa nutarė surengti kepu- 
nį balių. —Teisingas. 

_______ t

VIKRUS LIETUVIS.

EVERA CO
53

visoms

tuvių kolonijoms. Brigbton
Parkui tapo paskirta J. J. Pa-

sukelti

Nugalėjo du plėšiku ir išgelbė-

J. Laviti pareiškė, kad žmonės 
besilankantys krauliivėsna pir
kimo reikalais,* užvis labiau
sia turi saugotis kišenvagių, 
kurie dabar ėmė. plačiai dar
buotis. Moterys npturi nešiotis 
šernoles pasikabinusias jas 
ant rankos, nes susigrudusios 
minioj vagiliams jas labai 
gva nupjauti. Ncšiokit jas 
koje.

ėmė svaigti, moteris puolėsi 
šaukti policijų. Iki policija atė
jo, Stratton buvo miręs.

PRANEŠIMAI

len-
ran-

nulių ant stalų (kaunterių)

dėkit skrandų. Vyrai taipjau 
neturi nešiotis kapsiu su pini
gais užpakaliniam kelinių ki- 
šeniuje: iš ten kišenvagiams 
lakai 
šiokil 
niam 
šiais

pinigus brusloto viduri- 
kišeniuje. Atminkit, kad 
metais krautuvių savi- 

neturi pasamdę detek
tyvu. • €

Išgązdino plėšikus.
Praeitą naktį plėšikai įsilau

žė Bussell D. Hill namuose, 17 
Kast Deerport avė.

dolerių graznos,

ir jau buvo

kaurų ir

lūs, prie šaligatvio, laukė at
važiuojant jų automobiliaus. 
Bet čia juos užėjo naktinis po- 
l’cistas ir išgąsdinęs nuvijo.

Konfiskavo “munšainą.

.Nušovė automobilių vagį.
Bobert Bclgarbo, 19 metų 

amžiaus, vakar naktį buvo 
naktinio sargo nušautas, kuo
met jis bandė išvogti iš David 
AVeinbcrg, 719 Bunkcr st., ga- 
r.'idžinus automobilių. Du jo 
draugai, Salvatore Dorėno, 711 
Dckoven st., ir Niek Durneli, 
77G Bunkcr st., kurie nugabe
no .ii i 
jau yra

Stokjardų Darbininkams. — Ketver
ge, gruodžio 16 d., kaip 8 vai. vak. 
įvyks didelis gyvulių skerdyklų darbi 
ninku lietuvių susirinkimas Ežerskio 
salėj, 4600 So. Paulina gv. Visi nariai 
ir narės susirinkite, taipjau visi tie, 
kurie dar organizacijai nespėjote pri
klausyti, kviečiami būtinai atvykti ir 
įstoti į Lietuvių Skyrių No. 257.

—Valdyba.

PARSIDUODA grosenrč 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, UI.

t

areštuoti. Bclgarbo mi-

Ant gatvės paskerdė žmogų.
Edhvard Mulligan, 431 S. 

Loomis avė., 'vakar sus ginčino 
su tulu savo draugu ant kam
po Madison si. ir Loomis avė. 
Išsitraukęs peilį Mulligano

Pranešimai

Pa j ieškojimai

PARDAVIMUI — Bučer- 
nė ir grosernė. Biznis išdirb- 
tas per 8 metus. Parduosiu ! • • •

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI num- 188-

pigiai.
Atsišaukite į Naujienas

EXTRA
Parsiduoda saliunas geroj 

pielinkej, su visais barais

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos.; 
Aš esu 25 metų, vidutinio ūgio, ir ' 
mergina, kad nebūtų daug senesnė, j 
Malonėkit prisiųsti savo paveikslą. Aš g, 
duosiu kožnai atsakymą. 11 \ , .,- I labai pigiai ir greitu laiku.

Kenosha, Wis. I 251 E. 115 Str.
Kensington, III.

P. O. Box 197,

PAJIEsKAUi apsivedimui merginos 
arba našlės nu6 30 iki 45 metų am- I 
žiaus. TikėjOmis nedaro skirtumo.; 
Gali buti\ir jdedna, nes aš pats esu 
beturtis. Esu vaikinas 47 metų am
žiaus, biskj mokintas, turiu darbą ir 
galiu dorą moteriškę nehagotai už
laikyti. Tolesnes žinias prašom kreip
tis po adresu.

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

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj visokių tautų apielinkėj; biznis 
išdirbtas per 30 metų — pardavimo 
priežastį. patirsite ant vietos.

1637 So. Jefferson St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė labai geroj vietoj

(■ERIIHSElIBBBBIIEBaEE

Didžiausis Knygynas
— TIK —

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
Galima gauti visos Knygos. Rei

kalaukite musų Knygų Kataliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirkaite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nuleisimc pigiaus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, ‘ 
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir 
ventmas”, taipgi Knygą Kelias į 
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės 
resu:

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

Chicago, Iii.
lllllliailB3IIIIIIID

ryti,
l etuvius. Sukelti taip, kad au

Tuo tikslu. šiandie čia ren
giama viešas susirink imas- 
prakalbos, kurios Įvyks p. Po
ciaus svetainėj, kampas 38 PI.

lietuviai būtinai privalo at- j
įkvti. —J. Kondroška

So-
ad-

BRIDOEPORT

Praeita nedėldieni, gruodžio 
12. 'I'esėbės Mylėtojų Draugi
ja laike priešmetinį susirinki
mą. Apsvarsčius draugijos rei-

ORKESTRĄ—BENĄ

. k a

1 BALAMS

kalus, kalbėta apie Lietuvos 
gynimą nuo lenkų imperialistų. 
Ant vietos nutarta paskirti iš 

augi jos iždo šimtą dolerių, 
susirinkusieji draugai su- 

Jov 25. Viso pa- 
Lietuvos Gyni-

> Komitetu’ $151.25.
Sekantiems metams draugi-

! ista Bendram

Musų krautuves žemes

DOVANOS KALĖDŲ

Nelaukit paskutinių 
dienų.

nės kainos, nei kad 5 me-

Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Present) dabar. Da
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausios mados tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolonokų, 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.

Utarninko naktį, apie dvylik
ta valandą, du nepažystami 
plėšiką' užpuolė jaunų, lietuvį. 
Joną Zapoli Užpulta jisai ne-

Joseph Pajamas sali imą, 4518 
South Laflin st., ir konfiskavo 
du galioniniu uzbonu munšai- 
no ir viena kvorta degtines. 
Pats saliunin’nkas betgi neareš
tuotas.

vo buto, 1027 Brigbton 
Grasindami revolveriais

Plėšikai nušovė žmogų.

GELEŽINIAM VILKUI KONCER
TAS, kurį rengia Bendras Lietuvos 
Gynimo Komitetas, įvyks nedčlioj, 
gruodžio 19, d., Aryan Grotto Temple 
svet., 741 S. Wabash Avė. ir 8th St. 
Muzikai? 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, moterjs ir merginos 
ateikite koncertan. Atlikite savo pa
reigą.

Kviečia Renginio Koncerto Komisija.
Vietos rezervuotos, Tikintus galima 

gauti dabar šiose 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. Baltutį — 901 W. 33 St. ir pas 
J. Zolp & Barkus — 4601 S. Marsh- 
field Avė.

PAJIEŠKAU savo vyro Baltramie- _vi8U tautų apgyventa, ailt 
jaus Jaciko, jis prapuolė nezine kur - o ‘ ~
nuo 13-tos dienos Lapkričio šių metų, j nBITipO St.
Jis yra suvirš 40 metų amžiaus. Ant ; 
kairės kojos neturi pirštų . Malonėkit, 
atsiliepti jis pats jei gyvas, arba kas i 
jį žino pranešti.

FRANCES JACIKIENfi,
560 Jefferson St., Chicago, III.

RAKANDAI
VICTROLOS

lio kišen’aus dvidešimts septy
nis dolerius plėšikai jau sie
kėsi kabinti jo laikrodėlį. Čia 
Za polis pasidrąsinęs smogė
plėšiku' veidan. Smogė taip, 

nabagas, išsitiesė ant 
Po to iižpultasai leido- 

, ir pabėgo. Antrasai

padrikas peršovė.

Gerai pasipelnė.

Tūlas Milton Griffin, 12 
tu. amžiaus, prisilaikė prie 
tingus našlės Agnės 
Mitcbell, 1857 VVasbington
boulevard. ir bežadėdamas ją 
vest , išviUiio 15,(M)0 doler:ų. 
Vėliaus našlė sužinojo,

mc- 
tur- 

Berlin

Po i n t, Wis.
1 ims

Frank Jonston

kad

Iri-

............... ..... _____ ______  nu- 
| baudė jį nuo vienų iki dešimts 
j metų kalėjimo. Beto, ant vie
tos išimtas jam kitas \varan-

kalėjime, jis bus ve’ arcštuo-

Areštavo saliunininką.

l ridas

vir-

saliunimnkas 
1031 Orleans 
areštuotas ir 
už laikymą 
amžiaus “b 

kaipgi ir septyni Piccolos

;t., vakar 
pasodintasbuvo 

cipėj 
midų 
g ’ų.”
kostumeriai uždaryti cipėn.

iš polici-Reikalauja $5,000 
' jos viršininko.

Forest Park policijos stoties 
viršininkas Cbr'st Zimmerman 
areštuodamas “White Bonse” 
galiūne, Forest Parke, tūlų Da- 
niel Nuttall, 100 S. 3-rd avė.,

Tel.: Canal 5838

P.

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. URBAITĖS JEWELRY CO., 
4902 W. 14th St., Cicero, III.

ninėn. Dabar D. Nuttall išėjęs 
iš ligoninės, apskundė polici
jos viršininką Zimmermai už 
sumušimų ir reikalauja $5.000.

Nelaimė.
Joseph Stargs, 4 metų ber

niukas, 1124 Lytie st., vakar 
po pietų užvertė ant savęs ki
birą verdančio vandens. Už po
ros valandų pasimirė.

Saugokitės kišenvagių! 
j Vakar policijos kapitonas

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

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

PAJIEŠKAU švogerio Juozapo Lat- I 
vio, 
ten 
Iowa. Malonėkit atsišaukti pats, ar
ba kas jį žino pranešti. Svarbus rei 
kalas.

POVILAS BALTRŪNAS 
3741 So. Emerald Avė., Chicago, IR.

ir
RAKANDAI

Parduodu savo vėliausios mados 
gražų trijų šmotų seklyčios setą, kau
rus, lovas, vartotus tik 30 dienų. Taip
gi $200 Victrolą už $50 su rekordais 
priedo, daimanto adata. Gvarant lo
tas 10 metų, galima grajint visokio 
išdirbinio rekordus. Atsišaukite tao-

pirmiau gyveno Lincoln, III. ir iš
vra išvažiavęs į Dės Moines, i

į jau; galit matyt 9 ryto iki 9 vai. vak., 
, nedeldieniais iki 4 vai.

2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

gene Halaburt, kuris važiavo 
su Cbapman Bros, automobi
liu, ir pareikalavo, kad jis ati
duotų jiems pinigus. Bet Ilala-I

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Bendro Lietuve* Gynimo Komiteto 

ir distriktų atstovų, bus ketverge. 16 
d. gruodžio, 1920 J. Elias svetainėj, 
4600 So. W m 1 St Pradžia 8 vai. va
kare. Visi bukite paskirtu laiku bu- 

) tiniai. Yra daug svarbių dalykų ap- 
j kalbėjimui. — Sekretorius,

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos į 
arba našles nuo 24 iki 32 motų am
žiaus. Aš esu 32 motu senumo, turiu 
gerą darbą ir gerai uždirbu. Katrai 
mylėtų laimingą ir linksmą gyvenimą,; 
tai meldžiu atsišaukti laišku. Atsaky- Į 
mą duosiu kiekvienai. Platesnes ži-1 
nias suteiksiu per laišką arba ypatiš. 
kai pasikalbėsime.

vienam plėšikui į galvą, čia 
plėšikai suvarę kelioliką šūvių 
Į Ilalaburt’ą, pasiėmė jo au
tomobilių ir nuvažiavo sau.

Argonne karžygis 
banditauti.

ex-kareiv's, dalyvavo 
mūšiuose, kuf jis b

EXTRA susirinkimas 18-tos koloni 
nijos Bendro Komiteto aukų rinkimui 
gynimui Lietuvos įvyks Ketyergo va
kare, gruodžio ‘‘b d., 7:30 vai., Nau
jienų name. Vi.-i nariai turi pribūti 
ir da nauj i atsivesti. — Pirmininkas.

1739 S. Halsted St Chicago, III

Rakandy Bargenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

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

Visi 
syk ar 
ną.

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

setai; kaurai, ant 
pastatoma lempa, paveikslai

kaip nauji. Parduosime ant 
atskirai už bilc pasiūlytą kai-

išėjo Brighton ParkBrighton Park. — L. L. P. Komite
tų priešmetinis susirinkimas įvyks 
šiandie, ketvirtadienį, gruodžio 16 d., 
parapijos svet., prie 44tos ir So. Fair-

Jieškau Amerikoj savo brolių Vac- 
lavo, Stanislovo, Daminyko Jankevi
čių. Paeina iš Kauno rėd., Krakių pa
rapijos. Jų motina netekus šviesybė" 
aklų šaukiasi savo sūnų pagelbos. Kas 
juos žinote, prieteliai, praneškite 
jiems. Prašom rašyti šiuo adresu: ; 
Juozapas Jasenskys, Maža Feraaku 
sala II linija No.. 39 dsl. Riga, Latvia. j

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

Ateikit tuojaus, galite

A ‘Į field Avė, 7:30 v. vak. Visi Komitetai 
j būtinai privalo atsilankyti. Apart 

’ duug svarbių s arstymų dar bus >’• 
1 rinkimas valdybos kitiems metams, 
i nes matyt, kad iki naujų metu neuž- 
1 baigsimo savo kvotos, nes dar mums 
I trūksta apie 25 tūkstančių iki G0 tuks- 
■ tančiu. — J. K. Pinčeris, Stoties Rašt.

sužeis-

tas Chicagon ir atiduotas val
diškon ligoninėn, Drcxel bou- 
levard ir 47-th st. Iššėjęs iš 
jos ir negalėdamas gauti nie-

išėjo bandi-si >■ męs

tauti.
vaikščiojo apie valandą laiko, 
bet niekur neradęs sau tinka-

kokį nors žmogų ir atimti jo
l’o to iis iiuėio i West

ir ten

Poli-
cija sako pasistengsianti, 
davus jam darbo.

Pašovė italą.
Vincent Slovo, 30 metų 

žiaus, 1145 Larrabce st., vakar 
beeinant iš darbo, nežinomo 
piktadario buvo užkluptas, ku
ris paleido i ii tris Širvius; nu-
vežtAs Columbus ligoninėn 
simirė.

am-

Nupirko sniegui kasti mašiną.
Vakar, miesto tarybai leidus, 

viešųjų darbų komisionierius' 
Francis nupirko sniegui kasti 
mašiną už $5.700. Sako, kad ši 
mašina uždirbsianti savo kaš
tus^ kelias dienas, sutaupinda- 
ma algas kelių desėtkų darbi
ninkų; ji sutaisyta taip, kad 
ji pati sukasa nuo gatvių snie
gą ir supila j vežimus.

Nusinuodino, kad pati 
nemylėjo.

Tūlas Ned Stratton, 411 S. 
Marshfield avė., vakar po pietų 
išgėrė nuodų ir mirė. Tai dėlto, 
kad pati jo nemylėjus. Nusi- 
nuodino pačios akyvaizdo j e. i 
Įėmęs nuodų jisai siuntė savoj 
žmonai ženklinius

sai žaidžia.

Weet Side. — Dr. Vinco Kudirkos Į 
Draugijos metinis susirinkimas p 
subatoj, gruodžio 18, kaip 8 v. v. Mel- 
dažio svetainėj. Susirinkimas atkelta 
iš paskutinio subatvakario (gruodžL) 
251 todėl, kad tą vakarą pripuola Ka
lėdų švente. visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes turime svarbių reikalų, 
l’cto, reikės rinkti r.av.u valdybą 19,'1 
i letama. — Valdyba.

vyks I
I

S. L. A. 2-ro Apskričio priešmeti- 
ni.M >s vi x i-v .u v i mas no<l<*l i<> j , Ovvio-
<lžio 19 <1. kuip 1 vai. po pietų, svetai
nėj 1036 K. 93 Mr. kampas Debsm 
avė., Burnsidčj. Visų kuopų priklau
sančių 2-rara 9 ps. delegatai atsilanky 
kitę. Kurios kuopos norėtų įstoti į

šiame suvažiavime 1 us renkama nau
ja valdyba 1921 metams ir šiaip turi
me daug .svarbių reikalų apsvarstyti.

—K. Kalnietis, SLA. 2 aps. rast.

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

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

Brighton Purk. — 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 
šaukiamas tuo tikslu, kad prideramai 
suorganizavus darbą Lietuvos gynimo 
reikalu ir gelbėjus musų broliams Lie 
tuvoj kovoti su lenkt? plėšikais, no
rinčiais musų gimtąjį kraštą pavergti. 
Deltogi visi šios kolonijos lietuviai at
vykite į susirinkimą, nes reikalas la 
bai svarbus.

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

Dr-sfs Lietuvos Gojus priešmetinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj. gruo
džio 17 dieną, 7:30 vai. vak.. D. She-

.ĮIEŠKO partnerių
, .. ._ ------... ------------------------------------------- - Į U4<

PAJIEŠKAU partnerio su nedide- t° špilka. A .
liais pinigais prie užsidSjitno duonke-1 matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka- 
pyklos. A”ra lietuvių daug, o lietuviš- j re >r nedčlioj. .
kos duonkepyklos nėra — butų geras , * 2810 W. Harrison St.
pelnas. Gali atsišaukti ir nemokantis' 
amato, o biznį padarys ir darbą iš-j 
moks. Man vienam trūksta pinigų į 
ir darbininkų. Tad. kas norite [ 
ryti gerą pelną ir turėti be boso

; bu, atsiliepkite tuoj, pasakydami 
save. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

Akron, Ohiė.

NAMAI-žEMe

apie

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

rų prie skirstymo skudurų.
M. KAPLAN, 

2106 So. State St.
.........................        "Į"1?*—1

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA mūrinis 2-jų aukštų 
namas su saliunu ir sale. Galima pirk
ti namą su bizniu arba be biznio. At-

SAMUEL KRč
2003 Jefferson Str., Chicaro

PARSIDUODA medinis bizniaus na 
mas, ant kampo Jefferson ir 20th T t. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties—savi
ninkas važiuoja tėvynėn.

SAMUEL KRč
2003 Jefferson Str.

MOKYKLOS

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patarus daromos sulig inieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

į MASTER DESIGNING SCHOOL, 
PARSIDUODA bučernė ir grosernė ! U0 N. STATE STREET, CHICAGO. 

labai geroj vietoj, yisokių tautų ap-' Kampas Lak® St., ant 4-tą lubų, 
gyventoj. Priežastis pardavimo — sa-' 
vininkas apelidžia miestą.

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

REIKALINGAS bučeris. Alga 
—darbas ant visados.

S. PETRALIUNAS,
8436 Vincennes Avė.

Tel.: Stewart 9720.

PARDAVIMUI

gera

PARSIDUODA saliunas. Prie
žastis, — nesutikimas poros į 
Lietuvių ir rusų apgyventoje 
'vietoje.

1123 S. Clinton St., Chicago.

PARSIDUODA grosernė geroj lie
tuvių apgyvento] kolonijoj. Pardavi
mo priežastis, nemokėjimas lietuvių 
kalbos. Atsišaukite: ,

3233 S. Halsted \St.

PARSIDUODA saliunas. labai geroj 
vietoj, lietuvių apgyvento] ir pigiai.

ja į Lietuvą.
1931 Canalport Avė

I džio 17 dieną, 7:30 vai. vak.. p. She- PARSIDUODA saliunas, pianas,
I maičio svet., kampas 18 ir Union got- seifas jr pool-tablc. Saliunas stovi ant

_ -X1 . vių. Visi nariai malonėkite būtinai ut (Įvjcju Jotų, pauikiamc padėjime, Ce-
bUčkms. siiankyt, nes turimo svarbių reikalų mento grindįs ir skiepas-, įįaru šildo-

, kad ii- absvarstyt; taipgi bus rinkimas vai-
Bet kada Stratton dylws atdnonti^F6?KXmrašt.

Visi nariai malonėkite būtinai at dviejų lotų, pauikiamc padėjime, Ce-

ma. Saviniųkas važiuoja j kitą mies
tą. 8935 So. California Avė.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES

S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. VVells St.

Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

6205

137

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.


