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Lietuva nepriimta
as reųnired hy „tlie art of Oct. 6, 1917

I Vokietija nebegali 
išsimokėti.

15,000,000 ciniehčiu, ne- Draudžia gele^inkelie 
žiūrint pagelbos, mirs 

badu.
čiams streikuoti

tautu lygon
Nepriimtos ir kitos Pabaltijos ir 

Kaukazo valstybės

BERUNAS, gr. 15. — Vo-‘ 1 
kittija veda tarybas su kitom s i 

: valdžiomis tikslu permainyti 
dabartinius atsiteisimo susita
rimus, kuriais Vokietija yra 
privirsiu mokėti savo menes- 
nes skolos grynais pinigais. Tas 
susitarimas tapo 
Vcrsaillcs sutartimi.

De’ei milžiniškų 
mų, kokius Vokietija

enatoa jau priėmė biliu, ku- 
Badaujant? šelpimo komitetai | r‘«« ReležinkelieHij streikas

• *............— yra gkaitoroas piktadarybe.

True translation filed with the poet- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1920 
as requlred by the act nf Oct. 6, 1917

Čechij’os komunistai 
nuveikti.

Uždarinėja dirbtuves
Kad apkapojus darbininkams 

algas.

gali aprūpinti tik 509,000 
žmonių, v

naujus budus atsiteisimui. Ta- 
1 rvbos iki šiol nedavė pasek- 

Vokietija maldauja talkininky pasigailėjimo mių, bet jos dar nepertrauktos.
___ _____ - , “Iš tos priežasties,” priduria

Vokietijos atei
ti isnm raštinė pranešė palies- 

j tųjų valstybių atsiteisimo raš- 
; tinėms, kad kol-kas ji negali 

Llt' talkininkų pasigalėjimo. daryti ataite’simų tokioje for- 
ir ! ----------- ; mojo, kokioje ikiš oi buvo da-

; Sako, kad jos ekonominė ir fi- romą, 
nansinė padėtis yra baisi.’

GENEVA*, gr. 16. šiandie j-------------
buvo tikimąsi debatų, kada j 
raportas apie priėmimą Pabal- Į nomin ai ekspertą: penkių did-» 
tijos ir Kaukazo šalių turėjo ' žiųju talkininkų valstybių ir , 
būti svarstytas. Kanados atsto- į Vokietijos susirinko čia šian-( 
vas W. Rowell pranešė komi- ■ die konferencijoje, kup turės' 
tetų i. kad Kanada, kaipo Pa-1 
ei f.ko vandenyno valstybė, tu
ri spootalių interesų Rusijos 
klausime. Jis pareiškė, kad 
klausimas nebuvo iškeltas vi
same pihmmc pasiulymu už- 
megsti ryšius tarp tautų lygos 
ir valstybių, kurios i______
nuo buvusios Rusijos imperi
jos. Jis tvirtino

Lietuva nepriimta 
tautu lygon.

Taipjau nepriimtos lygon 
vija, Estonija, Gruzija 

Armėnija.

True translation filed with the post- pranešimas, 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija maldauja

MANCIFESTER, N. H. gr. 
16. — čia tapo paskelbta, kad 
Amoskeag Mfg. Co. audiny
čios, kuriose dirba iki 13,500 
darbininltų, bus uždarytos nuo 
gruodžio 22 iki sausio 3 d. 
Dirbtuvei atsidarius algos bus 
sumažintos 22^ nuoš. ir bus 
dirbama 3 dienas sava:tėjč.

NASHUA, N. H., gr. 16. - 
Vietos audinyčios paskelbė, 
kad algos bus darbininkams

už.Komunistų sukilimas 
gniaužtas.WASIJINGTON, gr. 16.

reakcionierių ins ne 
pavykus pereikiis metais grą 
žinant geležinkelius jų privati 
n irius savininkams, pervaryti 
tume biliu je skirsni, kuriuo 
draudžiama geležinkelių dar
bininkams slre kuoli, jie at
naujino pastangas ir š ame 
kongreso posėdyje, ir šiandie, 
kada senate buvo mažai se
natorių, atviru balsavimu ir be 
jokio svarstymo iflriėme Poin- 
dexter bilių, kuriuo geležinke
lių darbininkų streikas ir abel-. 
nai kliudymas tarpvalsti jinoi j 
pirklybai ir stransportac’jai, 
padaromas yra baustina; pik-’ 
tadarybe.

Dabar tas bilius eina atstovųj 
butan, kuris, beabejonės, jfrie 
pirmos progos jį priims, nes 
ir t; n sėdi d'džiumoje reakcio
nieriai.

PEKINAS, gr. 14. —• Ma- Kongreso 
žiausia 15,660.000 žmonių iš- 
m rs nuo bado šią žiemą Cbi- 

*3. šelpimo komitetų, mi* 
padarytas s’oniei’’’b Amerikoj Raudonojo 

i Kryžiaus ir valdžios pastangos 
išmokė j'- ’ ^gelbėti tik 500,000 gy

ventojų.
’ Tokį nuofiprjendį padare at- 

Anriih'ir'FrandjH', kad’radūš!3!ovai visl?
cijų. Visa kaltę už tą tapo mes
ta vien ant daabrtinės veik 
baigiančios griūti valdžios.

Net jeigu ate nančiuose rin
kimuose ir taptų išrinkta nau
ja valdžia, tai ir ztada padėtis 
nedaug tepagerėtų. Susikūrę 
pietuose dvi respublikos tik 
pablogina padėtį.

Parlamentas tapo paleistas ir 
paekclbt*. nauji rinkimai, taip 
kad visa valdžios domė dabar I • .
yra atkreipta i politiką ir pi- 

; ir sunku prikalbanti ka- 
1911 bilietą svarstyti teikimą pa

gelbos badaujantiems. Re’ka- 
i linga išlaukinė pagelba nelik 
! išgelbėjimui badaujančių, bet 

j padėtis yra baisi, ir padarymui spaudimo į kabi- 
bet tik “Rusija įstengė apginti netą, kad privertus jį ką-nors

. True translation filed with the post- 
nrtTTcc-rjT a ip master at Chicago, Ilk, Doc. 17, 1920 nlgUSBiRUSSELS, gr. 16. — Eko- HS required by Lhe act of Oct. 6,

Leninas gelbsti 
Armėnijai.

' nustatyti kiek Vokietija tu- | Armėnijos 
nes mokėti atlyginimo. Pir- bet tik Ri veikti, kol dar nėra vėlu.

šiaurine Chinija jau yra pa- 
BERL1NAS, gr. 14. — Pade- dengta sniegu ir paskutiniai 

tis Armėnijoje yra taip chaotiš-1 tapo sunaudoti. Jau ir 
įjosėdis buvo ka, kad visos Amerikos šelpi-1 dabar žmonės miršta badu, 

► komisijos dabar apleidžia ; b^t tikrasis siautimas bado bus 
nisterio pagclbiunko Schroc-jtą šalį, pasiimdamos su savim Paiai,^as mėnesio.

kad nors der prirodinejunu dabartinės tūkstančius našlaičių, kuriuos i Is šensi pranešama,^

mas susirinkimas įvyko 10 vai. 
ryte, p/rinininkaujant buvu
siam Belgijos premierui De- 
!acroix.

Rytmetinis
atsiskirt užimtas Vokietijos finansų mi- 1 mo

ją nuo turkij.

kad 
PaNillijos Šalįs turin&o* pil-; Vokietijos ekonominės padėties ‘ apleisti jos neturėjo širdies. To-; t(;n kviečiai yra užariami ir 
na Kanados užuojautą, tcč'aus ir stovio biudžeto. Jis apibu- kios žinios atėjo iš'Maskvos j v,eton sėjama uždraustas
padėtis Rusijoje gali persimai- d no padėtį juodžiausiomis var- per Helsingforsą. .aguonas. age e i šiai apy

n .......... . gardai veik negalima.
Iš Manšensin 

kad buvo gauta 
valdžios grudų, kaipo šalies 
dovaną, bet jų išdalinimas bu
vo toks netikęs, ' kad, jie veik 
neatnešė jokios naudos.

Kitame paviete pašelpa buvo 
dalinama prie miesto sienos ir 
kada minios išsiskirstė po bep
rotiško grudimos, kad gavus 
kelias saujas grudų, ant žemės 
gulėjo 18 lavonų.

Nors chiniečiai turi sutverę 
kelias šelpimo organizacijas,

susidurti su somis ir pareiškė, kad jis tiki- ' 
i4 ikalaujančia I si, jog talkininkai “nesmeigs 

kas už- peilio j Vokietijos gerklę,” tuo
nauja valdžia, 
priėjimo prie jurų, 
trauktų ant lygos d’delę atsa- pagimdant joje padėtį, kokia 
komybę. dabar, yra Austrijoje.

Naujų valstybių priėmimo į 
komitetas neprielankiai rapor
tavo (atmesti) apie prašy-

’ mus priimti Lietuvą, Latviją, 
Estoniją ir Grtizają. Jis taip
jau nerekomendavo priimti 
Armėniją, kadangi jos valdžia 
neturi autoriteto ant visos ša
lies teritorijos. Tapo išreikšta 
v’ltis, kad gal netolimoj atei
tyj ir galima bus priimti Ar 
meniją.

Popietinis posėdis buvo paš
vęstas vokiečių paduotam pra-j 
nešimui apie pinigų mainą ir 
kaip jis paliečia • Vokietijos 
ryšius su talkinnkaie ir Vo
kietijos išgalę mokėti atlygini
mus.

Talkininkų atstovai mano, 
kad ši korfferencija, kuri tę- 
s:s galbūt savaitę ar daugiau 

, laiko, duos gerų pasekmių.
Vokietijos atstovai, kurie at-

Buvo nurodyta, kad Arnieni- vyko pereitą naktį, kaip išro- 
ja yra pasirašiusi po Sevres su- do, vien tik ginasi, 
tartimi su Turkija ir buvo pa- ' 
keltas klausimas ar tos sutar
ties rat'fikavimas, kada tai 
bus padaryta, ar nepadarys ją 
automatiškai lygos nariu. Te-; 
čiaus susirinkimas nusprendė’ 
prieš priėmimą Armėnijos da- deda iš 27 atstovų, kuriais va- 
bar. Kanada. Šveicarija, Švc- dovauja Sigmund Benmann. 
dija, Peru, Uniguay, Venezue- 
ka, Portugalija ir Salvador už 
jos priėmimą, bet 21 valstybe 
balsavo prieš, o Lenkija, Chi- 
nija ir Persija susilaikė nuo 
balsavimo.

Prieš svarstant aplikacijas 
ĮKivieniui, susirinkimas užgirė 
rekomendavimą Pabaltijos ir 
Kaukazo valstybėms ir Alba
nijai, priimti parėdymus, ap- 
saugojančius mažumos teises, 
kaip yra parėdyta Serbijos. 
Rumunijos ir čecho-Slovakijos 
pasirašytuose sutartyse. Tai esą 
reikalinga todėl, kad jos ga-| 
lėtų patapti 1 kvalifikuotonris 
priėmimui į tautų lygą. )

Abi puses išreišia norą ap- 
; kalbėti visą dalyką, bet nė vie

na nenori pirmutinė “padėti 
kortas ant stalo.”

Vokietijos delegacija ®usi-

11 užmušta policijos 
peštynėse.

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofijje.

MANILA, gr. 16. — 4 ame
rikiečiai ir 7 filipiniečiai tapo 
užmušti pereitą naktį ginkluo
tose muštynėse mieste tarp 
Filipinų konstabelių ir Mani- 
los policijos. Iš užmuštųjų 
amerikiečių yra policijos vir
šininkas, du policistai ir ar
mijos klerkas. IŠ filipiniečių 
užmušta vienas policijos veži
kas ir šeši pašaliečiai. Iš kon
stabelių niekas nenukentėjo.

Peštynės su policija kįto už 
senesnius dalykus: policijos 
peršovimą konstabelio ir už
puolimą ant konstabelio mo
teries. Peštynės buvo labai 
smarkios ir jose paleista virš 

; 100 Šūvių. Tik atvykęs saloF 
' gubernatorius ir konstabelių 

1 viršininkas tas peštynes įstengė 
sustabdyti. Konstabeliai dabar

True translation filed wth the post-' 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1920 
■is rf’uuiicd by tlie art of Oct. 6. 1917

I

Vengrija internuoja 
žydus.

VIENNA, gr. 16. -

Armėnijos valdž'a dabar su
sideda iš 5 komisarų, kurie iš
leido proklomaciją žmonėms, 
kurioj jie sako, kad Armėnija 
atsikreipė prie sovietų Rusijos 
po veltaus maldavimo Europos 
ir vakarų civilizacijos pagelbė- 

j ti šimtmečių kovoje prieš tur
kų priespaudą.

Jei tikėti žinioms, atsišauki
mas į Maskvą mažiausia la 
kinai pagelbėjo tada, kada Ang
lija ir kitos šalis neįstengė ap
ginti Armėnijos nuo turkų už
puldinėjimų. Leninas privertė ’ 
Turkiją pasitraukti nors Arme-jhel joms trūksta pinigų ir jų 
nija delei to turėjo patapti so- > darbas nėra seknųngas ir 
vietų respublika. Dabar daug tvarkus. Patįs chiniečiai sako, 
spėliojama čia, ar prie dabar-į butų daug geriau, jei vel
tinės padėties Amerika suteiks ‘ phmi rūpintųsi svetimų šalių 
kreditų Armėnijai.
Bolševikai reikalauja tuojaus 

nustatyti Armėnijos
• rubežius.

pranešama, 
4,800 svarų

organizacijos ir jos tų darbų 
tik ir vestų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1920 
as required by the act 6f Oct. 6, 1917 

TIFLIS, gr. gr. 14. — Rusi-' .
jos sovietų atstovas Erivane, ’ Ji^sko priefTlaildoS yr^D" 
Legrnnd, deda didelių pastan- I prelistams Bulgarijoje.
gų, kad Armėnija ir Turkijos, ---------
nacionalistai pasirašytų sutartį, SOFIA, gr. 16. — Talkinin- 
nustatančia sovietų Armėnijos kų ir gen. Vrangelio agentai 
rubežius, kurie dar nėra galu- kreipėsi prie Bulgarijos 
t nai sutarti. jdžios, 1

i val- 
prašydami priglausti

Y. JY. , .10,000 Dono kazokų. Valdžios
Tedam aįrendhama, kad nuo rendis (lar ngra paskelb.

Armemja pasilaiky. vis, fi>n- taSi bet viešoj; nuomonė 
cijamą teritoriją Zangenour, 
Karabagh ir NakŽčevan. Armė
nijos valdžia gi pasiūlys apsau
goti teises mažumų tuose dist- 
rik tuose.

daugi Bulgarija ir taip 
yra perpildyta jais. .

PINIGŲ KURSAS
3 žmonės žuvo besigelbedami 

nuo ugnies.

vielos, sunaikino
Dry Dock & Ship-

NEW ORLEANS, La., gr. 16. 
- Gaisras gimęs delei nukri
tusios į vandenį nutrukusios 
elektros 
lahncke
building Co. laivų būdavo jimo 
dirbtuvę ir sudegino keletu bū
davo ja mų laivų. Trįs žmones, 
norėdami išsigelbėti nuo lieps
nos, šoko - vandenį ir prigėrė. 

Nuostoliai siekia iki $3,750,000.

yra 
ka- 
jau

Vakar, gruoji. 16 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
26,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos, 100 frankų už 
Danijds 100 kronų ........
Finų 100 markių .......
Franci jos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksinų ... 
Lenkti 100 markių ......
Olandų 100 guldenų ....
Norvegų 100 kronų ....
šveicarų 100 frankų ....
Švedu 100 kronų .........

Vokiečių 100 markių ....

.. $8.50

.. $0.31

... $6.25

. $15.20

.. $2.40

... $5.98

.. $3.55

... $1.40

.. $0.17
$31.10
$14.05
$15.45 buvo jaučiama vandens pa vi r- $ 19.65 iv. .

. $1.40 1 šll|Je-

Pasak 
žinios iš Budapešto, Vengrijos 
valdžia daro žingsnių interna
vimui yisų svetimšalių žydų. 
Laiikc pastarųjų kelių, naktų, 
500 žydų šeimynų tapo išvil
ktos iš lovųr ir išgafc 
internavimo stovyklas.

Prašo mateų.
VARSA VA, gr. 16. 

savos žydai atsikreipė
Var- 
prie 

Amerikos žydų šelpimo komi
teto', prašydami prisiųsti jiems 
reikalingo specialinio maisto 
ateinančioms šventėms, ka
dangi Lenkijos padėtis yni to
kia, kad joje negalima aprū
pinti tuo maistu 3,000,000 žyf 
dų. Tuo specialiu maistu yra 
—macai.

liPARYžIUS, gr. 16. Pa
sak vėliausių žinių Francijos 
užrubežinių re kalų ministeri- 

i jai, bandymai, kokius padarė 
j Čecho-Slovaki jos komunistai
nuversti valdžią ir patiems pa
sigriebti šalyj galę, visiškai nc- 

~ pavyko.
» Cecilijos valdžia išėjo iš tų 
dviejų savaičių sumišimų pil
na pergalėtoja.

Komunistų vadovai tapo ap- 
j kalinti ir komunistų hiikraš- 
j č ai užgniaužti.

Karo stovis čechijoje.
PRAGA, gr. 16. — Cecho- 

i Slovaki jos valdžia paskelbė ka- j 
ro stovį Bohemijos mieste'

”” : "picVnkCs audinyčios' nukapo- 
' jo algas 22J/į nuoš.

YOUNGSTOVVN, Ohio, gr. 
16. — Neprjklausomos plieno 
kompanijos užs'manė, kad dir
btuvės, kuriose dirba 20,000 
darbininkų, bus praktiškai už
darytos iki naujų metų. Tada 
jos vėl pradės veikti, bet jau 
gal apkapotomis algomis.

lai- ( Tiek žmonių žuvo į 9 mėnesius 
lai
rei- gr. 16. — Avino ir sidabro ka- 

kalavo, kad kongresas tuojans Į sykių savininkai visoje valsti- 
paskirtų pinigų daugelio naujų į joje nukapojo kasėjams algas 
karinių laivų: penkių 10,000 po 75c. į dieną. Tuk imąsi, kad 
tonų įtalpos lengvųjų kruize- 
rių keturių kanuolinių ląl-r 
vų, penkias minas leidžiančių 
siibmarinų, 2 kruizerinių sub- 
niarinų ir 1 aeroplanų galin
tojo. ,

I,AWRENCE, Mass., gr. 16. 
—Pacific audinyčios, 
dirba 7,800 darbininkų, 
uždarytos nuo gruodžio 24 iki 
sausio 3.

WARWICK, N. J., gr. 16.— 
Elisabeth vcrpyklos paskelbė 
savo darbininkams, kad nuo 

’ gruodžio 20 d. algos bus su- 
; mažintos 32^ nuoš. Kitos

kurios 
busy

susirėmimui tarp kareivių ir 
streikier ų, l&ike kurio šeši 
darbininkai liko užmušti ir 15 
sužeisti.

Reikalauja daugiau 
kariniu laivu.

WASHINGTON, gr. 16. 
šiandie prieš atstovų buto 
vyno reikalų subkomitetą, 
vyno sekretorius Dairels,

SALT LAKE CITY, Utah

ir vario kasyklų savininkai tą 
patį „padarys. Arizonos savi
ninkai jau apkapojo algas savo 
darbininkams.

NOKTU ADAMS, Mase., gr.
Naujosios

1,500 žmonių užmušta 
kasyklose.

’Prue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Gal pirks mėsos dėl 
Rusijos.

CHICAGO.— Pasak Vander- 
lipo, Chicagos gyvulių sker
dyklos galbūt turės parūpinti 
sovietų Rusijai 500,000,000 to
nu mėsos.

Vanderlip nesenai gavo mil
žiniškų koncesijų Siberijoje, 
taipjau jo s;ndikatas tapo pas
kirtas Rusijos valdžios agentu 
supirkimui Jungt. Valstijose 
laike sekamų trijų metų už 
$3,000.000,000 įvairių reikme-' 
nų, už kurias Rusija užmokės 
auksu arba žaliaja medžiaga.

CHICAGO. 
saugumo taryba vakar gavo 
iš valdiško kasyklų biuro sta
tistikas, kurios parodo, kad 
pirmais devyniais mėnesiais šių 
metų anglių kasyklose žuvo
daugiau kaip 1,500 žmonių, 
ir tai neįskaitant Kentucky val
stijos.

Tcčiaus palyginus su perei
tais metais, skaičius užmuštųjų 
yra sumažėjęs 185 žmonėmis, 
nors šiemet anglių produkcija 
yra padidėjus 13.3 nuoš.

16.— Veik visos
Anglijos audinyčios paskelbė, 
kad jos nuo panedėlio nukapos 
darbininkams algas. Kitos . gi 
uždarinėja dirbtuves iki sausio 
3 d., kad tada nukapojus al-Nacionalinė i ’ ., , . .i gas. Abelnai algų nukapojimas 
siekia 22% nuoš.

Konstantinas išplaukė 
namo.

VENECIJA, gr. 16. — Grai
kijos karalius Konstantinas, 
karaliene Sofija ir jų vaikai 
šiandie Graikijos kruizeriu 
Averoff išplaukė iš Venecijos į 
Phaleron.

PARYŽIUS, gr. 16. — Ft m- 
cijos karo ministeris Andre 
Lefcvre šiandie rezignavo delei 
jo priešinamos naujo karines

Jugo-Slavij’os kabinetas 
rezignavo.

BIELGRAD, gr. 16. — Jugo- tarnybos biliaus, kuris skiria 
Slavijos ministerija, vadovaują- j pusantrų metų priverstino ka
ina .priemiero Dr. Milenko R. ’ reiviavimo. Lafevre reikalavo 
Vesn'č, rezignavo. | dviejų metų.

SMARKUS ŽEMĖS* DRE
BĖJIMAS.

CJJICAGO. — Vakar Chica
gos universiteto seismografas 
užrekordavo nepaprastai smar
kų žemes drebėjimą, kuris tę- 
sėti kelias valandas. Tokio 
smarkaus žemės drebėjimo ne-, 
buvę per dvejus metus. Jis iš
tikęs už 3,800 mylių nuo Chi
cagos.

Jį užrekordavo ir visi kiti 
seismografai. Wasbingtono ob
servatorija apskaito, kad tas 
žemės drebėjimas buvo už 
2,800 mylių nuo Washingtono. 
Spėjama todėl, kad jis įvyko 
kur-nors Atlanliko vandenyne, 
ar ant kokios salos. Jei jis bu
vo vandenyne, tai j s neprida
rė nuostolių ir galbūt net ne-

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Amerikos Lietuviu Darbai Lie 
lovos Gynimo Reikalu.

Chicago
ATLANT1KO KOLONIJA. — 

Lietuvių Tautiška Dr-ja savo 
priešinei niame susirinkime nu
tari paaukoti Lietuvos gynimo 
reikalams 
gi nariai

Aukos 
kolonijoj

iš kasos, $50, taipo- 
suaukojo $50.85..
surinktos Komiteto 
tokios:

keltis, P. Žcmgulis; Po $5: J. 
šapui s, J. Žukauskas, A. ša- 
putis, S. Lengvus, S. Apstas, A. 
Valevičia, P. Pluskus, J. K. 
Rakazis; Po $3: F. Latoza; Po 
$1: S. Mongertas; Po $2: F. 
Tverkus. R. Randienė, J. Dri- 
gančius, A. Patkauskas, J. Ba- 
cevičia, P. Jucius, J. Vilkis, J. 
Žičkus, F. Rumbinas, K. Bal
sis, K. Denfentas, D. Ūselis, J. 
D'mskis, J. Norkus, A. Danauc- 
kas, D. Gudsiunas, A. Bagdo
nas, K. Šulcą, P. Pikturna, A. 
Lomsargienė; Po $1: P. Vele- 
vičia, J. Paplauskas, A. Petra- 
vičia, A. šeškas, R. Montrim, 
F. Milą, F. Zabrinas, M. Kar- 
tauskis, V. Kairia, A. Viršaite--Į 
nė, A. Marcauskas, V. Zanec- 
kas, P. Jonikiev’čia, J. Salvai
tis, B. Gečienė, K. Lankauskis, 
V. Zenčius, J. Kraus, J. Sa
bas, J. Pocius, P. Račius, V. 
Kurlinskas, A. Bursas, A. Kuk- 
šta, D. Matikora, J. Jakas, A. 
Dimskis, J. Pocius, N. Miller, 
J. Kruša, P. Sidabras.

Musų kolonijoje yra išrink
ta kolektoriai, kurie eina iš 
namų į namus vakarais; T. Po
cius, ir Jonas Salvaitis surin
ko $150.00.

T. Pocius
Atlant ko

ir J. Salvaitis, 
Lietuvių Kolo
nijos Komitetas.

Suma $250.85 priimta nuo 
viršmineto komiteto ir pasių
sta Lietuvos Misijai vardu Kun. 
Žilinus, aukojant Geležiniam 
V.

Evaldas ir Pupauskas.

WEST PULLMAN. — Aukos 
Lietuvos gynimo reikalui, auko
tos ir surinktoj per S. L. A. 55 

. kuopą: (
S. L. A. 55 kp. $100; P. Rai- 

šutis $20; J. ir M. Damanskiai 
$15; Po $10: O. Mačiulskiene, 
J. Katkus, J. Gruzdis, K. Paša- 
karnis; $6 J. Zubė; po $5: S. 
Boreika, P. Matiukas, A. Cuku- 
ras, J. Taljunas, A. Juodopinskis,
J. Kiaurakis, M. Rudis, V. Ma
ciūnas, M, Kažiuras, Aden & Co.,
K. Lapie; po $3: J. Puzmis, R. 
Kensmenas, P. Laukis, P. Meš
kauskas, K. Paldauskis, A. Ka
žiuras, L. Gaubis, J. Krikščiu
kaitis; po $2: J. Ruika, S. But
kevičius, J. Vilutis, P. Giedra, J. 
žideckas, S. Radzevičius, K. 
Maksimavičius, J. Kavaliaus
kas, J. Kastantinavičius, V. Pe- 
rednia, Z. Šliužas, A. Šliužas, S.

ĮPašakarnis, J. Adomavičius, J. 
Kūkalis, S. Grinberg, O. Galmi- 
nienė, B. Venckus, M. Sorkis, P. 
Garnys ,D. Kairys, Ai Vainaus
kas, A. Kripas; po $1: E. Straz
dienė, B. Martišauskis, K. Al- 
vinskis, S. Statkienė, J. Serei
ka, Rubin & Adams, S. Norkū
nas, J. Užunarys, G. Aintis, P. 
Juknis, M. Ališauskienė, A. Dve- 
lis, A. Dvelienė,* A. Slovinskis, 
O. Zorbienė, K. Zubė, M. Mala- 
kauskis, A. Kvedaras, A. Pet
kus, A. Žukas, P. Pelgaus, S. Ba- 
ravikas, J. Petravičius, K. Ba
kutis, A. Šliužas, M. Matulaus- 
kienė, M. Kastantinavičius, 
S. žurauskis, A. Urbonas, J. Ka- 
sakauskis, K. Ročius, D. Ūselis, 

I A. Kartūnas, J. Vincunas,’ A. 
Kasparas, A. Žitkevičius, Ą. Ži
levičius, K. Jonaitis, A. Vaitkus, 
J. Kazlauskas, K. Levendravi- 
čius, J. Dubauskis, J. Zalatoris, 
B. Kaniąvienė, S. Meškauskas, 
J. Ūselis, K. Končius, N. Vaina- 
vičienė, J. Dominikaitis, A. Pok- 
šis, J. Sadauskis, J. Sinkevičius, 
M. KiaulakienČ, X Andruška, J.

I ' 1 >

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

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

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

“ŠVENTO ANTANO STEBUKLAI”

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

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

Kviečiami visi Šv. Antano Stebuklų pažiūrėti — KOMITETAS.

M

N4I
3140 South Halsted Strpet, 

Chicago, III,

Vienintelis Didelis Lietuviu Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

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

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

I!
b

Geležiniam Vilkui7

KONCERTASA

Rengia
Bendras Lietuvos Gynimo Komitetas

Nedėlioj, Gruodžio 19,1920
Aryan Grotto Temple Svetainėj

741 S. Wabash Avė. ir 8th St.

Muzikalį programą išpildys Bethoveno Konservato
rija vadovaujama A. Pociaus.

žigulis, J. B. Jusevičius; smul
kiu $8.25.

Viso labo $365.25.
Pinigai pasiųsti per Lietuvos

Misiją. — A. Statkus.

S. L. A. 122 Kuopos darbuotė.
— Savo priešmetiniame susirin
kime gruodžio 5 d. kuopa rinko 
naują valdybą ateinatiems me
tams ir svarstė kitus reikalus, 
kurių svarbiausias — Lietuvos 
gynimo reikalas. Tam reikalui 
draugai bematant sudėjo $25, 
aukodami: $3 J. Petrokas; po 
$1: A. B. žemaitis, A. Puleikis, 
P. Makarienė, J. Jurkus, P. Ma
žutis, J. Barkauskas, A. Mažu
tis, A. Radziulas, V. Rukuiža, J. 
Tumas, J. Lendzbergis, F. Sta
naitis, J. Vaišvilas, V. Persinc- 
kis, J. Zakaras, S. Vaičulis, M. 
Mažeikis, J. Paražauskis, K. 
Gienis, A. S. Kuizinas; po 50c: 
J. Stančikas, F. Puteikis, D. Bu- 
čus, F. Venckus. vj

Pinigai perduoti bendram Lie- zj 
tuvos Gynimo Komitetui. sž

< .122 Kuopos valdybon 1921 me- 
tams išrinkta: pirm. P. Mažu- « 
tis, padėjėju A. Puteikis, nut. Q 
rasti. F. Puteikis, fin. rast, ir & 
organizatorium A. S. Kuizinas, 
iždin. V. Persinckis.

Susirinkimus kuopa reguha- X 
riai laiko pirmąjį kiekvieno mė- w 
nėšio nedėldienį V. Raubuno sa- 
lūj, prie 45-tos ir Wood gatvių,

—. F. Puteikis.

ROSELAND. — šv. Petro ir 
Povilo Draugystė savo menesi- į 
niame susirinkime nedėlioj, Ij5 
gruod. 12 d., nutarė vienbalsiai fc 
paaukoti Lieuvos šauliams iš iž- 
do $100.00 ir kiekvienas narys 
nemažiau kaip po $1.00.

Ant vietos aukoję šie nariai: 
L. Narbutas $3; J. Stonkus $2; 
po $1: A. Galinga, J. Račkaus
kas, J. žlibinąs, V. Markauskis, 
A. Stanevičia, M. Dambrauskis, 
J. Šileika, Rr. šatkandis, P. šat- 
kauskis, P. Kuzavas, D. Vilavi- 
čia, Ant. Laučys, F. česnauskis, 
J. Gedminas, J. Bražinskas, A. 
Draugelis, A. Jucis, S. Ker- 
nauskis, S. Jurčis, J. Kerpaus- 
kis, P. Balčiūnas, P. Čibinkis, J. 
Šetkauskis. Taigi nariai sudė
jo $28, iš iždo $100, viso $128. 
Pinigai bus tuojau pasiųsti Lie
tuvon per*Lietuvos Misiją. Drau
gija, be to, paskyrė tris delega
tus, kurie darbuosis kartu su 
Laisvės Paskolos Stoties nariais 
ir eis per lietuvių gyvenamus na
mus rinkti' aukų ir pardavinėti 
Laisvės Paskolos bonų.

Setnislosa Jurčius, Nut. Rast.
Jonas Gedminas, Pirm.,

NORTH SIDE. — L. G. D. 47 
Skyrius gruodžio 5 d. buvo su
rengęs vakarėlį Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus naudai. Nusi
sekė labai gerai. Kalbėtoju bu
vo adv. Bračiulis, kurs ką-tik 
grįžęs iš Lietuvos daug naujų 
dalykų papasakojo. Liet. Soci
alistų Pirmyn Mišrus Choras pa
dainavo gražių dainelių, A. Mic- 
kaitė ir P. Lapinskienė padekla
mavo, J. Čepaitis dainovo solo, 
p-lei Rųgiutei akompanuojant 
pianu, M. Rugis griežė smuiką, o

Pradžia 8:15 vai. vakare

Lenkų gaujos vadovaujamos Želigov/kio Įsiveržė Vilniun ir nori 
užgrobti visą Lietuvą. Geležinis Vilkas ir kiti kovotojai užstojo jiems 
kelią. Mes privalome jiems padėti. Todėl visi lietuviai vyrai, mote

ris ir merginos ateikite koncertam Atlikite savo pareigą.
Kviečia Rengimo Koncerto KOMISIJA.

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

Lietuvos Respublikos
Gynimui Rengiama

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

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

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

ir I/enkijos imperializmo, stojo visi gynėjų eilesna. Išvijimas, priešo iš Lietuvos!, arba mirtis yra jų 
obalsiu. Jų pasiryžimas yra išvyti Želigovvskj iš Lietuvos. Jie tą padarys, jeigu mes, Amerikos lie
tuviai šioj baisios kovos valandoje juos paremsime, 0 paremti galime. Todėl kas tik gyvas, . a®., ’ 
lietuvis, remkime savo darbu savo doleriais Lietuvos gynimą. Apart įžymių kalbėtojų bus la ai pui 
programas, kurį išpildys žymus daininkai, kaipo; Briedukai, Grušiutė, Jakutis ir kiti.

Kalbės žymiausi lietuvių kalbėtojai “Naujienų” 'Red. P. Grigaitis, tik ką sugrįžęs iš Lietuvos, a< v. 
F. Bradchulis, adv. Kl. Jurgelionis ir kiti. Šio vakaro pelnas, tai bus Kalėdinė Dovana, musų bro
liams kovojantiems už Lietuvos laisvę.

Kas negalėsite būt prakalbose ypatiškai, galite visvien prisidėt su auka Gynimui Lietuvos, pasiųs
dami Chicagos Bendro Komiteto, Lietuvos Gynimo Kasieriaus vardu, J. J. Elias, Universal State 
Bank, 3252 S, Halsted St., Chicago, 111. PRAKALBŲ RENGIMO KOMISIJA.

Iškilmingas Balius su Koncertu
Rengia Pas. Pram. Darb. Un. Liet. Skyrius 

Nedelioj, Gruodžio-Dec., 19 d., 1920
MELDAŽIO SVETAINĖJ 2242-44 W. 23rd PI.

Prasidės 7 vai. vak.
Programas susidės iš gabiausių muzikų. Dalyvaus Rusai 

dainoriai ir šokėjai, Šidiškiutė, solistė; Tiesos Mišrus, Choras 
broliai Briedukai, Finų Saxophone Orkestrą.

Kviečiame publikų atsilankyti ant baliaus ir pamatyt tur
tingą programų. *

Inžanga su viskuom 50c.
Po programui šokiai iki vėlumos

KOMITETAS.

p-lė Rugiutč skambino pianą. 
Muzikantai šiam vakarui irgi dy
kai patarnavo, už ką jiems ačiū.!

Lietuvai Gelbėti Draugi j on na
riais įsirašė ir mokestis užsimo
kėjo po $2: F. Sirosas, J.-Dau
ginis, J. Juškauskas, V. Dapke- 
vičia, A. Ribokas, M. Rugienė, 
K. Motelis, K. Rugis, O. šliauta- 
rienė, F. Dovalga, P. Zemeckas. 
Nariais rėmėjais užsirašė ir po 
$1 užsimokėjo: >

C. Juodis, A. Stončius, S. Bar-1 
čaitis, J. Arbačauskis, M. Mate
lis, F. Trainis, J. Trainis, J. Su-' 
delis, K. Saikus, S. Guzevičia, J. 
Berniunas, B. Namajoska, F. 
Dubickas, J. Jukšunas, J. Juza- 
paviče, J. Zakarauskas, K. Nai- 
keliene, fy.. Žilius, K. Žilienė, V. 
Gumbris, K. Ivanauskas, K. Jan
kauskas, K. šešelgis, M. Anta
navičiene, K. čepukas, O. Grigai
tienė, T. černauskas, M. Jankus, 
J. Mack,\). Stungis, K. Semaška, 
J. Mažeika, J. Sudeikis, O. Novi- 
kienė. Smulkių aukų $6.79; įžan
ga ,$35.50; iš viso $97.29. Pir- 
miaus prisirašė per D. Žutautą: 
Z. Balsienė $5; K. Davkintis, P. 
Gelžinis ir J. čepelis po $2; A. 
Šarkis $1. šitie pinigai nesiskai
to prie augščiau minėtos sumos.

Atmokėjus vakaro Išlaidas, pi
nigai pasiųsta Liet. Misijai per 
Centro Kasteriu, $89.00.

—A. Vaitas.

APŠVIETOS SAVAITĖ.
Rengiama

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

Paskaitos įvyks šiose vietose:
Gruodžio 13 d. (l’aned.) 1920 m. McKinley Park svet. Skaitys 

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

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

C. K. Cherys — “Ką Tėvai Turėtų Žinoti apie Vaikų Burnas ir Dan
tis”.

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

Gruodžio 17 d. (Petn.) Mildos svet., 3142 So. Halstcd Str. — Dr. S. 
Biežis; “Namų Hygiena”.
Pradžia visose vietose 7:30 vai. vak. Įžanga visur dykai. *

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

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

Meldžiame skaitlingai atsilankyti. Rengimo KOMISIJA

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime, parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų, r Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad npkainavus. Nepraleisk šios progus, 
kaipo tikrą atsitikimų, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augŠtos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimti augštos rųšies tik
ros odos slkiyčiui setų. Šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdjrbhno. Mes parduosimu už pirm# 
pasiūlymą, nes mos norime padaryt daugiau vietos. 

.Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkc*, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

Nedėldieniais nno 
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE CO., 

2023 Š'o. Ashland Avė., kampas 21trt St.

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntini. Atdara kiekvienų dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo
10 iki 4 po pietų. ~

Ar myli nrazlky?
BEETHOVENO muzikos kra- 

Bfrvątorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems {įduoda
mi diplomai; {stoti galima Vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, V ėdi jas
8259 S. Hahted Str.

Tol.: Boulevard 9244

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4. PAIN-EXPEHEB 4»
Vidzbaienklk užreg. 8. V. Pat. OflM.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
Vaizbaženklį.*

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

'MiniOtU

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis.

t ’S {N W »< m N ■ ■ ■ M ■ ■■ WWWWW

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.
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“Milžiniškas” Laisvės 
koncertas. /

Ilgoką valandą IJvcokiyne mė
tyta plekatai, kad gruodžio 12 
d. įvyks “milžiniškas” Laisvės 
koncertas. Nors tai mano idė
jos priešų koncertas, bet turė
damas valanda liuoso laiko nu
ėjau pasižiūrėti.

įėjęs, svetainėn tuoj nuste
bau. žiu, kasgi čia? — pa- 
mislijau. Visa svetainė nuo vie
no galo iki kito papuošta Jungti
niu Valstijų vėliavomis, ir nei 
vienos komunistiškos. Pama
niau, kad turiu klaidą: rasi čia 
parengta koks valdiškas koncer
tas.... gal ir ponas Palmcris čia
dalyvaus..... Juk pasieniais slan
kioja tvarkos dabotojai— poli- 
cistai. šimts kalakutų! P. jau į 
revoliucionierių koncertą, o čia

(- kas gi čia ?
Pasidrąsinęs vieną pažysta

mų ėmiau ir atklausiau:
—Meldžiamasai, ar ir Pal įne

rto atvyks?....
Dilbtelėjo akimis ir atsake:
—Nežinau.... o gal. Sakė, kad

čia bus laisviečių koncertas.
Aplink stovėjusieji ėmė kva

toti, bet čia prisiartino nukirp
tais plaukais “leidė” ir musų 
pašnekesį nutraukė: paprašiusi 
tikieto ir nuvedė mus į vietą.

Buvo garsinta, kad tas “mil- 
’ žiniškas koncertas” prasidės kaip 
i antrą valandą po pietų. Vis dėl
to prisiėjo iahkti net iki ket
virtos valandos.

Vienas frainukas išėjęs prane
ša kas rengia “tą koncertą” ir 
išdrožia ilgą pamokslą apie “rei
kalingumą remti darbininkišką 
laikraštį”, kuris girdi, “gina 
darbininkų reikalus jokiai par
tijai nepataikaudamas.” Po to

pradėta pildyti tas “milžiniškas 
programas”. Pirmiausia kank
lių orkestrą pagrojo kelintą da
lykėlių, po to išėjo p-le Avietc- 
naitė iš VVaterburio. Padainavo 
pora dainelių ytin šauniai. Pub
lika ją iššaukė dar kartą padai
nuoti. Trečias išeina kažkoks 

“bučeris” ukrainas. Dievuli, 
kad jau užtrauks “solo”.— Vie
ną' baigęs tuoj k tą dainUoja. 
Dainuoja visais keturiais bal
sais... Nesuprantu, kodėl to 
“milžiniško koncerto” ren-
gėjai leido jam taip “mu-
šv!:s.” ♦ ‘Jani baigus š-

KRAUTUVĖS VALANDOS IKI KALĖDŲ
—9:30 ryto iki 9:30 po piety.

■■■■
KLEIN BROS

Dvigubos 
stampos 

kiekvieną 
dieną iki 
Kalėdų

Vyry MO Overkotai
Mažiau Nei Pusė Kainos

Šie puikus kotai pagamintiKling Bros., 
Chicago h tutinti plačią šalyje reputaciją 

gerų žieminių uLfctcr? Iflirie yra ir 
nuo lietaus apsauga.

Trįs kotai viename — overkotas, 
nuo lietaus kStas ir ploščius 

šie ulster, padalyti iš 28 iki 82 uncijų 
audimo yra kibai šilti, šalčiausiose dienose 
ir galima <l€v6ti iki užbaigai Žieminio se
zono.

Padaryti iš tankaus vilnonio audimo pil
no ilgio, skvernais, su išverst imu į užpakalį, 
diržas aplink visą; kalnicrius pasistato augš- 
tai kaip kaklas.

Pasirinkt yra iš dešimts skirtingų 
spalvų — indų. oksford, žalių ir taip to
liau; mic'.a 34 iki 46.

Nepraleiskit progos — tai yra didžiau
sios veitčs šiandie šiame mieste.

eina tūla solistė, ir vėl tokios 
put vertės “dainuškos”. Ištik- 
1’0, tokius “solistus” ir “solis
tes” reikėtų siųsti kur nors ki
tur, tik ne i koncertą prieš 
publiką rodytis.

Po tų “solų” duota smuiko so- j 
lo. Išpildyta pakenčiamai. Ir,vėl 
dainuoja p-lė Avietenaitė. Dai
nuoja šauniai, ir publika jai dė
koja stipriais aplodismentais. •

Pagalios vaidinta “komiška 
ukrainiečių • operetė”. Ant sce
nos pasirodo būrys “burliokų” su 
dalgiais, dainuodami kažkokią 
“dainušką”. Vienas išgėrė pus- 
kvortę degtinės, kiti pašoko 
džiką ir po visam. “Operetė” 
užbaigta, Užbaigta ir “milži
niškas koncertas”. Nei marša-- 
lietos nei Internacionalo nieks 
r įdainavo. Bet kur čia laisvie
ji ii, pasipuošę valdiškomis vėlia
vomis, dainuos revoliucioniškas 
dainas....Ar laisviečiai patys sa
va valia pasipuošė tomis “sveti
momis plunksnomis” ar val
džia juos papuošė — už gerą I 
“pasidarbavimų”'.— kas čia su
žinos. •

Šiuo koncertu laisviečiai pa
rodė, kad jie yra tik bankrutai. 
Iš viso jie teturėjo tik vieną gė
rę dain ninkę, p-lė Avietenailę. 
Visi kiti — nei šis nei tas. Ku
ri i buvo tame, “milžiniškame 
koncerte”, visi grįžo nepasiten
kinę, suvilti. Tai rodo, kad lai- 
sviečiams rupi ne geri koncertai 
re ngti, bet — pasipelnyti. Pasi
pelnyti, kad galėjus.ir toliau !w 
leisti savąjį lapą. Bet jeigu jie j S 
dar kartą tokį “koncertą” su-įįj 
rengtų, kažin ar ką belaimėtų. i jj 
Kartą-kitą suvilti publiką juk ga- ■ m 
Įima! Bet visuomet dumti ją —’:J 
to negales nė laisviečiai. ' m

• i fl
Nuo šio koncerto laisviečiams,! u 

rodos, bus šiek tiek pelno. Pub
likos buvo nevisai mažai.

Viena dieną, panedely, gruo
džio 13; laisviečių gazieta čia 
m pasirodė. Nežinia kame da
lykas.

Willingness to Oblige

CHICAGO TELEPHONE CO.

IEPOJŲ .............. $145.00
Karės taksų $5.00

Cur.ard Agentas, yra jūsų mieste. 
Kreipkitės prie jo.

PibBIKKBHBHIinira^BESaBBKBRBHBHHKNIKaaHSHBBaK^Rl

ŠEIMYNŲ APTIEKA ~

Publika turi dauginus teisių nei kad pavir
šutinį patarnavimą nuo tų, kurie suteikia 
telephono reikalavimus.

čia yra kas tokio daugiau prie telephono 
patarnavimo, nei visiškas pastatymas su
rėdymo publikai, lygus telepno Įrengimas.

Mandagumas, noras padėkos ir kantrumas 
meilinamose aplinkybėse telephono dar
bininkų, kelti draugiškus jausmus ir yra 
išimtinais, budais telephono patarnavi
me.

Laivas AQUITANIA 
Išplauks Sausio 25, 1921 

į CHERBOURG, 
Kelionė sutvarkyta į 

HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ | 
Trečios klcsos kainos i: 

HAMBURG ..........  $125.

R1
U

£4

U

RENCH U N
Compagnic Gcnerale 

Transatlantiųue
Tiesiai Hamburgan

Specialis išplaukimas 
Diiheltavais triukais laivo

NIAGARA
Seredoj, Sausio 5, 1921.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
Frcnch U ne agento.

-.. — ................. -#

Tcl. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedeliais iki 8 vakare. .

Nedčliomis ofisas uždarytas.

Serganti žmo- 
nSs turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di i jo rankas 
savo sveikatą 
Ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymą 
nes tik toki? 
gali suteikti tą,

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

Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ck- 
zaminavimą ir, jei aš apsjimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

12 ilioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.
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įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau
si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visoki RE
CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san
delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, 
kostumierių ir vietos žmonių.

K R 8M Ki ra s n ra

Kotifl! Tukstanį'.isi žw!ij ir
•MMKM į-T    . n   UI III■— t

Vaiku Miišta kas meta nuo
■   ... r- »—« ——

Plaiižlij Uždegimo.

DR. G. M. GLASER | 
• Praktikuoja 29 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St., kerte ^2 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
< Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, G—R 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 i 

po piet.
Telephono Yarda 687

»h.imoviu

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 liboa 

Chicago, Illinoiv.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų it 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nodėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880
..... ..... . .. . .......

Tel. Yards 3654 
į Mrs. A. Michniewicz 

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pjenn- 
silvanijos hos- 
pitalese. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir < 

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

(ant antrų lubų) ,
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

, ..■» i. ». «»««■ *»•••» -n i —i* - —JT“ *-

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Tek: Yards 666€ -
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEV1CZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

Akušeras
8203 8o. Halsted SU Chicago. 
Valandos: 10-12 y. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Mes gavome iš Vokietijos puikiausių karolių, 
laikrodėlių ir žiedų, merginoms, moterims ir vaiki
nams: taipgi naujausios mados merginoms ir mo- 
terims špilkų, karolių ir branzalietų. Musų kainos 
labai žemos. Užkvieciame atsilankyti musų krau
tuvėm pasirinkti puikaus ir gvarantuoto tavoro.

J. WENCKUS
3327 S. Halsted St., • - Chicago, III.

Perkame
Laisvės Bonus

• z

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

Dabar Amerikos Laisves bony kursas 
yra pakilęs, ir todėl už bonus galimą gauti 
dauginus negu pora mėnesių atgal.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 S. Halsted St., to-

RACINE, WIS.

L. Pask. Stoties darbuotė.
V:etos Ęietuvoą Laisves Pa-

M 
H 

, M
skolos Stotis rengias^ prie sek- M 
mingo baigimo darbo. Gruod- įį 
žio 6 d. buvo su smukimas; vi- M(U si draugijų' atstovai nuspron- y 
de, kad skiria mums kvota 
$20,000 bus sukelta iki! Naujų 
Metų, nes nebedaug liko su
rinkti. Nutarta gruodžio 19 
d. surengti prakalbas, ir kiek
vienas bonų pardavinėtojas pa- 
sžadejo išparduot bonų po 
$500. Stotis turi jų aštuonis, 
lai štai ir surinksime vėl $4000, 
o mums betrūksta tik trijų 
tūkstančių. Taigi kaip matyt, 
Bacino lietuvia*. netik išlaikys, 
bet dar surinks kvotą su geru 
kaupu. Praeitą savaitę bonų 
pirko Augustas Beliauskas už 
$100 ir Donatas Jackus, kurs 
pirmiau buvo pirkęs už šim
tinę, dabar vėl pirko už antrą 
šimtinę. Tikimės, kad iki sa
vaites pabaigos tokių šaunių 
vyru dar dešimtimis atsiras.

• — M. Kasparaitis.

SALUTARAS auga, nes mes turėjome išpildyti žmo
nių norus ir įsteigti APTIEKUS DEPARTAMEN
TĄ, ka mes ir PADAROME.

Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip 
vietos žmones atsilankyti į musų NAUJĄ APTIE- 
KĄ, o mes esame pasirengę Jums patarnauti.

Su užtikrinta vilčių ateityn,

SALUTARAS DRUQ & CHĘM. CO.
. ? Phone: Canal 6417

1707 So. Halsted St., Chicago, III.
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Todėl'kad jie sutinka šias liga? 
kaip: šaliį, influerųm, kosulius, kata
rą, Bronchites, Ton\gjtes, skaudžia 
gerklę, skausmus krūvinėje, ir nebū
na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršui mingtus kentėjimus jau
čiate, tuo jaus eikite i vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys1 kosulį. ,

KAMPUKO!, yra sudėtinis iš bal- 
-amiški] aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingi) dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimų, nugaros, nariuose ii’ reu- 
matiškus skausmus.

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPIIROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa
rankamo j; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO.
2633 West 47th St., Chicago. III.

PALIKTA ŠTORAGE’Y

atK. w » k b- k
* Tel. Boulevard 2160
| Dr.AJ.KARALIUS 5

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto J 

2—9 vakaro.
w 3303 So. Morgan Street, ¥
* Chicago, IU. S
i '.Ji Ik V iii iit ’feii I® ATlSl .‘■■i W J8J4
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PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StrikoPis

hietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą

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

’ 6 iki 8 vak. Ncdėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet. 
Telephone McKinley 263

i<

Phone ('anai 267

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

piet 6 iki 9 vakar* 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1821 8. Halsted St.4 
Kampas 18 ir Halsted St.

■ DATRIJOTIZMAS
■ 1 Pačėdumas turi būt

pasargos žodis
g I0WA STATE
■ SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis—S $120,000.00.
m S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, (A.M

J

n
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SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugu laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

SocialdemokrMą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARNUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinlrtiniai re
kordai. Gražus dičio- 
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Tinimo labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyli, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista-

! !W S&K a « B tf M U S Ip « S Ml B « O * 
pį Telephone Yards 1532

DR J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted SU Chicago.

$
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' tomą.
Jei gyveni ne mieste, mes pasiųsi

mo C. O. D. daleisdami egzaminuoti. 
VVESTĖRN J'URNITURE

STORAGE, 
2810 W. Harrhon St.. Chfcago.

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

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintas kainų numušimas nuo 
kiekvicfno' siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dahar tiktai 
$12.50.

$85,000 vertės steko, vyrukų It 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios 
iv gražiausios mados visokios mieros 
ir spalvos, vertės $27.50 iki $75.00 — 
dabai parsiduoda po $15.00 iki $47.50

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

ir augėčiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
ftugžčiau

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

f m "iiM* ?y -t WwWMM4iiM
dez. 1139 Independence Blvd. Chicago 

Telephone Van Buren 294

□R. A.A.ROTH 
aUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialisiaa Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visą chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chlcagr* 
Telephone Pr ver 9693

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

'V*
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Trejopa pozicija 
Lietuvos gynimo 
klausimu.

Lenkų užpuolimas Lietu
vos pastatė prieš Lietuvos 
darbininkus šalies gynimo 
klausimų. Kaip jie atsakė į 
ji?

Trejopu budu
Lietuvos darbininkų judėji 

me jau senai apsireiškė trys 
srovės: krikščioniškoji, so
cialistinė ir komunistinė. 
Pirmoji srovė susidaro iš’to
kių darbininkų, kurie dar 
nesupranta, kad jie priklau
so ypatingai visuomenės kle- 
sai, turinčiai kitokius reika
lus, negu ūkininkai, dirbtu
vių savininkai, kunigai ir tt. 
Tie darbininkai dar mano, 
kad religija yra svarbiausias 
dalykas, ir jie eina, išvien su 
tais žmonėmis, kurie, jų 
nuomone, gina jų religijų. 
Savo ekonominių reikalų jie 
dar nepažįsta.

Tų darbininkų srovę or
ganizuoja ir veda klerikalai. 
Jie sutvėrė iš tų darbininkų 
“Darbo Federacijų” ir ištisų 
eilę visokių draugijų įvairių 
šventųjų vardais — Šv. Zi
tos, šv. Kazimiero, šv. Juo
zapo ir tt. Jiems yra leidžia
mas ir laikraštis vardu 
“Darbininkas”.

Kitos dvi darbininkų sro
vės, socialistinė ir komuni
stinė, griežtai skiriasi nuo 
‘"krikščionių” tuo, kad jos 
susideda iš klesiniai susipra
tusių jų darbininkų. Šitie 
darbininkai numano, kad 
svarbiausių rolę visuomenės 
gynime lošia ekonominiai 
reikalai, ir jie mato, kad tie 
reikalai darbininkams yra 
visai kitokie, negu ponams 
arba apskritai nuosavybę 
turintiems žmonėms. Jie to
dėl nepripažįsta, kad darbi
ninkai galėtų organizuotis 
kartu ęu ūkininkais, biznie
riais, kunigais ir jų užtarė
jais; jie rišasi į savo klesos 
organizacijas ir neduoda ku
nigams arba kitokiems iš-> 

naudotojų sėbrams vadauti 
joms.

Socialistinė ir komunisti
nė darbininkų srovės yra su
siorganizavusios į profesines 
sąjungas, kurios jau turi ga
na daug narių (sako, net 50- 
000). Centralinis Biuras, 
kuris jungia j daiktų tas pro
fesines sąjungas, leidžia lai
kraštį ‘‘Darbininkų Žodį” 
(kurį Lietuvos valdžia nuo
latos persekioja).

Kaipgi daba? tos trys sro
vės nusistatė, kuomet Lietu
vai teko gintis nuo šalies už
puolikų?

“Krikščioniškoji” srovė 
nusistatė taip, kaip užka- 
mandaVojo “dvasiški tėve
liai”. Kunigai pasakė, kad 
reikia ne tiktai kovoti su 
Lietuvos užpuolikais, o ir su 
visais valdžios priešais. Kas 
eina prieš valdžių, tas yra 
“tėvynės priešas” — toks pat 
pavojingas, kaip lenkų želi- 
gowskis arba da aršesnis. Ir 
“krikščionys” tam pritarė. 
Jiems galvot nebuvo reikalo 
(prie to jie nėra ir pratę); 
už juos atgalvojo jų vadai, 
klerikalai. į'J į

Kas kita tie darbi
ninkai, kurie supranta, 
kad jų klesos reikalai ski
riasi nuo pasiturinčiųjų kle- 
sų reikalų. Jie negalėjo at
sidėti ant to, kų pasakys kle
bonas arba valdžia; jie turė
jo patys apsvarstyti, kaip 
jiems reikia elgtis. Svars
tydami, kokių pozicijų užim
ti Lietuvos gynimosi klausi
mu, jie priėjo prie dviejų 
skirtingų nuomonių.

Socialistinė darbininkų 
srovė nutarė, kad Lietuva 
turi visomis jiegomis gintis 
nuo lenkųTnes jai grūmoja 
iš lenkų pusės dvejopas pa
vojus :viena, jeigu lenkai pa 
imtų viršų, tai jie panaikin
tų Lietuvos nepriklausomy
bę, prijungtų Lietuvą, visų 
arba jos dalį, prie Lenkijos; 
anta, pergalėję Lietuvą, 
lenkai sustiprintų dvarinin
kų galių Lietuvoje:' dvari
ninkai juk veda tuos lenkų 
legionus, kurie įsilaužė į Vil
nių.

Lietuvos darbininkai yra 
užinteresuoti didesniam net 
laipsnyje, negu kitos klesos, 
tame, kad Lietuva atremtų 
šituodu pavoju. Todėl jie 
turi ne tiktai pritarti Lietu
vos gynimui nuo lenkų, o ir 
patys kiek galėdami prisidė
ti prie tos kovos. Kova už 
šalies laisvę yra kartu kova 
už geresnę Lietuvos darbo 
žmonių ateitį.

Bet, vesdami šitų kovą, 
darbininkai turi neužmiršti, 
kad jų priešų yra ir pačioje 
Lietuvoje. Darbininkų iš
naudotojai neišsižada delei 
“tėvynės labo” savo reikalų, 
jie nesiliauja skriaudę dar
bininkus; priešingai, tų kri- 
tingų momentą, kada lenkai 
užpuolė Lietuvą, jie stengia
si panaudot kaipo progų dar 
labiaus suvaržyt darbinin
kus, dar didesnę naštų uždė
ti ant jų pečių. Todėl dar
bininkai turi nė Valandėlei 
nesustot kovoję už savo tei
ses, turi nė valandėlei neiš- 
sižadėt savo organizacijų ir 
savarankiško veikimo.

žodžiu, socialistinė darbi-' 
ninku srovė nutarė, kad rei-' 
kia vesti kova dviem fron-!* I
tais: prieš šalies užpuolikus

ir prieš savo išnaudotojus.
Bet komunizman palinku- 

sioji darbininkų srovė nusi
statė kitaip. Ji yra įtekmin
ga profesinių sujungiu viršū
nėse, ir ji per “Darbininkų 
Žodį” paskelbė, kad darbi
ninkai dalyvaus kovoje prieš 
lenkų dvarininkų užpuolimą 
tiktai tuomet, kai Seimas iš
pildys tam tikrus reikalavi
mus. Bet kadangi tų reika
lavimų autoriai žino, kad 
Seimo didžiuma (susidedan
ti iš klerikalų) atmes juos, 
tai jie yra pasiryžę neremti 
Lietuvos gynimosi.

“Naujienose” jau buvo pa
duota tų reikalavimų turi
nys. Jie yra ne visai nuosai
kiai suformuluoti, bet šiaip 
prieš juos negalima beveik 
nieko pasakyti. Vienok da
lykas ne tame. Klausimas 
eina apie tai, ar ginti Lietu
vę nuo lenkų dvarininkų už
puolimo, ar ne. Komunisti
nė xsrovė atsako į jį: Mes 
ginsime Lietuvą, jeigu Sei
mo didžiuma 'bus gera dar- 
ninkams.

Iš to atsakymo išeina, kad 
pats savaime Lietuvos gyni
mas neturi reikšmes darbi
ninkams; jeigu jie gins Lie
tuvą, tai tiktai delei Seimo 
gerumo. Bet ar ištiesų dar
bininkams neturi reikšmės, 
ar Lietuva j)us nepriklauso
ma — ar ne, ar joje įsigalės 
dvarininkai pagalba lenkų 
durtuvų — ar neįsigalės? 
Užtenka pastatyt šitų klau
simą, kad atsakymas į jį bu
tų aiškus: Lietuvos darbi
ninkams turi didžiausios 
reikšmės, *kad Lietuva nepa
tektų po svetimu jungu ir 
kad dvarininkai nepaimtų 
viršų! Apgynimas Lietuvos 
nepriklausomybės ir atrė
mimas dvarininkų užsimoji
mo yra be galo svarbus Lie
tuvos darbininkų reikalas, o 
ne svetimas jiems dalykas.

O jeigu tai yra pačių dar
bininkų reikalas, tai kaipgi 
galima sakyt, kad darbinin
kai gins jį tiktai tuomet, 
kuomet tų ir tą padarys Sei
mas? Tai yra juk absurdas. 
Ką jus manytumėte apie 
žmogų, kuris, pamatęs prisi
artinantį banditą, pareikš
tų: “Aš ginsiuosi nuo to 
bandito, tiktai tuomet, kuo
met kiti mano priešai priža
dės daugiaus • nebeskriausti 
manęs?” Manytume, kad 
jisai nesižino ką šnekąs.

Taigi tų komunizman pa- 
linkusiųjų darbininkų nusis
tatymas yra visai nelogiš
kas. Jo yra tame, kad jisai 
yra išvestas ne iš darbinin
kų klesos reikalų, o iš prie
šingų darbininkams klesų 
elgimosi. Tame yra didelis 
skirtumas tarpe komunisti
nės ir socialistinės srovių.

Socialistinė srovė, kaip 
matėme, nusistatė taip: mes 
turime kovot su išnaudoto
jais bei jų užtarėjais (Sei
me, valdžioje ir visur kur) 
ir reikalaut sau teisių; bet, 
nežiūrint kaip darys musų 
išnaudotojai ir jų sėbrai, 
mes turime kovot ir su len
kų dvarininkais, užpuolu
siais Lietuvą, nes nuo to pri
klauso ir visos šalies ir musų 
pačių gerovė. O komunis
tiškai protaujantys darbi
ninkai sako: jeigu musų 
priešai Lietuvoje elgsis su 
mumis gerai, tai mes kovosi-
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me su lenkų dvarininkais; o 
jeigu jie elgsis blogai, tai 
mes nekovosime.

Šituo žvilgsniu komunisti
nė srovė pasirodo, kaipo dar 
nepajiegianti nuosakiai va
dovautis klesines kovos prin 
cipais. Bet reikia paštebėt, 
kad ta srovė Lietuvoje visgi 
eina ne tokiu keliu, kaip 
amerikoniškieji “komunis
tai”. Jeigu komunizman 
palinkusieji darbininkai Lie 
tuvoje ir aktyviai neremia 
kovos prieš lenkus, tai jie 
bent nesipriešina tai kovai. 
Jie smerkia lenkų žulikows- 
kį ir nedrabsto purvais, kaip 
brooklyniškė “Laisvė”, tų 
žmonių, kurie stoja prieš 
Lietuvos priešus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Juodoji dėmė.
Washington. — Paskutiniame 

karo sekretoriaus (ministerio) 
raporte pažymėta, kad nuo bir
želio mėn. 1919 metais ligi bir
želio men. 1920 metais net dvi
dešimt kartų buvo šauktųsi ar
mijos pagalbos — “įstatymams 
ir tvarkai išlaikyti. Armija bu
vusi pašaukta į sekančias vie
tas:

Liepos, 1919, j Ray, Globė, 
Miami ir Jerome, Arizonos val
stijoj. Reikėję užgniaužti 
“pramoniečių žygius”.

Spalių, 1919, į Gary, Ind. Iš
laikyti tvarką — kilus plieno 
darbininkų streikui.

Knoxville, Tenn. — “streiko 
reikalais”.

Charleston, Beckley ir Clo- 
thier, West Virginijoj, “dėl an
gliakasių streiko”.

Utahe, “dėl angliakasių strei
ko”. . ; - < t |1 'tA »! ‘ t’

Brownsville, Pa., “dėl anglia
kasių streiko”.

Gallup, New Mexico, “dėl ang
liakasių streiko”, i

Raton, New Mexico, “dėl ang
liakasių streiko”.

Bayeno, Wash, valstijoj, “dėl 
angliakasių streiko”.

Lapkričio, 1919, Wyominge, 
“dėl angliakasių streiko”.

Bogaiusa, La., “streiko reika
lais”.

Pittsburgh, Kas., “dėl anglia
kasių streiko”.

Gruodžio, 1919, Mc Allister, 
Okla., “dėl angliakasių streiko”.

Balandžio, 1920, Butte, Mont., 
“streiko reikalais”.

Taigi, kone visais atsitikimais 
armija naudota vienam tikslui 
— darbininkų streikams gniauž
ti.

Siuvėjai susivienijo.
New York. — Tai, apie -ką il

gai galvota ir prie ko ilgai reng
tasi, jau įvyko. Siuvėjai jau 
susivienijo. Naujoji siuvėjų or
ganizacija, kurios oficialiu is 
darbas, rodos bus Needle Trades 
VVorkers Alliance, dabar turės 
daugiau kaip keturis šimtus tūk
stančių narių. Naujojo siuvėjų 
susivienijimo nariai yra: Amal- 
gamated Clothing Workers uni
ja, International Ladies Gar- 
ment Workers unija, Journey- 
men Tailors unija, United Cloth 
Hat and Cap Makera unija ir 
International Fur Workers uni
ja.

Visos kalbamosios unijos da
bar visomis jėgomis rems Amal- 
gameitų uniją josios kovoj su 
samdytojais, kūne ryžusi su
griauti ją.

ITALIJA.

Samdytojų sumoksiąs.

Roma. — Darbininkų rateliuo
se reiškiasi ytin žymus sujudi
mas. Elba salos kasyklų savi
ninkai padarę sumoksią su val
džia, kad išvijus visus tuos dar

bininkus, kurie vadovavo kasė
jams, užėmusiems kasyklas. Ka
syklos buvo užimtos metalo in
dustrijos darbininkų streiko me
tu. Visa, ko darbininkai reika
lavo, tai kad jiems butų suteik
ta balsas kasyklų tvarkymo rei
kalais. Vesta ilgos derybos su 
samdytojais ir valdžia. Pastar 
roji rodžiusi savo pritarimo dar
bininkams. Bet... nesenai ka
syklų sryty pasirodė policija ir 
pradėjo areštuoti žymesniuosius 
darbininkų darbuotojus.

Darbininkų tatai nė kiek ne- 
nugąsdino. Jie žada laikytis 
tol, kol jų reikalavimai nebus 
išpildyti. “Jeigu bus reikalo, 
mes kreipsimės į visus Italijos 
darbininkus ir tuomet mes pa
žiūrėsime” ~ pareiškė tūlas ka
sėjų darbuotojas.

Pasidavė.
[SpecialS Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]
PAUL HANNA 

WASHINGTON. — Karas su
Meksika tapo pašalintas.

Meksikos preziderltas Obregon 
ir Jungtinių Valstijų senatorius 
Fall pasirašė po taikos sutarti
mi.

Busimasai prezidentas Hard- 
ingas ir Wall gatvė šitą prelimi
narinę sutartį dabar turės pa
remti. Gi busimoji republikonų 
administracija visa tai užgirs 
oficialiai.

Kad išvengus pražūtingo susi
kirtimo, Meksika turėjo pasirau
syti kur reikalinga. Tuo budu 
Amerikos interesai už Rio Gran
de upės bus apsergėti, o pati 
Meksika — ji gaus deramos nuo 
Wall gatvės paskolos.

Jeigu dabartinioji demokratų 
administracija nepasiskubina 
“padaryti kas reikia” dabar, 
Hardingo administracija tai pa
darys tuoj po to, kai ji pasiims 
valdžios vadeles į savas rankas. 
Ji oficialiniai pripažins Obrego- 
no rėžimą.
Senatorius Fall gi gaus tinka

mo atlyginimo už jo pasitarna- 
vimą šituo reikalu. Obregono 
valdžia pasilaikys jį Meksikos 
geležinkelių “reorganizavimo” 
reikalams tvarkyti. Jisai bus 
antrasai Meksikos viršyla, dir
bąs Jungtinių Valstijų bankinin
kų ir kitų kapitalo sodintojų 
naudai.

Visos tarybos, kurių dabar tu
ri VVilsono administracija su 
Meksika, galimas daiktas, kad 
bus sulaikytos senate ir užmes
tos naudai šimtaprocentinio re
publikonų tarimosi, kurį pradė
jo senatorius Fall. Gi senato
rius Fall nūdien jau įsitikinęs, 
kad “Obregono administracija 
yra patvari ir pasiryžusi išlai
kyti įstatymus bei tvarką, o 
taipjau ir nuosavybės teises”. 
Visa tai jisai nūn pasakoja sa
vo draugams. Gruodžio 11 die
ną jis buvo nuvykęs į Marion 
miestelį pas išrinktąjį preziden
tą Hardingą, kad visa tai papa
sakojus ii’ jam.

žymus aliejaus laukų savinin
kai, esantys Washingtone, daž
nai atvyksta į senatoriaus Failo 
raštinę ir grįžta iš jos laiminga 
šypsą. Privačiame pasikalbėji
me. jie taipjau prisideda savo 
dvylekiu, kad pagyrus Obrego- 
ną, kaipo “įtekmingą vadą,” 
kuris dar kartą Meksiką pada- 
rys saugia Amerikos doleriui.
Ir žinomasai gėltonlap’ų leidė

jas savo laikraščiuose nūn pra
deda dėti pasakaičių apie “savo 
jėgomis prasisiekusį vyrą, Ob- 
regoną.” Tatai rodo, kad ne- 
paliaujamasai peikimas visa to, 
kas dedasi Meksikoj, kurį to po
no laikraščiai varė kone per de
šimtį metų, pasiliaus.

šitą retą “viešosios diplomati
jos” pasisekimą deiybose su 
Meksika taipjau sekė kito se
natoriaus, Smooto, pranešimas, 
būtent, kad šią žiemą militari- 
nis ir laivyno programas busią 
žymiai susiaurinti.

Taigi, taika šiaurinės Ameri
kos žmonėms tapo nupirkta —* 
kaipo busimųjų Kalėdų dovane
le. Josios kainą tečiaus žino 
pati Meksika.

Skaitytoju Balsai
[4Z* t irs t kitas iiame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.}

KLERIKALŲ “NUOPELNAI”.

Pradėjus ruošti koncertą Ge
ležinio Vilko naudai (koncertas 
bus nedėlioj, gruodžio 19, Aryan 
Grotto Temple) šoko ir Chicagos 
klerikalai rengti R. K. Federaci
jos vakarą “katalikiškos” spau
dos palaikymui. Klerikalai mat 
taip sprendžia: pirma patys sa
vo patrijos reikalais pasirūpin
kime, o. tada pažiūrėsim, gal ir 
Lietuvąi galėsim ką pagelbėti.

Ir jie rengia savo vakarą, kad 
pakenkus koncertui Geležinio 
Vilko naudai. Bet man regis, 
kad lietuvių visuomenė supranta 
klerikalų siekinius ir žinos, ka
me dalyvauti nedėlioj, gruodžio 
19 d.: ne vakare rengiamam 
juodai klerikalų politikai stip
rinti, bet koncerte rengiamam 
Lietuvos gelbėjimo reikalui.

Dabar yra adventų laikas. Ne 
pro šalį butų “katalikybės” šu
lams atlikti išpažintį iŠ jų “tau
tos fondo” griekų ir pasakyt A- 
merikos lietuvių visuomenei, 
kiek yra jų surinkta pinigų lai
komų bankose, nepasiųstų tam, 
kam žmonės yra aukoję; kiek 
kainojo Česnulis ir kiti; kiek iš 
sivežė jų, Kaupas į Lietuvą (ka
me, kaip girdėt, jis sau dvarus 
perkasi); kiek geležiniame ka
pitale ir kam jie laikomi?

Kad klerikalų šulai padarytų 
visą tų savo darbų išpažintį, ta
da gal jie nustotų rėkavę apie 
savo “nuopelnus Lietuvai” ir 
nebedrįstų kenkti tiems, kur iš
tik rųjų susirūpinę Lietuvos geli, 
bėjimo reikalu. — Meistras.

Lietuvos Universitatės 
reikalu.

Šalis, kurioj gyvena tiek žmo
nių, kiek yra Lietuvoj, privalo 
turėt savo augštąją mokyklą. 
Tikrai sakant, vienos universi
tatės vargiai gali užtekti. Da 
carų laikais, kuomet mokslas 
buvo prieinamas tik turtinges
niems ir kuomet jis nebuvo 
tiek reikalingas, kaip da
bar, Lietuva yra tu
rėjusi savo augštąją mo
kyklą, ir, kuomet ji liko caro 
valdžios panaikinta, Lietuvos 
gyventojai bandė ją atsteigti, 
rinko pinigus tam tikslui ir rei
kalavo, kad valdžia leistų Lietu
vai turėt savo universitetą.

Be žmonių su augštesniu mok
slu negali apsieit nė viena šalis, 
nė jokis judėjimas ir nė jokia 
gyvenimo sritis. Lietuviams rei
kėjo jieškoti augštesnio mokslo 
tai Rusijos, tai užsienio mokyk
lose. Tolumas darė universita
tės lankymą brangų ir neparan 
kų. Mokslai išguldinėjami sve
timom kalbom irgi daro daug 
neparankumo ir nėra taikomi 
prie . šalies (Lietuvos) reikalų. 
Nėra reikalo išrodinėti visų ne
parankumų ir blogumų, kurie se
ka iš neturėjimo savo universi
tatės, nes kiekvienas juos su
pranta.

Dabar, kada Lietuvoj įsikūrė 
daug gimnazijų, progimnazijų, 
komercijos mokyklų ir kitų švie
timo įstaigų^ kuriose viskas iš- 
guldinčjama lietuviškai, ir ku
rias lanko daug jaunimo, yra 
būtinas, reikalas turėt savo uni- 
versitetę. Neveltui Kaune jau 
liko įsteigti Augštieji Kursai. 
Nežiūrint, kaip politikos daly
kai Lietuvoj nenusistatytų, ne
žiūrint net kad ir savo nepriklau
somybę ji prarastų, vienok lietu-

PetnyŽia, Gruodžio 17, 1920

viškos mokyklos joje egzistuos, 
niekas jų nedraus. Visas klau
simas yra finansuose. Karo nu
alinta šalis turi daug reikalų, 
ytin daug kuriamojo darbo, to
dėl yra stoka turto įsitaisyti 
modernišką universitatę. Ne
svarbu, ar ji bus Kaune, ar Vil
niuj, ar kokioj kitoj Lietuvos 
vietoj, bet ji turi būt.

Daugelis Amerikos lietuvių 
turi giminių Lietuvoj, kuriuos 
jie geistų leisti į mokslus. Kiti 
patys ketina ten grįžti ir lan
kyti mokyklas bei savo vaikus 
leist į jas. Aišku, kad musų 
uždavinys yra padėt Lietuvai 
įsteigt valstybinę, nesektantiš- 
ką universitatę. Gal tai klai
dingai pasakyta, nes Lietuvoj 
jau yra Augštiej! Kursai ir or
ganizacija juos palaikanti, vie- 

(nok ištekliaus stoka neleidžia 
įtaisyti tinkamų namų, labara- 
torijų turėti užtektinai profeso
rių ir tt. Dr. Jonas šliupas, ku
ris dabar lankosi Amerikoj, yra 
įgaliotas rinkti aukas Lietuvos 
universitatei. Chicagos dakta
rai jau yra sudėję kelis Šimtus 
dolerių. Deda ir kiti. Prade
dant 12 d. šio mėnesio ir bai
giant 22 d. Dr. J. šliupas lan
kysis Chicagoj su prakalbom. 
Pageidaujama, kad lietuviai lan
kytųsi jo prakalbose skaitlin
gai, nes jis pasižadėjo ypatingos 
svarbos dėt išguldinėjime Lietu
vos Universitatės reikalo ir bus 
renkamos aukos tam tikslui.

Dr. A. Montvidas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J. Woski, Chi. — Korespon
dencijos nedėsime. Kol teisme 
jų kaltė neprirodyta, daryti 
kaltinimų laikrašty negalima.

A. L. Stakeiunui, Chi. — Ne
dėsime. Jeigu mes dėtume kiek
vienos kuopelės “atsišaukimus”, 
tai ląikraštyj nebeliktų vietos 
niekam kitam. Pritariam Jūsų 
darbui, bet dėl to reikia agituot 
kitokiu budu.

Jonui Mikolainiui, Cicero. — 
Rašydamas mums atvirą laišką 
“priešai norą Katalikų Federa
cijos” tamsta labai sugriešijai. 
Doras katalikas juk turi klau
syt savo dvasiškos vyresnybės, 
nes kitaip — pragaras ir ver
danti smala!

;«»hi******wsw^^
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veik 
Len

KALĖDŲ^ 
IŠPARDAVIMAS

GEORGETTE JAKUTĖS
Tokiame laike pirktos, kad da
bar galima pardavot už CK 
mažiaus nei kati vertos

KVAPSNIS
Patraukiančios kvapsnies bute- 

, Įtikai ir skrynelės skirtingų kve
pinių, butelu- 49c

mams išspręsti.
TREČIAS STRAIPSNIS

Del Varėnos stoties.

vyriausybe
prieš tokį

trukumą
kuris

NOSINĖS
Vyriškos baltos nosines su spal
vuotais išsiųtas inicialiais; spe
cialiame išpardavime 
už

Šių dienų dokumentai 
Lietuvių santimais 

su Lenkais.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

VAIKAMS KEPURES
Vaikams kepurės megstos arba 
audeklo su šiltais ausims pri- 
dengtuvais; galima pasirinkti 
kad tiktų prie siuto arba C? p 
overkoto '

NAUJOS BLIUZOS
Moterų užpakalyj užsegamos ak
somo bliuzos, labai pogabios, 
gražiausio išsiuvinėjimo, rudos 
ir mėlynos, specialiai

egzem 
lietuvių ir lenkų kai 
pasirašyta Suvalkuo

MOT. ŠIL. MARŠKINIAI
Crepe de Chine motęriški marš 
kiniai apvadžioti satino juoste
lėmis. Per pečius dirželiai ru- 
žavi tiktai, specialiai $3.75

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgą*
10900 Michigan Avė., Iloselande.

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

ŠITAI KUR GALITE SUTAUPINTI PIRKDAMI 
KALĖDOMS DOVANAS

štabas visai jokių 
tai neturi. Aš noriu 
ypatingai pabrėžti, 
aukštoji karo vado- 

jokių įsakymų

VYRIŠKI MARŠKINIAI
Puikus vyriški pasipuošimui 
marškiniai, gražios patrinos, 
taipgi čystai baltai

menėliais ir apsauga nuo pame 
timo; didžiausias pa- 4 Kft 
sirinkimas 9 I »vU

Kitos iki $5.00

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

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že
mesnė kaip kitur.

a) Lenkų Vyriausybės ap
siima be kliūčių leisti per Va
rėnos stotį iš Vilniaus Alytaus 
linkui ir atgal visus Lietuvos 
traukinius išskyrus traukinius 
su kariuomene ir karo med
žiaga, ir garantuoja, jog lietu
vių traukiniai ras Varėnos sto
tyje visas teknikos apystovas 
ir pagalbos, 
tinkamam ir 
nių judėjimui 
pusėn.

b) Kaipo išimtį, Lenkų vy
riausybe sutinka be kliūčių

praleisti Varėnos stotį iš Aly
taus Vilniaus linkui nedaugiau 
ka:p septynis traukinius su ka
riuomene ir karo kroviniais 
tąja sąlyga, kad į dieną eis 
nedaugiau kaip du tokiu trau
kiniu ir jie eis per Varėnos 
stotį tarp septintos ir septy
nioliktos valandos lenkų lai-

c) Del klausimų apie, karo 
veiksnių sustabdymą ir demar
kacijos linijos nustatymą tarp 
Lietuvos ir Lenkų kariuome
nių apylinkėse į rytus nuo 
Rastinių sodžiaus meridiano, 
tai šitie klausiniai bus išsprę
st^ tam tikra sutartimi, pasi
šalinus iš ten Sovietų kariuo
menei. Jei šitokios sutarties 
nepavyktų padaryti, tai abi pu
si ' pasilieka sau teisę kreiptis

STALTIESĖS
Staltiesės padarytos iš satino 
merkorizuoto table Damask, mie 
ra 70x70 su šešioms didelėms 
napkinoms, pritinkančioms, si
dabrinio baltinio, gražiausio 
kvietkavimo, gražioj Kalėdinėj 
reguliarė $9.98 spe (F"? QQ 
cialiai už 9 ■

Bronius Ba- 
Čarneckis ir 
užsienių rei- 
atstovai, ir

PIRŠTINIŲ SKRYNELE
Importuota iš Japonijos piršti
nėms arba nosinėms, užrakina
ma rakteliu, d* 4 "J j? 
viena 9 I ■ ■ O

b) Demarkacijos linijos ruo
že nuo Paturčių kaimo .meri- 
d ano ligi Bastūnų stoties iš
imtinai, karo veiksniai tarp 
Lietuvos ir Lenkų kariuome
nių sustabdoma Sovietų kariuo
menei pasišalinus į rytus nuo 
Vilniaus — Lydoss gelžkelio li
nijos.

VELTOS ŠLIURĖS
Vyriškos puikiai nuveltos šliu
rės, elnio odos padais, minkš
ti vikpadžiai; gražiai apdabin-

$2ir $2.25

vien
užėmė vietas nu-

Suvalkuose demarka-
užpakaly ir tęsia

žygius į Lietuvos

kuri reikalinga 
liuesam trauki- 
vienon ir kiton

CIGARETAMS DĖŽUTE
Minėta dėžutė- padaryta iš si
dabro arba skirtingos išžiuros; 
patentuota sigamičia viduje, 
viskas tik $1.75

pasiūlo demarkacijos liniją 
kryptimi Bastunai-Ašmčna-So- 
lial-švenčionys, kurios vietos 
yra lenkų pulkų užimtos. Rem
damasis sutarties, pasirašytos 
Spalių 7 d. Suvalkuos sąlygo
mis, turiu garbės Lietuvos Vy
riausybei pasiūlyti pradėti spa
lių 13 d. Varėnoje derybas, nu
matytas paminėtos sutarties b) 
ir c) straipsniuose. Del infor
macijų, Jūsų spalių 7 d. tele
gramoj patiektų apie musų pul
kų Jasunų užėmimą, tai lenkų 
generalinis 
žinių apie 
Ta mis tai 
kad lenkų 
vybg nedavė 
panašiam žygiui. Laukiu Tam
stos atsakymo dėl mano pa
siūlymo vėl pradėti tiesiogines 
derybas spalių 13 d. Varėnoj. 
(Pasirašo) Sapieha”.

I tai musų užsienių reikalų 
ministerijos valdytojas atsakė 
štai ka: v

“Ekselcncija: Pranešu, gavęs 
Jūsų notą spalių 9 dienos, iš 
kurios patyriu, kad lenkų vy
riausybė neturinti žinių apie 
armijos žygius Lydos-Vilniaus. 
kryptimi, kurių vaisius buvo 
po kruvinų kovų užėmimas 
Vilniaus, ir kad buvę padary
ta be lenkų aukštosios karo 
vadovybes įsakymo. Patyriu 
tai dideliu nusistebėjimu, ypa
tingai po pareiškimų Lenku 
užsienių reikalų ministerijos 
atstovo Lukaševičio, kuris spa
lių 8 d. Suvalkuose raštu pa
reiškė musų delegacijai, kad 
aukščiau minėta akcija prieš 
Binekonis-Jasunus buvo daro
ma kai]) tik aukščiausios Len
kų vadovybės įsakymu, pre
tekstu, busią tame ruožte esą 
jolševikų kariuomenės, kas 
absoliutingai neatitiko f k rū
mui.

ŠILKINĖS PANČIAKOS
Pagarsėję “La France” Tyro 
šilko siūlų pančiakos, naujau
sios mados; šilko lisle viršai, 
kulnys, .padai ir pirštai; buvusi 
kaina $3.50 pora C O 7 K 
dabar 9C. ■ U

Del karo veiksmų sustabdymo.
a) Patvirtindamos ir pa]511- 

dydamos dalinius ir laikinius 
karo veikimų sustabdymus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenių, kurie jau buvo pri
imti šios konferencijos bėgy
je, abi susitariančios pusės pri
siima sustabdyti visus karo žy
gius visu šios sutarties Pirmo
jo Straipsnio a) punktu nu
tartos demarkacijos linijos il
gumu nuo Rytų Prūsų sienos 
ligi meridiano, kuris eina per 
Paturčių kaimą, maždaug de
vyni kilometrai į šiaurių va
karus nuo Eišiškės.

ŠILKINES PANČIAKOS
Moteriškos
visų dėvimos, pusiau madinė, už 

pakalyj siūlė, lisle garteriai;
juodos, baltos, žalios, tamsiai 
rudos; visokios mie- d* 4 CA 
ros, po 9 1 »wU

VYRIŠKI DIRŽAI
Vienlentės odos diržai su pri
jungiama sidabrine arba innicia 
lais sagute; sudėta gražioje dėl 
šventės dėžutėje po

75c $1. $1.50

PUIKUS CIGARAI
Augusių vyrų numylėti ilgi ran 
kų darbo ' Havanos. Kalėdinė

S1-50 $1.00

vyriausybei nėra 
vienas Lenkų vy

riausybės aktas, kuriuo butų 
stengiasi užkirsti kelią minė
tam lenkų kariuomenes žy
giui, arba nors vienas aktas, 
euriuo Lenkų vyriausybė bū
tį mėginusi minėtos akcijos 

vaisius atitaisyti.
“Todėl Lietuvos 

griežtai protestuoja 
aiškų geros valios 
santykiuose su Lietuva 
darosi tolygus pasityčiojimui 
iš internacionalinių sutarčių.

propozicijos kon- 
Varėnoje, Lietuvos

ves-

puikftus 
Madras, merkarizuoti, dryži, ir 

X°po$2 iki $10.65
’erenčijos 

vyriausybė sutinka toliau
i demarkacijos liniją į rytus 

nuo Rastiniu, kaip ir yra pa
siūliusi dar Suvalkų derybose, 
>et tam tikslui Lietuvos vy- 

rausybė turi turėti aukščiau 
minėtą Lenkų vyriausybės aiš- 
<ų atsakymą dėl Lenkų amu
os žygių prieš Lietuvą ir ati
traukti savo kariuomenę, ku
ri sulaužą visus susitarimus su 
sietuvos vyriausybe.

‘Traukdamas, kad Lenkų vy- 
r’ausybe teiksis daryti tinka
mas tolesnėm derybom dėl de
markacijos linijos aplinkybes, 
įrašau priimti mano pagarbos 
lareiškimą. (Pasirašo:) Kli
mas, Užsienių Reikalų Minis- 
erijos Valdytojas Vfce-Minis- 

teris”.
Paskutiniu laiku, Gruodžio 

iradžioj, tarp Lietuvos ir Len
kijos valdžių tapo padaryta 
nauja sutartis. Matyt, jog kul
iama ‘apie Želigovskio kariuo
menės atitraukimo sąlygas. 
<okios tos sąlygos, tuo tarpu 
nežinoma. Viena tik aišku, 
. og Lenkų valdžia yra paėmus 
ant savęs atsakomybę už tai, 
, og Želigovski 
lildys 
sutarties, ta Žcligovsk1 
mene turėtų pasitraukti! už nu 
statytosios 
cijos linijos 
yra, dar žinių neturime

Del demarkacijos linijos.
a) Nustatoma šitokia demar

kacijos linija tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenių, kuri 
betgi nei kiek dar nesprendžia 
vienos' ar kitos pusės teritori
nių teisių:

Nuo Rytų Prūsų sienos li
gi Jjiiodos’os Ančios ir Ne
muno upių santakos linija, 
kurią yra nustačiusi Augš- 
čiausioji Taryba 1919 m. 
Gruodžio 8 d. nutarimu; to
liau Nemuno tėkmė ligi įte
kant jin Gravės upeliui; to-

ŠILKINĖS PIRŠTINĖS
Niagara Maid Šilk Gloves mo
terims, tvirto šilko, gražiai iš
siuvinėta viršai, pilkos, juodos 
ir baltos, visokios mieros, $1.75 
vertės, specialiai fi* 4 OC
pora 9 ■

[IŠ Lietuvos Informacijų Biuro] 

Suvalkų konferencijos sutartis.

Svarbiausias dokumentas, 
kuriuo nustatomi Lietuvos val
džios santykiai su Lenkija, yra 
tai sutartis, kuri buvo pada
ryta abiejų valdžių atstovų 
konferencijoj Suvalkuose. Ši 
konferencija prasidėjo 192(1 m. 
Rugsėjo 30 dienų ir tęsėsi iki 
Spalių 7 dieną, kurią dieną ta
po surašyta tokia sutartis:

Lietuvos vyriausybės delega-

SVETERIAI
Vyriški ir jaunuoliams užsi
maunami sveteriai ir kotiniai 
dideliais atverčiamais kalnieriais 
visokiose spalvose $12.50

PETNEŠOS
Vyriškos petnešos ir petnešų se 
tai sudėta j gražią skrynelę, 
kuii paranki dovanoms

T1 69c iki $1.85

c) Priežiūra, ar griežtai pil
doma Antrojo Straipsnio a) ir 

Į b) punktų nutarimai paveda
ma Tautų Sąjungos kontrolės 
komisijai.

KETVIRTAS STRAIPSNIS.♦
Del belaisvių apsimainymo.
Abi susitariusi pusi konsta

tuoja abipusį principinį suti
kimą pradėti visų iš kitos pu
sės paimtųjų belaisvių mainus. 
Belaisvių mainų tvarka ir lai
kas bus nustatyti skyrium.

PENKTAS STRAIPSNIS.
Del sutarties laiko, etc. .

šioji sutartis pradeda veikti 
1920 m. spalių 10 d. 12 va
landą, neliesdama vienok jau 
įvykinto iki šiam laikui karo 
veiksmų sustabdymo ir galio
je ligi galutino visų Lietuvos 
ir Lenkų ginčijamų teritorinių 
klausimų išsprendimo.

šią sutartį sustatydamos abi 
pusi naudojosi Vokiečių gcn. 
štabo žemlapiu 1:100000 ma
štabu.

Šioji sutartis sustatyta dviem 
vienodai galiojančiais 
plioriais 
bomis, i 
se 1920 metais Spalių 7 dieną.

LIETUVIŲ DELEGACIJA: 
Gcn. Leit. Katchc, Bronius Ba
lutis, Voldemaras Čarneckis, 
Mykolas Biržiška, Majoras 
šumskis.

LENKŲ DELEGACI JA: M. 
Mackievvicz, pulkoAvnik J. Lu- 
kaszicvvicz.

c) Demarkacijos linijos nu- 
skyrimas vietoje, būvis Suval
kų gub. tose jos dalyse, kur 
tat numatoma Augščiausios 
Tarybos 1919 m. gruodžio 8 
d. nutarimu, pavedama Augš- 
čiausios Tarybos Kontrolės Ko
misijai.

ANTRAS STRAIPSNIS.

cija:
Pulkininkas Mieczyslaw Macį 

kievvicz, Lenkų vyriausios va
dovybės atstovas ir Juljusz Lu- 
kasiewicz, užsienių reikalų mi
nisterijos atstovas, suėjusios 
Suvalkų konferencijon 30 d. 
Rugsėjo 7 d. Spalių mėn. 1920 
m. ir apsimainiusios įgalioji
mais, kurie vienos ir kitos pu
sės pripažinti pakankami ir 
tinkamoje* formoje sustatyti, 
padare šitokią sutartį:

PIRMAS STRAIPSNIS.

“Lietuvos vyriausybė tuo bū
du konstantuoja faktą, kad, 
nepaisant padarytos Suvalkuo
se sutarties, lenkų kariuome
nė, laužydama minėtą sutartį 
ir kovodama vien su lietuvių 
cariuomene 
statytos 
cijos linijos 
toliau savo 
gilumą.

“Lietuvos 
žinomas nė

Kaip žinoma, neveizint Spa
lių 7 dienos sutarties, lenkų ka
riuomenė, gen. želigovvskio 
vedama, Spalių 7 dieną pra
dėjo maršuoti į Vilnių ir po 
dviejų dienų atkaklios kovos 
Spalių 9 dieną užėmė miestą.

Tą pačią dieną (Spalių 9) 
Lenkų užsienio reikalų minis- 
teris, Sapieha, užtylėdamas 
Lenkų žygiavimą ant Vilniaus, 
pasiuntė musų užsienio reika
lų ministeriui naują**notą, kvie
sdamas, kaip tarsi nieko nebū
tų neatsitikę, į naujas derybas 
Varėnoj. ši nota buvo tokia:

“Ekselcncija, turiu garbės 
pranešti Tamislai štai ką:’

“Tikėdamas, kad karas tąrp 
Lenkijos ir Sovietų Rusijos 
labai veikiai pasibaigs, ir at
sižvelgdamas į tai, kad lenkų 
pulkai pabaigė veikimus, apie 
kuriuos buvo pranešta lenkų 
pareiškime 7 Nr., Įteiktame 
spalių 4 d. laike ketvirto Su
valkų derybų posėdžio, aukš
toj T lenkų karo vadovybe su
tinka sustabdyti kovojimą ir

PIRŠTINĖS
Vyriškos pirštinės vilnoms iš
klotos, arba šilku ir be pamuša 
lo pasipuošimui pirštinės, pil
kos, rudos arba juodos, taipgi 
pilniausiai išskirta automobiliam

$3.50iki $5.50

Gen. Leit. Maksimas Katchc 
ir Majoras Aleksandras šum
skis, Lietuvos vyriausios vado
vybės atstovai, ir 
lutis, Voldemaras 
Mykolas Biržiška 
kalų ministerijos

Lenkų vyiliausybes delega

liau Gravės upeliu ligi per
kertant Meiikinės-Ratnyčios 
plentą; toliau tiesia linija li
gi Skroblio upelio įtakos, 
Merkio upe ligi Derežnicos 
upelio įtakos į. ją, paliekant 
Salavarčių kaimą 
pusėj, o Maledubno 
pusėj; toliau Derežnicos upe
liu, perkertant Vilniaus-Va- 
rence gelžkelį maždaug du 
kilometru į šiaurės rytus 
nuo Varėnos stoties; toliau 
keliu per Bartelius, Kiužius, 
Naujadvarį, Eišiškę, Padit- 
vę, Gorodenką 
stotį, paliekant visą tą ke
lių ir Bastūnų stotį lenkų 
vyriausybes rankose.
b) AugšČiau pažymėta lini

ja visu jos ilgumu, karo 
finams tarp Lietuvos ir 
kų kariuomenių sustojant, kaip 
kad numato šios sutarties An
trasis Straipsnis, jokių pretek
stų niekur negali būti perei
nama nei vienos nei kitos su
sitarusių pusių kariuomenių. 
Toji linija betgi neturi būt 
kliūtis vietos gyventojams ap
dirbant savo, tos linijos per
kertamus, laukus.

KOŠTUVAI
Elektrinis kavos koštuvas skir
tingo išdirbinio, mados ir išžiu
ros; kiekvienas pilnai gvaran- 
tuotas, užbaigimo nikelio arba 

Z" $12.50iki 40.00

NAMIE ŠLIURES
Mergaitėms ir vaikams gražios 
augštai užsegamos; vaikiškais 
pamarginimais mėlynos ir rau- 

rs 1.5011 $1.75

W* 

t"?

ŠALIKAI
Pagabųs dovanai, mėgsti arba 
minkšto šilko, išvien kalnierius, 
dvi spalvas išduoda, dryžiai ir

1.50 $6.50

VYRIŠKOS PANČIAKOS
75c striuopft] šilkinės pančiakos 
paskirtos spalvos
pora vvv
$1.75 Vyriškos English vilno
nės pančiakos <£1 O E
pora ** ■

tas sąlygas iš- 
Sulig spalių 7 dienos 

karino-

VILAGINES KEPURES
Vyriškos vilaginės kepurės di
džiausiame pasirinkime Hud- 
son Seal arba tikro Seal kaina

X $8.50 iki $35

Jujė$1.15
UNION SIUTAI

Vyriški Union siutai “Imperial” 
šilkiniais ir vilnoniais dryžiais, 
palaida sėdyne, gražiai aptaisy
ti, $9.75 vertės, siu- 
tas už_____________■ "VV

CIGARAI
Garcia “Perfecto-Foil” — gerai 
žinomi Havanos cigarai, dėžė su 
50, reguliarė
$6.75 už .CO

OŽIU ODOS PIRŠTINĖS
Moteriškos importuotos ožiuko 
odos pirštinės, tik baltos ir gel
tonos; labai gražaus ParyŽiško 
išdirbimo; visokios mieros; pir
miau parsidavinėjo fl*4 QE 
po $3,00 ir $3.50 p 9 ■

LANGTIESĖS
Visur tinkančios langtieses, skir 
tingos pagal naujas petrinas, 
gražiai papuoštais megstinėmis 
juostelėmis kraštais — tinkan
čios ant visokių geriausių kam
bario langų—specia- C 7 /[O 
liai apkainuota pora 9 ■

VELTINES ŠLIURES
Moterims gražios veltinės šliu
rės, minkštais etniniais padais, 
minkštais viduje padais, juos
telėms apvadžioti ir išsiuvinėti, 
gražiai išsodintos, po-

$1.75 ki $3.55
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Lietuvos Misijos Apyskaita Aukų Lietuvos Gynimui Iš Įvairių Sričių

Aukos Lietuvos šauliams.

Nuo pradžios, t. y. nuo Gruodžio 1919 iki Rugsėjo 18, 1920 m. (kaip bu
vo garsinta laikraščiuos) šauliams surinkta viso ..........   $5,246.41

Iš tų Lietuvon šauliams pasiųsta, 273,020 auksinų arba (Žiūrėk pakvi
tavimų “Trimyte”) .......................................................  5,026.00

Kasoje pasiliko .....................................................................—.......... -......  220.41

i tintnką Lutherą Burbanką, ku- čią 14% daugiau grudų, ir tai žmonės ten duonai turi auginti ga jie nelabai augštai: vidųtiniš- 
ris spėjo sutverti naudingas ja- tokių, kokių lygiai galima au- miežius, nes ir rugiai jau žiemos kai 4-5 pėdų augščio. Nunoksta 

. Tos naujos kvie- anksti. Sėklai jų parsigabenti 
nomas ir auginamas ne tik Ame- nuo liudsono jūrių kojds iki Pa- čių atmainos grudai yra balti ir galima per sėklų pirklius, kokių 

Iš svar- tagonijos, Pietų Amerikoj.
bosnių jo išradimų reikia pami- nųjų kviečių atmainų ne visur!atmainų, 
neti jo užaugintus sodų vaisius buvo galima auginti; kviečių au- gams kepti, 
be sėklų — vynuoges, slyvas be'ginimas neperėjo Lietuvos i ,......... „ _____ _______ a cj„

vaisiai yra europin ai^ augahu, kau]ukų įr kaktusų vaisius be bežių, taigi nesiekė nei liudsono Įima pamėginti augint, kadangi, 
jis užaugino jūrių kojos nei Patagonijos, nes. be ko kita, ji yra žymiai našesnė

' vų ir sodų vaisių atmainas, ži- ginti šiauriuose kaip ir pietuose, ten neišlaiko.
* « «« . . . < n 4« 4 "1 a» A imi za m Vili Imi /1lL1 1 Iz 1 ! JL1 .. Z1 11 r» 4-W> n 4 VI

Naujausia kviečių atmaina-rlltoj> bet ir Europoj. 
Dauginusiai javų ir daržovių 
naujų atmainų sutvėrė europie
čiai, nes . mat ir javai ir sodų

Se- miltai jų baltesni, negu kviečių 
Tinka jie ypač pyra- 

Ta amerikietiška 
ru- kviečių atmaina ir Lietuvoj ga-

Nuo to laiko aukų sudėta:
Brooklyn, N. Y. X, 1: Mechanikų Sąryšo $71.00, Jaunų Vyrų $410.00, 

“Vienybėje” $18.00, Tautiečių $132,57; X, 7: Blužas $5.00, peiį Ra
manauską $13.00; X, 18: Biznierių ir Centr. Bklyn. $152.00; X, 27: 
Mitingo $1682.00, Lietuvos bonais $50.00, F. Kudirka $10.00; XI, 4: 
J. Zaura $10.00, S. Pauža Lietuvos boną $50.00; XI, 10: Mechani
kų 505.90. t

Pinigais ..................... ................................................................. $3009.4 i
Lietuvos bonais ............................................................................  100.00

Baltimore, Md. X, 1: Mitinge $859.00, U. S. B. $150.00 ir Liet, bonais 
$600.00; X, 14: per Žvinklį $5.00.

Pinigais ............................    1014.00
Lietuvos bonais .................................................. .......................... 600.0C

Philadelphia, Pa. X, 1: Philadelphijoj mitinge $232.00, Lietuvos bo
nais $50.00; Richnionde $115.38; X, 12: per Grinių $Fl,00 ir Lie
tuvos bonais $150.00; XI, 22: Bendrovės ir Gedimino Kliubo $27-25; 
XI, 2: per Grinių $91.50 ir Lietuvos bonas $50.00; XI, 5: per Grinių 
$72.22 ir $99.26 ir Lietuvos bonas $50.00; XI, 10: per Grinių $54.80.

Pinigais .......................................................................................... 702.91
Lietuvos bonais...............  300.00

N«w York City ir Slatcn Island, N. Y. X, 12: Mechanikų 16 Kuopa 
$28.25; X, 16: “Tėvynės” Darbininkai $41.0Q; X, 22: Rimkus $5.00, 
Baniulis $5.00, Staten Island S. L. A. Kuopa $80.00; X, 27: žemai
tis $10.00; XI, 4: Vilmontas $10.00; XI, 5: Bronx Lietuviai per No
reiką $175.00; X, 1: Kieža $2. «

Pinigais .......................................................................................... 356.2o
Newark, N. J. XI, 4: šv. Petro ir Povylo Dr. $25.00; XI, 4: Mitingo 

aukos $1403.88, Lietuvos bonais $6750.00, Bendrovių certifikatais 
$60.00 ir 7,000 auksinų.

Pinigais ................................................................................... *•— į428.88
T ietuvos bonais ir cert........................................ ............................. » 6810.00

Rochester, N. Y. X, 12: per Petionį $14.00; X,15: Kareivių Legiono
$38.00, per Žiemį $235.50; X, 22: per Žiemį $539.40; X, 27: per 

Žiemį $.12,00; XI, 3: per Žiemį $100.00.
Pinigais ..............................................................................   $105.90

So. Boston. Mass. X, 12: Piliečių Sąjunga $102.55; X, 27; Piliečių Są
junga $190.11; XI, 10: Damijonaitė $15.00.

Pinigais ........................................................................................ - 307.66
Cambridge, Mass. IX, 27: per Maj. Žadeikį $15.10; X, 18: Liet. Jau

nuomenės Dr. $32.00. ,
Pinigais ................................ ............................... r.........................  47.10

Chicago, III. X, 19: per Pilkį $10.00; X, 26: šv: Jono Ev. Draugija 
$81.0; X. 26 per Jovaišą $440155; X, 29: Liet. Kareivių Dr. $478.32; 
XI, 4: per Bukauską $25.00; L. N. S. Sąjungą $75.00, per Jovaišą 
$116.01, per Grigaliūną $157.00, per Janulį $87.50, Roscland ir W. 
Pull-man aukos $1144.00; XI, 10: Liet. Sūnų Dr. $32.00; zlpveiz- 
dos Dievo Dr. $21.00, Šald. širdies Jėzaus Dr. $30.00.

Pinigais ........... -...............................................■’............................ 2647.38
New Britain, Conn. X, 12: I-iet. Ukėsų Kliubas $32.20, S. L. A. 4 ap. 

$278.00, Mitinge $1191.45, Lietuvos bonais $4*0.00; XI, 6: Ado
mas KVaužlis $10.00; XI, 10: per Ragelį $1008.00 ir Lietuvos bo
nais $200.00.

Pinigais  ......................................................................................  2519.65 į
Lietuvos bonais................................................. ....................... . 650.00

VV’orcostcr, Mass. X, 18: per Vaitkuną $6.10; X, 29; per Čekanauską
$200.00; XI, 4: per Pranckaitį $218.67

Pinigais ’ ......
Waterbury, Conn.

perkelti iš Europos Amerikon.1 Dabar
Bet ir Amerika turi garsų gam-

J. G. DAILYDIS, lietuvis pardavėjas

Užsiganėdinimą

gvarantuojame

Didžiausia Chicago už vidurmiesčio rybų drapanų krautuvė.

dideliuose miestuose netrūksta. 
Kaip visi kviečiai, taip ir šita 
nauja jų atmaina mėgsta moli
nę dirvą. Amerikoj- sėklai jų 
galima gauti jeib sėklų pardavi- 
nėj, arba paties Burbanko augy- 
kloi. Kfd ifnmiini šernas.

Atdara vakarais

iki Kalėdų

Chicagoj D i dž i aus i Verte
Mes galime parodyti jums pilną užsiganėdinimą, kad ši krautuvė parduoda pažymėtinos vetrės dra

panas Chicagoje — mes pardavojame vien tik PIRMO laispsnio vilnones drapanas“už prieinamą kainą 
bet dabar žymiai numažinom kainas, kad sumažinus musy didįjį staką. Galite pirgti čia geriausio išdir
binio drapanas, už žemiausią kainą negu visoj Chicago — MES VISIŠKAI GVARANTUOJAME.

424.77
X, 27: Mitingo $787.35 ir Lietuvos bonais $1050.00 

ir 40Š markių; X, 29: per Tarcilą $494.65 ir Lietuvos bonais $100; 
XI, 10: per Tareilą $275.50.

Pinigais ................................................. -...... *..... «..............   1507.50
Lietuvos bonais .............................. ’............................... ............ ‘1150.00

Pittsburgh, Pa. X. 10: per Varašių ..........................*......    74.48
Clevelar.d, Ohio. XI, 4: per Karpavičių .........................................   194.00
Amsterdam, N. Y. X, 22: per Stakni $663.60; X. 27: per Staknį $90.55;

X. 29: per Staknį $489.00; XI,10: Am. Liet. Kliubas $60.00; XI,10: 
per Staknį $467.50.

Pinigais ..........................................     1770.65
Harrlson ir Kearny, N. Y. X, 27: per Vitaitj

254.46 
150.00 

. 41.00 
$30.80 
97.00 
36.51 

. 11.00 
102.55 
27.50 
50.00

Lietuvos bonais ...................................... ...
Ansonia, Conn. XI, 6: per Juodžių .......................
New Haven, Conn. XI, 10: pex* Saliuną, .............
Shelton, Conn. XI, 10: per Anskaitį ...... ............
Torijngton, Conn. XI, 10: per Yaraską ..... >......
Shenandoah, Pa. IX, 1: L. N. S. Sąjungą...........
Mahanoy City. Pa. X, 12: L. L. Sargų Kuopa 
Plains, Pa . X, 13: S. L. A. kuopa ......................
Pittston, Pa. X. 22: S. L. A. kuopa ...................
Forcst City, Pa. X. 11: per Milušauską $125.00; X, 22: S. L. A. kuo

pa $45.00; XI, 4: Siupsinskas $5.00. ***
Pinigais ............................................zt.............................*....

Braddock, Pa. X, 27: per Lukšį $20.10, per Vitartą, $188.75
Pinigais ............................    ...„..................... 208.85

Exeter Borough, Pa. X, 26: per Mikučionį :......................................... 128.75
M'ilkos Barre, Pa. X, 27 ir 29: per Dambrauską $309. ir Lietuvos bo

nais $150.00; XI,10: per Suckų $28.00.
Pinigais ................. ............ u................................. .........................

' Lietuvos bonais .........._..................~.......................... .................
Melose Park, III. X, 29: Valst. A. L. Fondas ........................................
Tamaųua, Pa. XI, 4: per Želionį .............................................................
Palmerton, Pa. XI, 10: per Visockj ....................................................... .
Donorą, Pa. XI, 10: per Vaitkų ir Norbut..............................................
Homestead, Pa. X, 22: S. L. A. kuopa, ................................................
Wilson, Pa. X, 29: per Bičkų ............................... :..................................
Youngatown, O. X, 7: per Stupin $112.00; XI, 10: per Sabaliauską 

Pinigais .............................  ..........................
Newport News» Va. X, 6: per Valentinavičių................................ .......
Indiana Harbor, Ind. X, 27: per Cipares $535.00; Xf 29: per Cipares 

$560.00 .*....... :................................................................................. 1095.00
Gardner, Mass. X, 11: per Petrauską ....................................   25.00
Chclsea, Mass. X, 13: per Keslerį  ..............   3.94
VVestfield, Mass. X, 29: per Žalą $104.00; XI,4: Žala Lietuvos bonas 

$50.00; per Kidą $138.45.
Pinigais.........................................................w.............. .............. .... 242.45
Lietuvos bonais ............................. _.................   50.00

Millinocket, Me. X, 14: Makauskas $5.00, Butėnas $5.00; XI, 10: per 
Tamuliuną $93.50.

Pinigais .......................................................................
Manchester, N. H. X, 4 ir 22: per Adriejuną.......................
Rumfurd, Me. XI, 4: per Kaulevičių $11.50, Bakšas $5.00 
Kenosha, Wiss. X, 14: L. L. Paskolos stotis .....................
VVestville, III. X, 15 ir 21: per Urbą .....................................
Thorp, Wis. X, 22: per Mik oi ainį...................................... .
Kewanee, III. X, 26: per Norkų ......„..................................
Cicero, III. X. 29: per Mockų ...............................................
Livingston, III. XI, 4: per Jurkonį .....................................
So. Chicago, 111. XI, 4: per Baltromaitį ............................ .
Karine, Wis. XI, 10: Šv. Kazimiero Draugija ...... ...........
Paterson, N. J. 
Herkimer, Ni Y. _ _ ______

čių $200.00; XI, 10: per Damidovičių $68.00 
Easthampton, L. I. XI, 4: Semaičiutė ..............
Long Island, N. Y. XI, 5: R&pečka .....................
Paisai c, N. J. XI, 10: per Gilių.........................
Bayonne, N. J. XI, 10: Kun. Jusaitis ..................
Wilmington, Del. XI, 4: Grigaitis.......................

175.00

337.00 
150.00 

j 23.80 
196.87 

. 87.00
263.00

. 20.00 

. 10.00 
216.00 
828.00 
. 10.00

103.50 
174.00 

. 16.50 

. 47.75 

. 43/13 

... 7.00 
810.30 
125.00 

. 70.00 
30.00 

____ ___________  18.85 
X, 26: per Spranatj _________________   18.00

X, 27: per Damidovičių $9.35; XI, 4: per Damidovi-
277.85 
... 5.00 
... 5.00 
151.00 
... 5.00 
. 10.00

Viso aukų prsiųsta...........
Kasoje nuo praeito karto 
Smulkios aukos Misijoj ...

$32,242.35
.... 220.41
...... 11.56

Viso ....... :....................
Pasiųsta Lietuvon:
9-25-20 — $1670.00

10- 27-20 — 2880.00
11- 18-20 — 7087.50
11-24-20 — 7250.00
Viso pasiųsta Lietuvon   $18,837.50 
Lietuvos bonnis yra..............x 10,000.00
U. S. B. $350, Bendr. Cert. $60 410.00

$32,474.83

29,247.50
Kasojo liekasi “cash” ............................................................. $3,226.83

Prašomo Amerikos Lietuvių rinkti tofiaus aukas ir gelbėti šauliams.
Jonas Žilius,

Lietuvos Misijos iždininkas ir Lietuvos Šaulių organizacijos 
Nov. 24, 1920. narys lr fealiotini8‘
257 West 71 st Street, 
New York City.

Overkotai
•/ <■

Siutai
—puikus, rankų darbo, čysto vilnono — visi puikiausio mode
lio — augščiausi šių dienų kotai ir overkotai vyrams ir vaiki
nams (gražiai pritinka ir pilnas užsiganėdinimab gvarantuo
jamas).
Reguliarė kaina $50, $55 $65 vertės, ryto

Vyrams ir Vaikinams
Labai puikus siutai ir over 

kotai — įvežto ir šioj šalyj 
austo audeklo, šilko pamuša
las, viršiausios dra- 
panos; vertės ikb$95.$ $
Ryto parsiduos po

Vaikams ilgy kelinių 
siutai

—miera 16 iki 20 vien eilės 
arba dvi eilės mados; gero 
vilnono; gražios
rinos; vertės iki $40.$ |
Ryto parsiduos po

Vaikams Šventadieniniai
Vaikams Mackinaws — nuo 7 iki lg 

metų, gerai padarytas, šiltas, gerai 
atrodąs; padirbtas iš gerų Oregon 
vilnonų; $15 vertės; šven- /Į C 
tės išpardavime kaina

šilkinių marškinių 
išpardavimas

$12 ir $18 “Emery” Šilkiniai marš
kiniai — niekas geresnių nepada
ro. Musų specialė kaina $7.95

Veltos šliurės dėvėti
Vyrams, moterims ir vaikams—vi
sokių spalvų; labai gerai padary
tos, “Daniel Green Comfy” — dide
lis išstatymas po $2.50, 
$3.00 ir

Drabužiai—Nupiginta
Vaikams kelinių siutai — nuo 7 iki 18 metų; 

reguliurė $25 ir $30 vertes; visos vilnones — 
d mgelio parinktos petrinos; 2 poros pilnai pa
muštos Kąick kelinės su kiekvienu siutu 
šventadienio išpardavyno kaina tp I v

KALĖDŲ
DOVANOS

Vyrams ir vaikams
.pasirinkit Kalėdoms do
vanas čionai — jus gau 
aite, kas tik vyrams ar 
vaikams reikalinga — 
naudojami dalykai ger 
resnio skyriaus

Šalikai
šilkiniai arba mėgsti vi 
šokių gražiausių spalvų

$1.50iki 7.50
Šilkinės pančiakos

$3.00 vertės čysto Šilko 
vyriškos pančiakos; ry
to parsiduos OČfn 
po vOG

Maudynes apsiautalai

Didelis pasirinkimas — 
labai gero išdirbimo 
$.7.50 C 4 C
iki 4> I O

Svcteriai kotai
Didelis bargenas ryto— 
mes parduosimo už ma
žiau, nei kad kainuoja.

Pajamos
Ekstra gerai padaryta 
visos naujos petrinos — 
dabar parsiduoda už la 
lai numažintą kainą.

Kaklaraikščių 
išpardavimas.

$5.00 čysto šilko mėgsti kaklaraikŠ 
čiai — ypatingas pirkinis 
mums pardavot ryto 
tik po

leidžia

$2

Pirštinių išpardavimas
$5.00 “Dent” Cape pirštines pilkos 
ir rudos; pirmos klcsos gerumo.

tik jo



Pėtnyčia, Gruodžio 17, 1920 NAUJIENOS, Chicago, III.

LAISVAMANIŲ DARBUOTĖ

L-JSI

ONA POCIUS

Telephone Yards 5032Bepartyvis

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

35 So. Dcarborn Str

pinigai

60 YOU KNOW WHY

■rNUUtATIONAL CARTOOį4 00 N. Y.

FOQ 4OOOHG Si

minti 
meno

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

V(Cll OiOf 
\OV FIX 
THM fVPNftCe 
50 WtLl 4eT 
SOME HĘAT 
HfcRt? ę—*

Yethir L~~ 
£>UT TtlEYRe 
v/HERE THEV

rado 
neiš-

programą pa-
Beethovėno

J. KarpuŠ, 132
— J. Karpus.

3107 S. Morgan St. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

tyvus tuomi laiku ten užvecR 
tai klausimas.

TH»5

iU (2uN 
OOvmn se© H

L ĮMfKVVE^..

Kviečia Chicagon Eagočių Thoniption 
prade- 
pašlu 

jam vaistų nuo

Ncdčliomi

ateihan- 
išrinkta: 

Strelciunaš, padėjėjas 
rast. G.

nuo !
nuo

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

visose mus 
dvi kas va

Telefoną* Pullman 85«
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistaa 
108(11 S. Michlgaa A v., Rotdaad 

Valandos j 9 iki 9 vakare

HE'i.youH 
COME down 

j ANO VRkK i 
. v° IV rt 
\wn r 

k I MSrEH

372q Indiana avė., 
jį sesti jų autoniobi- 

Nusivežę ant S. Michigan 
ir 37-tli st., plėšikai al- 
jo laikrodėlį ir 93c. pini-

‘švento Antano
Tai nesenai

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

Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

• Užsirašymus ir pinigus už Šerus siųskite 
šiuo adresu:

rengia, 
maniai 
šiaip j 
gėlių.

Mirė
John Miller 5 

žiaus viengungis, 
st., Praeitą naktį 
ryje prieš eisiant

ateinanti jĮedėldienį, 
19 d., vakare, dide- 

Grotto Temple, 
prie 8-tos gaG

V. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th Str., Ncw

$11 baudos už nešiojimų 
revolverio. >

Tūlas Motteo Saltasso, 1748 
VVest Ohio st.,Kvakar nubausta A ■ 
šimtu dolerių už tai, kad ne
šiojosi kišeniuje revolverį.

12 d. dalyvavo didesnė pusė na
rių. Draugystei! įsihtšė du nau
ji nariai, V. Račkauskas ir F. 
Vitkevičia. Draugystė geram 
stovyje: narių turi per 200, ne
mažu turtu kasoj. Baigiant su
sirinkimų, buvo duota sumany
mas paaukauti kiek iš kasos try
nimui Lietuvos nuo priešo. Nu-

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

Phone: Boulevard 4121.

Tek Austin 737
DR. MARY A 

DOIVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

Nubaudė automobilių vagį.
Vakar federaliam Landis’o 

le’snic liko nubaustas dviem 
metais kalėjimo tūlas James 
Collins iš Buffalo, N. Y. O tai 
dėlto, kad jis gruodžio 3-čią 
dienų čia mėgino parduoti au
tomobilių,' kurį buvo pavogęs 
Buffalo mieste.

Apiplėšė graznos krautuvę.
Vakar rytmetyj keturi ban

ditai užklupo grąžuos krautu
vę, 719 S. Grawford avė. Suri
šo ir užkimšo burnų pačiam 
krautuves savininkui, Samuel 
Rubenstein, ir išvogę $25,000 
vertės graznos bei $5,000 gata
vais pinigais.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1
Phone Canal 257

Cicero Lietuvių Republikonų 
K Ii ubas laikė priešmetinį susi
rinkimų gruodžio 8 d. Dalyva
vo neperdaugiausiai narių. Be 
kita ko nutarta, kad kitais me
tais susirinkimai bus laikomi ki
toj svetainėj, pas. G. Marazą, 
1500 So. 49 Avė. Taigi alinan
tis susirinkimas, kuris bus sau
sio 12 d., 1921 m., bus laiko- 
1500 S. 49 Avė. Taigi ateinan
tiems metams kliubo valdybon 
išrinkta: pirm. J. Rainis, vice- 
pirm. A. Tumavičia, kasierius 
B. Johnson, nut. rast. J. F. Šo
ris. — Kliubietis.

JOHN KUCHINSKAS 
L u w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
g<čių ant lengvų sąlygų. ’

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

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

Tel. Canal 2552.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. C1IERRYS 

LlEtUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Stg. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

International Cartoon Co.k y. 226

bepoteriaudamas.
3 metų ain- 

1752 Maple 
savo kamba- 
tiulti, atsik-

pasiųst LetuVos Misijai. Drau
gijos nariai nuo savęs sudėjo 
dar $32,80, tuo budu viso suda
ryta $132.80. (Aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas kitoj vietoj. — 
N. Red.).

Draugijos valdybon 
tiems metams tapo 
pirm 
V. Kakanauskas 
Mikalajūnas, kasi oriu s J. Mažin
tas, nut. rast 
So. 50th Avė.

reikalui, jos apsigy- nėra abejonės 
i lenkų plėšikų, tatai mas 

tas pelnas butų cerh 
, o didelis jis 

jei Chicagos lietuviai slip- 
parems skaitlingu atšilau*

.Rado žmogaus lavonų — 
tvarte.

Vakar po pietų buvo atrastas 
žmogaus lavonas arklių tvar
te. 3421 S. State st. Lavonas

iulio koncerto Geleži 
niain Vilkui, 
šiandie norim

Chicagos lietuvių 
apie rengiamų

T. Pullmaa 5482

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru- 
pMttagai prižiu
rtu ligone ir kūdi
ki laika ligos.
10929 S. State Str. 

Chicago, UI.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Stanišauskas, maršalka * And 
Jaras, koresp. V. Šileika.

— Kliubo koresp.

aTOV don T KN0V/ r 
Aks MQU6 ABOuT I 
that i iANp.ce fl 

rtifsts p.i-a •
o«e6iAH Pee.V2e.L

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo/ patyręs gydytojas, chi
rurgas u- akušeris.

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

i\Tinh;:ya,torija: !Ū25 W. 
IMh St.. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-212 pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. '

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136 

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

Gruodžio 10 d. įvyko prieš- 
metinis Cicero Lietuvių Pašal
pos Kliubo susirinkimas. Lie
tuvos gynimo reikalams paskir
ta iš kliubo kasos $50; nariai 
suaukojo Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui $5.20
$55.20, pasiųsta Lietuvos Misi
jai. Be to, Kliubas pirko dvi 
akcijas Lietuvos Varpo B-vės: 
$15 iš kliubo kasos ir kita $15 
sudėjo nariai.

Kliubo valdybon ateinantiems 
metams išrinkta: pirm. K. P. 
Deveikis, padėjėjas L. Aleksan
dravičių nut. rast. A. Tumavi
čia, fin. rast. S. A. Stankevičia, 
iždin. J. Šoris, iždo globėjai J. 
Staugaitis, J. Martinkus ir A.

Apkrovė mayorų vaistais.
Sako, nekuriu žmonės suži 

noję, jog mayoras 
turįs reumatizmo ligų 
jo ir ypatiškni neŠlr 
siųsti visokių 
reumatizmo. Tuo budu jo ofi
sas jau esąs panašus dangau 
j patentuotų vaistų fabrikų, ne
gu kad į miesto galvos ofisų. 
Vakar, sako, pas jį buvo alsi* 
lankęs su vaistais tuk žmonių, 
kad mayoras jiems pasakė; 
“Jeigu jus, gerbiamieji, norit 
padaryt' man ka gero, tai su
simildami m neškit man dau
giau vaistų ir nerašykit nieko 
apie juos. Man jau lėšavo 25 
doleriai vien tik pašto stam- 
poms, atsakinėjant 1,250 mano 
draugų, kure prisiuntė man 
vaistu.”

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

Pradžioj sekamos savaitės 
Ch cagon atvysta paskilhusis 
bostoniečių kalbėtojas, adv. F. 
J. Bagočius. Kviečia jį čionai 
vietos laisvamaniai, kurie ren
gia jam maršrutų. Maršrutas 
prasidės gruodžio 22 ir baig
sis gruodžio 26 d. Prakalbos 
busią rengiamos 
to dalyse, net po

Koncertų rengia Chicagos 
Bendras Lietuvos Gynimo Ko
mitetas. Kadangi visas to kon
certo pelnas skiriamas svar
biausiam •] 
niurni nuo 
reikia, kad 
kuodidžiausias 
bus 
ria i 
kymu

fdepbont' Yards 583«

Dr. P. 0. VViegner 
Priminimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 1 iki 9 v, vak, 
8325 fto Haotcd Chicago

Dirbėjas ir Importuotojas go
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
RaŠykt angliškai dėl informacijų.

Mažai pelnė.
Praeitų naktį trys banditai 

pasiviję, ant Tndįana gatves B. 
D. Mann’ą 
privertė 
liun. 
avė. 
e m a

Visų koncerto 
sieme tvarkyli 
Muzikos Konservatorijos .direk- 
toriits, į). Antanas Pocius, tatai 

kad jo išpildy- 
bus gerų gerinus as. Kon- 

dahrvauja ir garsioji 
Chicagos lietuvių lakštingalėlė, 
p. Ona Pocius, kuri savo dai
navimu visados moka publikų 

| užžavėti.
Policistas rado $12,000.

Vienas policistas vakar be
eidamas East (irant Avenue 
arti Municipal Pier, pažiurejt 
pr’ešakyj vienos grosernčs sto
vinčiam diambaksyj ir 
jame apie $2o,000 verte 
keistų čekių, L’berty bonsų dr 
kitokių vertingų popierų, kurie 
buvo pnvoįjtl iŠ rPhc Grteat 
\Vestern Securitics Corpora

tion ofiso. Duonbaksis su vi
sais tais bonais tapo nugaben
tas į East Chicago avė. poli
cijos stotį.

Hakted St. S
Canal 2118

į; Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki :
M 8 vakare.
• Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
1? - < Y ,m * w<w m l* m »

stcbukali.” 
išleistas veika

las, kurį va’dins Dramatiško 
Butelio nariai ryto, gruodžio 
18, p. Meklažio svetainėj. Tai 
bus “Kardo“ vakaras, kurį 

vietos lietuviai laisva- 
i. Be vaidinimo busią ir 
įvairių pramogų-pramo- 

Veikalų parašė žynius 
rašy toj as M eteri i nkas,

rodos, buvusis “levy- 
redaktorius p. Račkaus

kas. Taigi, jisai turėtų būti ge
ras (pats jo neskaičiau ir to
dėl tenka spręsti tik iš rašy
tojo ir vertėjo vardų, kurie 
yra gerai žinomi kaipo neblo
gi rašytojai). Belo, Dramatiš
ko Ratelio nariai taipjau yra 
žinomi savo gerais vaidinimais. 
Tenka todėl spręsti, kad chi- 
cagiečiai, atsilankę į “Kardo” 
vakarų, neapsiriks.

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

Dr.C.Z.Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvča

Telefonas: Drover 7042

Koncertų 
gruodžio 
liame Aryan 

visuo- Wabash avė

Detektyvai rado bombų.
Vakar vakare detektyvai ra

do bombų, padėtų užpakalyj 
krautuvės, kurios savininkas 
yra tūlas italas A. Compollo, 
2605 Ogden avo. Sako, kad 
bomba buvus užtaisyta su še
šiolika gabalų dinamito, turin- 
č o tokių spėka, kad butų iš
nešus į padengės visus to blio- 
ko gyventojus. Kas tų bombų 
■en padėjo ir kas tuos detek-

Švieskime Lietuvę
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butą 
užtektinai rankvedžią mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų;

Jt* I

Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir 
skaisti,’ — Todėl

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,

AKIŲ HPECIALISTAS 
Akiu Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thabnometer. Y- 
patinga (loma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 

Acm c- a i. 9 ‘ki 12 dieną. 
464.) b. Ashland Avė. kam p. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevani 6437

BALTIC STATES DEVELOPMENT
CORPORATION,

Chicago, III

PONAS
KARCIAMNINKE

Pirkit sau stiklinius ihdus ir kitas 
reikmenis pas
Perlman’s Supply Housc

667 S. State St.
Turime visokių stiklinių indų nuo 

1 uncijos ir daugiau, už wholcsale 
kainą. Telephonuokite:

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

} h M » w n n «ią am a « ai 
į DR. YUšKA 3 
5 1900

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KAI.ISZ
Specialumas: Motėm ligos ir Chirurgija

1145 MILVYAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Draugystės Lietuvos Mylėtoju 
// priešmetiniame susirinkime gr.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir nfo- 

teių; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milwąpkee Avė., Chicago, III 

Phone: Hutnboldt 5849

Mirė — bažnyčioje.
Francis Maracl),^ 55 metų 

amžiam moterių* 2025 Custer 
st., vakar po įlietų dalyvavo 
Pawel Gar\vowskio šermenyse 
ir atėjus į bažnyč 
čio ir podraug ji 
žvakių,dvako apal]
c»-.-

i <ioiin Put /
* utrue MORei 

'N THC >
©oiceR. so

r mORc. U--
„7----- i AH0 vest SHOKt

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su

ženklintų kazyrų, kaulukų ir tt., dėl 
įvairių štukorių. Su pagelba mus ka- 
uyrų, galima padaryti stebėtinų špo
sų. Del platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu:

P. SENKUS, 
Box 2, Herrin, III.

iš gailės 
uo degančii 

ir m i

SUSTABDYK TA 
SUNKŲ KOSULĮ.

Sunkiausia kosulys apsisėdu gerklė
je ir traukia priešingus -Ir kenksmin
gus skreplius, ypatingai kūdikiams. 
Galite sustabdyt kosulį ir prašalint 
kenkiančias priežastis gydantis su 
Glessco.

Per keturiasdešimta metų Glesco 
naudoja milionai amerikoniškų namų 
gydymui nuo krupių ir kosulio. Jis 
prašalins šaltį į penkiolikę ininutų be 
včmimo. Jis sulaikys labiau sunkiau
si kosulį, iščystys glitumus iš visos 
kūno sistemos.

Ap^augi motina visuomet užlaiko 
Glessco savo namuose. Tamistos vais
tininkas pasakys kiek tamstos kaimy
nų naudoja Glessco.

Parsiduoda 50c už bonką — kuri 
verta dešimts syk daugiau reikalin
game laike.
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Kviečia Chicagon

ONA POCIŲ

ras

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JUSU LIBERTY BONDSUS.

i Švieskime Lietuvą
35 So. Dearborn Str

60 YOU KN0W WHY

,l>e

Draugystės Lietuvos Mylėtojų 
iešmetiniame susirinkime gr.

VVCLL DiD(_
NOV FIK 
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a j am 

pinigai,
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krautuves
Rubcnstein 
vertės graznos be’: $5,000 gata 
vais pinigais.
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55 metų 
!5 Custer 
dalyvavo
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tyvus tuonii laiku ten užvedė 
tai klausimas.

vmhs. Supę r 
i oio rtfer 
MAiN THiHC •& 
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MAN Llt<e
>NH0 UNOftfi 

■"■"ūk Ji. s

rast. J. Karpuš, 1324
J. Karpus.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

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:

Prakalbos 
visose mivs- 
dvi kas va-

WrLL>LtTTL_& K 
PIP Voo 

Ger mtVKS t 
IN OCHool Topą

erų geriaus as. Kon- 
dalyvauja ir garsioji 

Chicagos lietuvių lakštingalėlė,

V. K. RAČKAUSKAS
307 West SOtli Str., New

Nubaudė automobiliu

Vakar 
tesnie 
metais 
Collins 
dėlto, 
dienų čia 
t o mobilių,- kurį buvo pa vogęs 
Bu f falo mieste.

riai parems skaitlingu atšilau 
kymu.

Twlefona« Pullman 856

DR. F. P. ZALLYS
Lietuvya Dentietu 

108111 S. Michfgaa Av., Koveis ad 
Valandos) 9 iki 9 vakar®

turi nuosavi^ spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bort- 
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb. 
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.

Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

• Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite 
šiuo adresu:

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokius ligas vyrų ir nib 

tetų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 3 po pietų. 
1407 Milwapkee Avė., Chicago, III 

Phone: Humboldt 5849

vagi.

fcderaliam Landis’o 
liko nubaustas dviem 
kalėjimo tūlas James 
iš Buffalo, N. Y. O tai 

kad jis gruodžio 3-čią 
mėgino parduoti au-

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W._ Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

Yethir l~r— 
t>UT TUEYRE 
VAI ERE TrlEY 

1 PONT 5HOW

Gruodžio 10 d. įvyko prieš 
metinis Cicero Lietuvių Pašai 
pos Kliubo susirinkimas. Lie 
tuvos gynimo reikalams paskir
ta iš kliubo kasos $50 
suaukojo Lietuvos Raudon 
Kryžiui $5.20
$55.20, pasiųsta Lietuvos Misi
jai. Be to, Kliubas pirko dvi 
akcijas Lietuvos Varpo B-vės: 
$15 iš kliubo kasos ir kitą $15 
sudėjo nariai.

Kliubo valdybon ateinantiems 
metams išrinkta: pirm. K. P. 
Deveikis, padėjėjas L. Aleksan
dravičių, nut. rašt. A. Tumavi- 
čia, fin. rašt. S. A. Stankevičia, 
’ždin. J. Šoris, iždo globėjai J. 
Staugaitis, J. Martinkus ir A

12 d. dalyvavo didesnė pusė na
rių. Draugystėn įsirašė du nau
ji nariai, V. Bačkauskas ir F. 
Vitkevičia. Draugyste geram 
stovyje: narių turi per 200, ne
mažu turtu kasoj. Baigiant su
sirinkimą, buvo duota sumany
mas paaukauti kiek iš kasos gy
nimui Lietuvos nuo priešo. Nu
tarti! iš kasos paaukoti $100 ir 
pasiųst Letųvos Misijai. Drau
gijos nariai nuo savęs sudėjo 
dar $32,80, tuo budu viso suda
ryta $132.80. (Aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas kitoj vietoj. — 
N. Red.).

Draugijos valdybon ateinan
tiems metams tapo išrinkta: 
pirm. F. Strelciunas, padėjėjas 
V. Kakanauskas, fin. rašt. G. 
Mikalajūnas, kasiorips J. 4Mazin-

So. 50th Avė.

io atebukali.” 
išleistas veika- 

Dramatiško 
•yto, gruodžio 
svetainėj 

vakaras, 
lietuviai

Cicero Lietuvių Republikonų 
Kliubas laike priešmetinį susi
rinkimą gruodžio 8 d. Dalyva
vo neperdaugiausiai narių. Be 
kita ko nutarta, kad kitais me
tais susirinkimai bus laikomi ki
toj svetainėj, pas. G. Marazą, 
1500 So. d9 Avė. Taigi alinan
tis susirinkimas, kuris bus sau
sio 12 d., 1921 m., bus laiko- 
1500 S. 49 Avė. Taigi ateinan
tiems metams kliubo valdybon 
išrinkta: pirm. J. Rainis, viccš 
pirm. A. Tumavičia, kasięrius 
B. Johnson, nut. rast. J. F. Šo
ris. — Kliubietis.

Mažai pelne
Praeitą naktį trys 

pasivi 
1). Mann’ą 
privertė jį 
liun. 
avė. 
ėma

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egza minuoju A bst rak 1 ua 
perkant

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

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

Vfrfiuirt Metropolitan State Ban
kus. 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

’lel. Canal 2552.

,Rado žmogaus lavoną — 
tvarte.

Vakar po pietų buvo atrastas 
žmogaus lavonas arklių tvar
te. 3421 S. State st. Lavonas

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

Phone: Boukvard 4121.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta': 3114

sjz

Apipiešė graznos krautuvę.
Vakar rytmetyj keturi ban

ditai užklupo graznos krautu
vę, 719 S. Grawford avė. Suri
šo ir užkimšo burną pačiam 

savininkui, Samuel 
ir išvogę $25,000

banditai 
ję. ant Indiana gatvės B.

3723 Indiana avė., 
ėst:' jų automobi- 

Nusivežę ant S. Michigan 
ir 37-th st., plėšikai at- 
jo laikrodėlį ir 93c. pini.

Tek Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

$11 baudos už nešiojimą 
revolverio.

Tūlas Mottco Saltasso, 1748 
West Oliio si., vakar nubausta 
šimtu dolerių už tai, kad ne
šiojosi kišeniuje revolverį.

:lo bombą, padėtą 
krautuvės, kurios 
yra tūlas italas 
2605 Ogden avė 
bomba buvus užtaisyta su še
šiolika gabalų dinamito, turin
čio tokią spėką, kad butų iš
nešus į padengės visus to bite
lio gyventojus. Kas tą bombą 
ien padėjo ir kas tuos detek-

Stanišauskas, maršalka *And 
Jaras, koresp. V. Šileika.

— Kliubo koresp.

Apkrovė mayorų vaistais.
nekurie žmonės suži- 

jog mayoras Thoiiijieon 
reumatizmo ligą, pradė- 
ypatiškiii neš!r ir paštu 
visokių jam vaistų nuo 

Tuo budu jo ofi- 
panašus dang au

rdephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Pričrnhbo valandos ano 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v« vak» 
H325 Ro Haistcd Chlrago

Detektyvai rado bombą.
Vakar vakare detektyvai ra- 

užpakalyj 
savininkas

A. Compollo, 
Sako, kad

DR. €. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

tojo 
yra 
gi rašytojai). Bet 
ko Batelio nariai 
žinomi savo gerais vaidinimais 
Tenka todėl spręsti, kad cbi. 
eagiečiai, atsilankę į “Kardo” 
vakarą, neapsiriks.

—Bepartyvis.

Koncertą rengia Chicagos Visą koncerte programą pa- 
Bendras Lietuvos Gynimo Ko- siemė tvarkyti Bcethoveno 
mitetas. Kadangi visas to kon* Muzikos Konservatorijos .direk- 
certo pelnas skiriamas svar- torius, p. Antanas Pocius, tatai 
blausiam reikalui, jos apsigy- nėra abejones, kad jo išpildy- 
niniui nuo lenkų plėšikų, tatai mas bus 
reikia, kad tas pelnas butų certi 
kuodidžiausias, o didelis 
bus\ jei Chicagos lietuviai stip- p. Ona Pocius, kuri savo dai

navimu visados moka publikų 
užžavėti.

Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų;
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butij plati
nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butij šviesi ir 
skaisti, — Todėl

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,

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

Koncertų ateinantį jiedeldicnĮ, 
gruodžio Už d., vakare, dide
liame Aryan Grotto Temple, 
VVabash ave„ prie 8-tos gatr 
vės.

minti
neno

Pirkit sau stiklinius ihdus ir kitas 
reikmenis pas

Perlman’s Supply House 
667 S. State St.

Turime visokių stiklinių indų nuo 
1 uncijos ir daugiau, už vvholcsale 
kainą, l'elcphoiiuokite: ,

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

DR.M. HERZMAN ' 
Iš RUSIJOS

(•erai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo/ patyrę* gydytojas, chi
rurgas ar akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų fr vaikų, pagal nau- 
jausms metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
lftthfiR?S r !025 W.
loto St., netoli 1' įsk St.

VAf.ANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. ’

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186 

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

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Mirė — bepoteriaudamas.
John Miller 53 metų am

žiaus viengungis, 1752 Maplc 
st., Praeitą naktį savo kamba
ryje prieš eisiant gulti, atsik
laupė prie savo lovos pasimel
sti ir mirė. Sako, kad jis 
turėjęs širdies ligą.

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

Policistas rado $12,000.
Vii Tins policistas vakar be

eidamas Kast Grant Avenue, 
arti Municipal Pier, pažiurėjo 
pr’ešakyj vienos grosernės sto
vinčiam duoabaksyj ir rado 
jame apie $25,000 vertė-; neiš
keistu čekių, I/berty bonsu ir 
kitokių vertingų popierų, kurie 
buvo pavogti iš The Great 
Wcstern Securities Corpora
tion ofiso. Duonbaksis su vi- p0J\[^g 
sais tais bonais tapo nugaben- rr . . 1<WT<<T<rr.
tas į Kast Chicago a ve. poli-' KARČIAMNINKE 
cijos stotį

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

BALTIC STATES DEVELOPMENT
CORPORATION,

Chicago, III

rengia, 
maniai 

kurir šiaip j 
l" gėlių.

Mirė — bažnyčioje
Francis Maraclj, 

amžiaus moteris,' i 
st., vakar po pietų 
Pawel Gar\vo\vskio šermenyse 
ir atėjus į bažnyč ą iš gailes
čio ir podraug fino degančių 
žvakių ulvako apalpo — ir mi-

AhlU HPEC4AL1STAM
Akis Egzaminuoju Dykai

* Gyvenimas yra
Z •■.2 tuščias, kada pra- 

nyksta regėjimas, 
i,’ vartojam

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 

/ 1 patinga doma at-
i ,, , kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
N'-'įoliomis nuo 9 iki 12 dicną. 
464.) b. Adiland Avė. knmp. 47 St.

Telephone Ydrds 4317 
Boulevard. 6437

Prie didžiulio koncerto Geleži 
niam Vilkui, 

ir šiandie norim 
Chicagos lietuvių 
apie rengiamą

• DR. YUšKA
S 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
M 8 vakare.
B Rezidencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Pruspect 3466
II < > >

Pradžioj sekamos savaitės 
Chcagon atvysta paskilbusis 
bostoniečių kalbėtojas, adv. F. 
J. Bagočius. Kviečia jį Čionai 
vielos laisvamaniai, kurie ren
iną jam maršrutą. Maršrutas 
prasidės gruodžio 
sis gruodžio 2G d. 
busią rengiamos 
to dalyse, net po 
karą.

“švento Ant 
Tai nesenai 

las, kurį vaidina 
Batelio nariai

p. Meldaž.io svetainėj. Tai 
“Kardo” vakaras, korį 

vietos lietuviai laisva- 
i. Be vaidinimo busią ir 
įvairių pramogų-pramo- 

Veikalą parašė žynius 
ra š y t o j a s M e t erl i nk a s,

rodos, buvusia “levy- 
redaktorius p. Bačkaus- 

Taigi, jisai turėtų būti ge- 
(pats jo neskaičiau ir te
tenka spręsti tik iŠ rašy- 
ir vertėjo vardų, kurie 

gerai žinom: 4caipo neblo- 
, DramatiŠ- 
taipjau yra

«'u’» Put į 
lhtlc MORel 

WATEU. ' N THe }—) 
0o<ceR. so wetx 

h Oe r MORe STLOM u- 
l ftoO ^.ess

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Speci&Juman: Moterą ligos ir Chirurgija

1145 M!LWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

JO ir 
siųsti 
reumatizmo, 
sas jau esąs 
j patentuotų vaistų fabriką, ne
gu kad j miesto galvos ofisą. 
Vakar, sako, pas jį buvo alsi* 
lankęs su vaistais ti< k žmonių, 
kad mayoras jiems pasakė; 
“Jeigu jus, gerbiamieji, norit 
padaryt' man ka gero, tai su
simildami m neškit man dau
giau vaistų ir nerašykit nieko 
apie juos. Man jau lėšavo 25 
doleriai vien tik pašto stam-r 
ponis, atsakinėjant 1,250 mano 
draugų, kure prisiuntė man

T.PuUman 5432

A. SHHSHO
Turiu patyrimu 

moterų ligone; ru- 
pMtingal priiiu- 
rin ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 & Stote Str.

Chicago, IU.
IM N N M| « w •» n * »

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su

ženklintų kazyrų, kaulukų ir tt., dėl 
jvairių štukorių. Su pagelba mus ka- 
ayrų, galima padaryti stebėtinų špo
sų. Del platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu:

P. SENKUS, 
Box 2. Herrin, III.

SUSTABDYK TA 
SUNKŲ KOSULĮ.

Sunkiausia kosulys apsisėda gerklė
je ir traukia priešingus 4r kenksmin
gus skreplius, ypatingai kūdikiams. 
Galite sustabdyt kosulj ir prašalint 
kenkiančias priežastis gydantis su 
Glessco.

Per keturiasdešimto metų Glesco 
naudoja milionai amerikoniškų namų 
gydymui nuo ki-upių ir kosulio. Jis 
prašalins šaltį į penkioliką minutų be 
vėmimo. Jis sulaikys labiau sunkinu
sį kosulį, iščystys glitumus iš visos 
kūno sistemos.

Apsaugi motina visuomet užlaiko 
Glessco savo namuose. Tamistos vais
tininkas pasakys kiek tamstos kaimy
nų naudoja Glessco.

Parsiduoda 50c už bonką — 1 
verta dešimts syk daugiau reikalin
game laike.

fZ PtX“



NAUJIENOS, Chicago, III.
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ėtnyčia, Gruodžio 17, 1920

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
(Tlįsa jh4im nuo 5ta pusi.)

ir degtines iš valdžios sandelio, 
kuris randasi tik antrose dury
se nuo Miixwdl policijos sto
ti s. Prohibicijos komisfonie- 
rius R.’cbardson sako, kad 
tai buvo sumoksiąs, nes laike 
plėšimo, sandely j buvo apie 
penkesdešhnts žmonių. Ir jie 
nebūtų galėję atsiginti! Juos

riti Thompsonui, miesto ro- 
tužėje. Bevieliai telegrafų ban
dys ir juo operuos Inter-City 
Paulio kompanija, tarp Ne\v 
Yorko, Clevclando, Detroito ir 

. Chicagos. Sako, kad New Yor- 
kas su Chicaga galės apsimai
nyti žiniomis į dvidešimts mi
nučių.

ap e 30 metu žmogaus, labai 
sukom veiktas. Buvo pašaukia 
policija, bet ji atsisakė ką nors 
daryti su juo, iki atvažiuos 
pavieto daktarų komisija ir iš
tirs dalykų ant v etos. Atrodo, 
kad tas lavonas jau senai kaip

X
ten gult.

Išvogė “munšainą.”

Praeita naktį plėšikui išvogė 
apie už $10,000 vertės alaus

VELNIAS, KRISTUS IR 
ANTIKRISTUS 

(Paveiksluotos prakalbos)

plėšikai susikrovė kartu su 
munšainu ir nusivežė. Tuoj bu
vo išsiųsta apie šešiasdešimts 
detektyvų, kad areštuotų visus 
distrikte niižiirčtus saliuni- 
ninkus ir krėstų nipnus. Taip
jau penki agentai tapo pasiųsti 
krėsti tūlę Sangemon smuklę, 
kurioje ir rado 200 baksų deg
tinės ir šešias bačkas alaus. 
Bet sakoma, kad šis alus ir 
degtinė nėra pavogtas iš san
de’io. Gi vežant šį “štofą” j 
valdžios nuskirtų vietų ir be- 

i lyd nt ji dviems detektyvams, 
j pi įlėkė prie jų du automobi
lini, ’š kurių iššoko keli vyrai 

; ir paliepė dete ktyvams ir ve- 
i žėjains iškelti rankas. Kada jie 
; ta padarė, plėšikai nusivežė 
'sau ir detektyvus ir munšainu.
Can you boa t it?

Chicagos miestas, sako, pirks 
67 akerius žemės, art Chicago 
Gieat Western gelžkelio, Cice
ro'įe, kuri bus naudojoma po
licijos departamento — atle
tikos bei militariškiems moki
nimams.

“Šėtonas turi savo dangų.”
Zionistų kunigas Wi!bur 

Glenn Voviva, vakar savo pa- 
rapijoninis pabrėžė, kad. šėto
nas gyvena viršuje žemes, o 
ne apačioje jos. “Vistis tos 
kalbos.” sako jis, “kad sėjomis 
yra pekloje, yra tuščios zau
nos. Tie, kure netiki mano 
žodžiams, yra seni, barzdoti, 
tabakų kramtantys mulkiai. 

' šėtonas turi savo locna dangų 
ir gyvena viršuj žemės. Ir tas 
jo dangus yra taip tikras, kaip 
Britanijos ’mperija. Jis net turi 
savo aihnijų. Bet jus niekad 
netikėkit, kad ji yra pekloje. 
Tai yra nesąmonė.”

Sprogo bomba.
Vakar naktį sprogo bomba 

ir apdraskė pryšakį Charles 
Cute Ha krautuvės, 1057 Grant 
avė. Blėdies padarė apie už 
$1,000 dolerių. Kas ja ten pa
dėjo nežiną.

Automobilius užmušo moteri

gerinus nus pirksime ožkų. Pa
buvom valandų be laikraščio 
ir, rodos, geriausias žmogus 
išsiniuvino. Sak|ani: geriau 
paskutinę karvę parduoti, bet 
laikraščio tai reik, lai drau
gai praboČikit, kad buvome n ti
kri tinę. Siųskite mums Nau
jienas tuo pačiu adresu (jį iš
leidžiame. Red.), o • su šiuo 
laišku siunčiame jums čekį už 
septynius dolerius. — A. M.”

Pranešimai
L. S. N. 8. 3-čios Kuopos priešme- 

tinis susirinkimas įvyks pėtn. gruod. 
17, 7.30 vai. vak. F. Krasauskio svet. 
3388 So. Auburn Avė. Bus rinkimas 
valdybos ateinantiems 1921 metams, 
todėl visi nariai malonėkite susirinkti.

—F. Krasauskis, rašt.

šv. Domininko Draugystes priešpie
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, gruo 
dšio 19, kaip 1 vai. po pietų Šv. Jur
gio parap. salSJ No. 1, žemai. Susi
rinkimų daugiau nebus pas Woodme- 
ną subatomis, bet nedaliomis augšeiau 
minėtoj vietoj. Susirinkimai bus lai
komi trečiam nedeldieny kiekvieno 
menesio, 1-mą vai. po pietų, šiame su 
sirinkime privalo kiekvienas būtinai 
dalyvauti, nes bus rinkimas valdybos 
ateinantiems metams. UŽ neatsilanky 
mą bausmė pagal įstatus.—Valdyba.

West Side. — Lietuvos Ūkininko 
draugijos susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 19 d., Moldažio svetainėj ly
giai 1 vai. po pietų. — Valdyba.

M. X. Kun. MOCKUS,
Kalbės ir paveikslus rodys 

Subatoje, Gruodžio-Dec. 18, 1920 .
K. of P. Svetainėje

11037 Michigan Avė. (tarp lllth ir 
UOth St.) Roseland, UI. (apatinėje sve 
tainėje. Pradžia 7:30 vai. vak.

šitos piakalbos bus vienos iš ypa
tingiausių kok’as kada galėjo matyti 
šitos ąpiclinkes publika. Šitie pa
veikslai, kurie bus Čia rodomi per kun. 
Mockų, yra surinkt? — Ryme, Madri
de, Paryžiuje .Berlinc, I/ondone, Kra- 
kavoje, Varšavoje, Vilniuje, Vienoje, 
Pragoję ir kitose įžymiose vietose. 
Yra tai puikiausi paveikslai, kurie at 
vaizdiną baisius dalykus apie—“Vel
nią, Kristų ir Antikristų“ bus rodomą 
paveikslais ir pasakojama gyvu žo
džiu, tas ko niekas nėra matęs nė gir
dėjęs.

Kviečia 1 kp. L. L. R. Komitetas.

Nelle J. Zalmer, J411 East' 
65-ih st., vakar po pietų beei
dama iš grosernės munon li
ko automobiliaus perblokšta ir 
pr.t vietos užmušta. Automo- 
bil'uje važiavo tūlas Frank 
Hayes, 2209 East 65-th st. 
H’yes areštuota.

Nevy Yorko-Chicakos beviellnis
telegrafae.,

Nuo šiandie pradės vaikščio
ti tarp New Yorko ir Chicagos 
b vielinis telegrafas. IVrmų 
žinia pasiųs New Yorko ma- 
yoras Ilyland Chicagos mayo-

DOVANOS KALĖDŲ
Mujįj krautuvės žemes 

nęs kainos, nei kad 5 me

tai atgal.

Nelaukit paskutinių . 
dienų.

Pirkit Kalėdų dovanas (Chriatmas Present) dabar. Da
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krautuve yra pripildyta 
naujausios mados tavgyais. Deimantų ir aukso’ žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodėlin, lenciūgėlių, špilkų, kolonekų, bron- 
zalietų ir visokių sidabrinių dalykų.

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

2128 W. 22 St., Chicago, III.
Mes užlaikome Edisono ir lutus vėliausio išditbimo pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

Tek: Canal 5838

Svekatos žvilgsniu, sportas, 
kokios rūšies jisai nebūtų, yra 
labai svarbus ir naudingas. Dr. 
Frank Grane savo knygoje “A 
Personai Eųuipment tęst” be 
kita sako: “Kasdiena bandyk 
sušilti ir kas dienų bent porų 
valandų buk ant tyraus oro. 
Kiek galima dažniau mankšty- 
kitės. Kad tai atsiekus, reikia 
priklausyti bv vienam niankš- 
tinimosi kliubni.”

Kad sušilti, tai re kalinga 
mankštytis. O kad niaukstytis, 
tai vėl reikalinga žinoti kaip 
mankštytis. čia gali padėti 
priklausimas .atatinkamam 
mankštin’inosi kliubui. Tokių 
kliubų Chicagoj yra gana daug, 
t'uli jų labai geri..

Dabartiniuose mankštinimos 
kl ubuose reikėtų pravesti tū
lų reformų — sveikatos žvilg
sniu. Reikalinga žiūrėti, kad 
kliubo svetaine butų švari ir 
tinkama žaismėms. Juo šva
resnė ir parankesne syctainė, 
tuo geriau. Nore kia užmi. ti ir 
to, kad daugely atsitikimų 
mankštinimasi padaro daug 
daugiau nei vaistai. Imkime 
kad ir u vidurių užk'etėjinia. 
Daugelis žmonių perkasi vais
tus ir naudoja juos. Bet ilgas 
naudojimas vaistų kenkia žmo
gaus sveikatai. Bet jeigu mu
sų zonines v c toj tų vaistų 
kas rytų ir vakarų imtų niauk
stytis pamatytumėt, kad 
už kurio laiko jie mestų į šąli 
visus patentuotus vaistus, ir 
butų “sveiki kaip ridikai.”

Č a ne viea duoti skaityto
jams lekcijų kaip mankštytis. 
Daug geriau jie padarys įstoda
mi j atatinkamų mankštinimo- 
si kliubų. — A. A. Vasiliauskas.

Draugystės švento Antano iš Pad
vės priešmetinis susirinkimas įvyk^ 
Sekmrtllienyj, gruodžio 19, l-mą vai. 
po pietų Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėj, So. Union avė. ir 18 gat. 
Visi nariai būtinai atsilankykit, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

—Valdyba.

PRANEŠIMAI
Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 

—-Knygeles rinkimui aukų jau paga
mintos. Rinkėjai aukų kurie yra pa
sižadėję, malonės tuojau kreiptis prie 
Finansų Sekretoriau::, A. žymonto, 
1739 S. Halsted St.', paimti knygeles 
ir tam tikrus įgaliojimus rinkimui au
kų.

Dr-sės Lietuvos Gojus priešmetinis 
susirinkimas įvyks pStnyčioj, gruo
džio 17 dieną, 7:30 vai. vak., 1). She- 
maičio svet., kampas 18 ir Union, gat
vių. Visi nariai malonėkite būtinai at 
silankyt, nes turime svarbių reikalų 
apsvarstyt; taipgi bus rinkimas val
dybos ateinantiems 1921 metams.

—F. Ažusenis, rašt.
BL!!!1-■■■!■«M LŪS-____ LŽ-L-.J. -------" „ ■ JT?

PajieškąH'
ASMENŲ* JlEšKOJIMAi

PA J IEŠKAU apsivedimui merginos. 
Aš esu 25 metų, vidutinio ūgio, ir 
mergina, kad nebūtų daug senesnė. 
Malonėkit prisiųsti savo paveikslą. Aš 
duosiu kožnai atsakymą.

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

PAJIEŠKAU savo vyro Baltramie
jaus Jaciko, jis prapuolė nežino kur 
nuo 13-tos dienos Lapkričio šių metų. 
Jis yra suvirš 40 metų amžiaus. Ant 
kaires kojos neturi pirštų . Malonėkit 
atsiliepti jis pats jei gyvas, arba kas 
jį žino pranešti.

FRANCES JACIKIENfi;
560 Jefferson St., Chicago, 111.

PAJIEŠĘAV švogerio Juozapo LaL 
vio, pirmiau gyveno Lincoln, III. ir is 
ten yra išvažiavęs Į Dės Mainąs, 
Iowa. Malonėkit atsišaukti pats, ar
ba kas jį žino pranešti. Svarbus rci 
kalas.

POVILAS BALTRŪNAS 
3741 So. Emerald Av?., Chicago, HL

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
MOTERŲ_______ j IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

REIKIA moteries ar merginos prie 
pastovaus namų darbo. Atsišaukite: 
2233 l'Vnd Avė., arti Union Avė.

RELKh
VYRŲ

/REIKALINGAS lietuvis 
bučerius, mokąs gerai dar
bą ; gera- mokestis. Atsišau
kite:

3324 S. Auburn Avė.

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

2810 W. Harrison St.

p.vaiAviMm

PARSIDUODA trijų kambarių ra
kandai. Galima matyti po 6 vai. va
karo. Nedėlioj namie nebusiu.

JUOZAPAS IVANAUSKAS 
540 W. 18th St., ant 2rų lubų iš fronto.

7-NAM^.I-žEMė

75 automobilių įtalpos parsi
duoda biznis ir su namu pric- 
tinej daly.) miesto; labai geroj 
vietoj ant didelio automobilių 
kelio. Atsišaukite į Naujienas 
181.

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

1123 S’. Clinton St., Chicago.

ISsttra!
šiais metais pripildyta krautuvė naujausiais ir 

puikiausiais tavorais; deimantais, čysto aukso ir 
geriausio paauksavimo laikrodėlių.

Ritoje krautuvėje galit pasirinkti, ko tik norit.
šita krautuvė yra didžiausia ir teisingiausia Ci

cero, ir žinote patįs, kad visi yra užganėdinti ta
vorais ir kainomis.

M. M. URBAITIS JEWELRY CO.,
4002 W. llth St., Cicero, III.

"H. • .
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Jack Dempsey.
Jack Dempsey, paskilbusis 

pug'listas, kuris laimėjo pa
saulinio čempiono vardų, nū
dien pasiryžęs imtis su kitu 
pugilistu, Bill Brannen. Jų
dviejų imtynės įvyks New Yor- 
ke.

Bėgiu pastarųjų šešių savai
čių Dempsey be paliovos man
kštinosi. Paklaustas ar jis ti
kisi laimėti imtynes, Dempsey 
nusišypsojo ir pare škė: “Tam
sta matai, aš šypsausi. Jeigu 
nesitikėčiau laimėti — visa tai 
sveikas nematytum.

Dempsey vidutinio ūgio 
žmogus, sveria 188 svarus. 
Kliniškų sudėjimu — tikras 
čempionas. Visa to tečiaus at
siekė tik mankštinimosi pa- 
gelba. —AIex.

BENTON HARBOR, MICH. 
Negali būt be Naujienų. 
Iš Benton Harboro vienas 

senas Naujienų skaitytojas ra
šo: Ir vėl atsigrįžtu prie tam
siu dėl laikraščio. Buvom 
pabūgę mokėti septynis dole
rius. Sakom, už tuos pinigus

Draugystė Gvardijos Liet. Kur. Min 
daugio No. 1 laikys savo prišmotinį su 
sirinkimą nedėlioj, gruodžio 19 dieną, 
kaip 1 vai. po pietų J. Padžiuvėlio 
salėj, 1750 So. Union avė. Visi na
riai malonėkite atsilankyti; yra daug 
svarbių reikalų svarstymui, taipjau 
rinkimas valdybos ateinantiems me
tams ir komiteto knygoms patikrinti. 
Ateidami atsiveskite ii; naujų draugų 
prirašyti. — Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 Kuopos susi- 
inkimas įvyks*sųbatoj, gruodžio 18 d., 

kaip 8 vai. vak. J. Marafco s ve., 1500 
S. 49th avė. Visi draugai malonėkit 
susirinkti, nes yra daug svarbių ir 
naujų reikalų apsvarstyti. —Valdyba.

Kenosha, Wis. — šiuomi pranešu vi
siems draugijų atstovams dalyvavu
siems apvaikščiojime lapkr. 14 d. š. 
m., jog nepaprastas susirinkimas bus 
nedėlioj, gruod. 19 dieną, G valanda 
vakare Šv. Petro parapijos svet. Visi 
atstovai malonėkit susirinkt, 'nes yiti 
laug svarbių reikalų.

—A. Kvedras, Apvaikš. rašt.>--- ------
Roseland. — Sukatoj, gruodžio 18, 

kaip 7:30 v. v. K. of P. svetainėj 
11037 Michigan avė. rengiama dide 
lės prakalbos su paveikslais. Kalbės M. 
X. Mockus tema “Velnias, Kristus ir 
Antikristus“. Roselando ir Kensingto- 
no lietuviai kviečiami atslankyti.

— Komitetas.

Švento Antano Stebuklai___Subato
je, gruod. 18, kaip 7:30 v. v. Meldažio 
;vet. 2244 W. 23rd PI. šitas veikalas 
vaidinamas pirmą kartą Chicagoje. 
Vaidins Dramatiškas Ratelis, Rengia 
“Kantas.” — Komitetas.

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

Lenkų gaujos vadovaujamos Želi
govskio įsiveržė Vilniun ir nori už
grobti visą Lietuvą. Geležinis Vilkas 
ir kiti kovotojai užstojo jiems kelią. 
Mes prvajomo jiems ’pa<lėti. Todėl visi 
lietuviai vyrai, moteris ir merginos 
ateikite koncertam Atlikite savo pa
reigą.

Kviečia Rcngįmo Koncerto Komisija.
Vietos rezervuotos, Tikietus galima 

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

West Side. — Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos metinis susirinkimas Įvyks 
subatoj, gruodžio 18, kaip 8 v. v. Mei
lužio svetainėj. Susirinkimas atkelta 

iš paskutinio subatvakario (gruodžio 
25) todėl, kad tą vakarą pripuola Ka
lėdų šventė. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes turime svarbių reikalų. 
Dėto, reikės rinkti rauk valdybą 19'J 
metams. — Valdyba.

S. L. A. 2-ro Apskričio prięšmeti- 
nis susivažiavimas bus, nedėlioj, Gruo-. 
džio 19 d. kaip 1 vai. po pietų, svetai
nėj 1036 E. 93 Str. kampas Debsm 
avė., Burnsidėj. Visų kuępų priklau
sančių 2-rara > ps. delegatai atsilanky 
k'te. Kurios kuopos norėtų įstoti j 
2-rą Ap. nj valdybom gali dalyvauti. 
Šiame suvažiavimo fus renkama nau
ja valdyba 19.21 metams ir šiaip turi
me daug svarbiu reikalų apsvarstyti.

—K. Kalnietis. SLA. 2 aps. rast.

Svarbios prakalbos rengiamos Lie
tuvos Respublikos gynimo reikalais. 
Kalbės geriausi Chicagos kalbėtojai. 
Prakalbos jA'ks l’ctnyčioj, Gruodžio 
(7 <1. Apveizdos Dievo parapijos svet., 
kampas 18th St. ir Union Avė. Pra
džia 7:30 vai. vak. — Komitetas.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
aiba našlės nuo 24 iki 32 motų am
žiaus. Aš esu 32 metų senumo, turiu 
gerą darbą ir gerai uždirbu* Katra 
mylėtų laimingą ir linksmą gyvenimą, 
tai meldžiu atsišaukti laišku. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką nJ'ba ypatiš 
kai pasikalbėsime.

j. r.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

J ieškau Amerikoj savo brolių Vac- 
lavo, Stanislovo, Dominyko Jankevi
čių... Paeina iš Kauno red., Krakių pa
rapijos. Jų motina netekus šviesybės 
akių šaukiasi savo sūnų pagelbos. Kas 
juos žinote, prieteliai, praneškite 
Jiems. Prašom rhšyti šiuo adresu: 
Juozapas Jasenskys, Maža Feizakų 
sala II linija No.. 39 dsl. lliga, Latvia.

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

JUOZAS VALANČIUS,
903 W. 19~th St., Chicago, W1L

PAJIEŠKAU draugo Juliono Bu- 
nio, paeina iš Lietuvos Šiaulių apskr. 
Šiaulėnų valsč., Baroniškių kaimo. 
Malonėkit atsišaukti pats, arba kas 
žino praneškit. Turiu svarbų reikalą.

STANISLOVAS POCIUS, 
725 Oliver Avė., Aurora, 111.

PAJJEŠKAU pusbrolio Jono Tamu- 
luno, apie 4 mėnesiai atgal gyveno 107 
James St., Waterbury, Conn, o dabar 
nežinau kur. Malonės pats atsišauk
ti, arba žinanti jį pranešti ant ant
rašo :

GEORGE, DAGIS, 
6600 Greenwood Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU puseserės Marijonos 
UrbaičiukSs; sgirdėjau yra vedusi, bet 
nežinau pavardės. Iš I,ietuvos paeina 
Suv. red.. Naumiesčio apskr. Plokš, 
čių par. KerutiškSs kaimo, malonėsite 
atsišaukti ant šito antrašo:

KONSTANTINAS RIMKUS, 
1624 N. Wood S., Chicago, III.

Įieško i^^nerių”“ -*»»•* • • -•*-*.«%*•»•.• • -•*>
PAJIEŠKAU partnerio su nedide

liais pinigais prie užsidėjimo duonke- 
pyklos. Yra lietuvių daug, o lietuviš
kos duonke.pyklos nėra — butui geras 
^pelnas. Gali atsišaukti ir nemokantis 
amato, o biznį padarys ir darbą iš
moks. Man vienam trūksta pinigų 
ir darbininkų. Tad, kas norite pada
ryti’ gerą pelną ir turėti be boso dar
bą, atsiliepkite tuoj, pasakydami apie 
save. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

Akron, Ohio.

SltlLYMAl
LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

Galima gauti kambarių su valgiu 
ant dienų, savaičių ir tt. Y patingai 
pakeleiviams paranki užeiga. Labai 
prieinama kaina.

1606 So. Halsted St.
*>» IiI»MI. — 11 —M. — »»»■' I 'mMi— ■■ I mri

REIKIA DARBININKŲ
.MOTERŲ
REIKIA patyrusių mote

rų prie skirstymo skudurų'.
• M. KAPLAN,

2106 So. State St.
REIKALINGA finišieita 

prie kelinių. Atsišaukite 
tuojaus.

V. ŠOVA
6105 S. Aberdeen St.

REIKIA merginos arba pusamžės 
moters abelnam namų darbui. Gali 
eiti namon iniegot. Pageidaujama, 
kad susikalbėtų angliškai.

Dr. A. A. ROTU,
1139 Indcpendence Blvd.

PARSIDUODA bučerno ir grosernė 
labai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyvento]. Priežastis pardavimo — sa
vininkas apelidžia miestą.

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

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

3233 S. Halsted St.

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

1931 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas, pianas, 
seifas ir pool-table. Saliunas stovi ant 
dviejų lotų, pauikiame padėjimo, Ce
mento grindjs ir skiepas, garu šildo
ma. Savininkas važiuoja į kitą mies
tu. 3935 So. Califomia Avė.

EXTRA
Parsiduoda saliunas geroj 

apielinkėj, su visais barais 
labai pigiai ir greitu laiku.

‘ 251 E. 115 Str.
Kensington, Iii.

PARSIDUODA saliunas 
prie pat Stock yardų, apgy
venta visokių žmonių.

4107 S. Ashland Avė.
bargenas

PARSIDUODA g-osornė taifigi iv 
kitu visokių tavorų tarp dviejų mo
kyklų (Schools) du blokai į vakarus 
nuo Halsted gatvės.
1010 W. 69th St., Chicago.

PARSIDUODA kampinis saliunas j 
iš priežasties nesutikimo partnerių. 
Gera vieta, lietuvių ir rusų apgyven
ta.

• K. KRIKŠČIŪNAS
3600 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė t 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznis išdirbtas per 25 metus. Parduo- . 
siu už labai žema kainą. Priežaštis ; 
pardavimo sužinosite ant vietos.

J. B. i
4537 So. Paulina St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius vėliau 

sios mados; atrodo kaip naujas; 5 
sėdynių, 6 cilinderių. Parduosiu už eni 
gerą pasiūlymą — priežastis pardavi 
mo, savininkas važiuoja į Lietuvą. Ga
lima matyti nuo 6 vai. iki 8; nedėlio- , 
mis nuo 9 iki 12.

2714 So. VVallace St.
(Užpakaline stuba, antros lubos.) !

RAKANDAI
VICTROI/OS

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. Gvarantuo- 
tas 10 metų, galima grajint visokio 
išdirbinio rekordus. Atsišaukite tuo
jau; galit matyt 9 lyto iki 9 vai. vak.. 
nedčldieniais iki 4 vai.
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

Rakandu 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, valgomajam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa, paveiksimi 
etc.

Visi kaip nauji. -Parduosime ant 
syk ar atskirai už bilo pa* iulytą kai 
ną.

Rcsidencija 1926 S. Kcdzie avė.

kengkis pavasariui

Pirk lotą ’irba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPI.A 1 NES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Go0k County Auginamojo miškyno. 
'Ilki 35 minutės nuo pat vldomiies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
•4 akro ..................................... $275
% akro ........................   $425
1 akras ..........................  $550

Afpiąiulos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčięs, 
sukrovęs. Ntisiplrki vienų šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
tl, ančių, žąsų, vištų ir Karvę laiky
ti. Sumažini pragyvenimo lėšas, o 
sąvo Šeimyną igtnsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
IlolifUių jau apsipirko čia ukes ir 
greitu lidl'.u pradės budavoii sau na- 
mut>. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes lin ine taip-gi labai gerų hitų, 
kurs i'eina į upe arba į ištaisytas jau 
gulvus,. kūrins a-es parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telcfonuoi,ite arba ateikite.

A. 'I'. MclNTOSH & CO. 
1404 W. 181 h St. Chicago, III.

Phonc Canal 6226

PARSIDUODA du Jotai arba vieną 
išmainome ant automobilio. Ix>tai 
mndusi prie 55 gatves ir Lawndale 
avė. Pai*siduoda labai pigiai.

A. WEBER,
4653 W. Harrison St., Chicago III.

Tcl.: Auctin 8281

BARGENAS’.
140 akrų Three Oaks, Mich. farma, 

75 mylios nuo Chicagos. Budinkai visi 
su elektros šviesoms; stuba, laundry 
ir vnnps, register, Jersey karvės, 6 ark 
liai. 41 Yorkshire kiaulių, 100, B. P. 
R. Vištų; 28 akerių sodo, 21 akerių 
kviečiu. 40 akerių dobilų, kuliama ma 
Ši na, Tractor inžinai, mašinos, grudai, 
pašaras, ete, $188, už akerį; pusės 
reikalauja.

A. F. YONA1TES, 
6933 So. Hermitage Av., Chicago, III.

BARGENAI
Panluodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

iki So. 72nd St. nuo Westera avė. iki 
Kcdzie avė., prienamoms sąlygoms 
ir pigiomis kainomis

CHARLES W. REMPERT, 
2815 W. 22nd St., Chicago, III.

Tel.: Lawndale 310.

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, dengning ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.

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

Patcms daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iŠ bet kurios 
n adų knygos.

MASTER DESIGNTNG SCHOOL.
19(1 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEOES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1851) N. Well« St

137 Mokyklom Juugt. Valatijaee.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama. 
Vietos duodamo* dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjfmaia. 
Klesos dienomis Ir vakarai*. Pa- 
relkalauklt knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS' & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St., 
Chicago, III.

RUBSIUVYSTfi ’

Mes mokiname perdėm kirpimo 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir rakande, gli
tai ir pigini. Praktiškas patyrimas 

’ mokinančios.
Nat. Schooi of Caru ent De^igidng' 
Room 323, 74 W. W. shington St.


